TAPAHTUMAKALENTERI
19.10. Koulutus-/Pikkujouluristeily
Viking Linella. Katso ilmoitus sivu 5.
14.11. Syyskokous Tapiolan
kokoustilassa. Katso sivu 8.
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P u h e en

jo htaj an p a ls t a

Kaupungin Kiinteistölaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan
perustamamme yhtiö on nyt hoitanut Pansion pienvenesataman toimintoja
yhden veneilykauden ajan. Tästä toiminnasta ei ole tietooni tullut mitään
negatiivista palautetta. Yhtiön toimenpiteet kuten alueen aitaaminen
lukittavine portteineen, veden ja sähkön saanti sekä jätehuolto on pääasiassa
koettu positiivisina asioina. Jätehuollon toimivuuden kannalta on tärkeää,
että jokainen huolehtii jätteiden lajittelusta annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tarkoituksena on edelleenkin kehittää jätehuoltoa siten, että nyt irrallaan
olevat jäteastiat kootaan kahteen suojattuun jäteasemaan.
Alueen aitaaminen ei sinäänsä poista alueen vartiointitarvetta, joka
menneltä kesältä jäi hoitamatta kerhomme osalta, erinäisistä tietokatkoista
johtuen. Ensi kesänä vartiointi tultaneen hoitamaan yhtiön toimesta siten,
että jokainen venepaikan vuokraaja velvoitetaan osallistumaan vartiointiin,
joten se ei jää pelkästään kerhomme jäsenten tehtäväksi. Uskoisin, että
tämä järjestely tulee olemaan oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi, onhan
sataman käyttöastekin huomattavan suuri. Viidestä ja puolestasadasta
venepaikasta oli kesällä vuokrattuna noin neljäsataa laituripaikkaa. Myös
talvisäilytyspaikoista on ollut kysyntää, joskin vapaita paikkoja vielä löytyy.
Vartioinnin järjestäminen edellyttää myös sopivien tilojen osoittamista
vartijoille. Tätä tarkoitusta varten yhtiö on lopultakin saanut määräaikaisen
rakennusluvan huoltorakennuksen rakentamista varten ja tarkoitus on
käynnistää rakentaminen vielä syksyn aikana.
Kevään Ruoriviestissä otin esille mahdollisten TUL:n purjehtijapäivien
järjestämisen ensi vuonna Nötössä. Tarkempien selvittelyjen jälkeen
johtokunta totesi kerhomme resurssit riittämättömiksi. Purjehtijapäivien
järjestäminen edellyttäisi riittävän suurta suojaisaa satamaa ja laituripaikkoja,
riittäviä sauna ym. kokoontumistiloja ohjelman pitopaikaksi ja ennen kaikkea
riittäviä taloudellisia resursseja, joihin vaatimaton vuosibudjettimme ja
jäsenmaksumme eivät riitä. Näistä syistä jouduimme luopumaan tilaisuuden
järjestelyvastuusta ja se tultaneenkin järjestämään Meriseura Turun toimesta
Granössä.
Tällaisen suuremman tilaisuuden järjestämisestä saimme kuitenkin hieman
esimakua, kun Nötössä Neljän tuulen yhdistys järjesti muutaman päivän
tilaisuuden 80:lle eri puolilta maailmaa kokoontuneille jäsenilleen. Ilman
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saari-isäntiemme apua tällaisen tilaisuuden järjestäminen ei olisi onnistunut,
mistä suuret kiitokset Eskolle ja Jyrille. Näinkin suuresta joukosta huolehtiminen
vaati valtavan työpanoksen, puhumattakaan sitten suuremmasta
purjehtijajoukosta.
Saaritukikohtien kehittämisen osalta voidaan olla tyytyväisiä kesän saavutuksiin.
Björkholmassa grillituvan pystyttäminen talkoovoimin onnistui sutjakkaasti
samoin kuin grillikatoksen pystytys Nötössä. Tästä lämpimät kiitokset etenkin
Jounille ja Jarille sekä koko talkooporukalle. Rakentamisessa voitaneen ensi
vuonna pitää sapattitauko ja kerätä resursseja mahdollisen uuden saaritukikohdan
hankintaan.
Nötön vuokrasopimus päättyy 2008 lopulla ja jatkovuokrauksesta, kymmeneksi
vuodeksi on tehty esitys Turun kaupungille. Vuokra-ajan jatkamisesta ja ehdoista
ei tässä vaiheessa ole tietoa. Sen verran asiasta on kuitenkin asian valmistelijan
kanssa keskusteltu, että hän piti suotavana Nötössä olevien rakennusten
lunastamista kerhollemme, joten vuokraus tulisi jatkossa koskemaan vain
maapohjaa. Tällainenkin järjestely vaatii taloudellisia resursseja ja vaikuttaa
osaltaan tämänkin tukikohdan jatkokehittämiseen.
Näin purjehduskauden päättyessä haluan esittää parhaat kiitokseni koko
johtokunnalle ja toimihenkilöille, naistoimikunnalle ja kaikille muillekin kerhon
toimintaan aktiivisesti osallistuneille. Ilman yhteistä työpanosta ja talkoohenkeä
moni asia olisi tältäkin vuodelta jäänyt toteutumatta.
Jorma Aho,
puheenjohtaja

Perinteinen

Airiston Veneilijöiden
pikkujouluristeily
19-20.10. 2007
Viking Linen M/S Isabella lähtee Turun satamasta
perjantaina 19.10 klo 21.00 ja palaa lauantaina
Turkuun klo 19.50.

MINIRISTEILYN hinta on 50 e/hlö ja se
sisältää B2 hytin, ruokailun Viking Bufessa ja
aamiaisen, sekä kokoustilan.
Paluumatkalla Saaristomerta pinnan alta:
Mika Joutsikoski
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pikaisesti!
Seuran jäsenet ovat etusijalla, mutta jos tilaa jää voit ottaa
mukaan myös seuraan kuulumattoman ystäväsi.

Ilmoittaudu
LASSILLE TAI KRISSELLE

6.10. 2007 mennessä
puh. 040 7425 601 044 5945 019
(ei teksti-viesti ilmoittautumisia)
Maksa matkasi 10.10. mennessä
tili:no 800019-70191004
Laskun viitteenä MINIRISTEILY

4

5

Mercury- ja Mercruiser-moottorit,
sekä laadukkaat Uttern-,Linder- ja
QuickSilver-kumiveneet aina sopivaan
hintaan ja takuulla.

MERCURY 3,5 hv 4T nyt 790,MERCURY 5 hv 4T
nyt 990,-
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MEILTÄ MYÖS UUDET
MB SPRINTER ja MB VITO
PAKETTIAUTOT
esim. muuttoautoiksi.
- pitkiä, korkeita

HUOLTO • MYYNTI • VARAOSAPALVELU

Nuppulantie 11, p. (02) 239 0811 fax (02) 239 1097
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TULE
Airiston Veneilijät ry:n

VENEENKUOMUT, ISTUIMET JA PATJASTOT
Myös vanhojen
kuomujen
korjaukset,
pesut ja
kyllästykset.

SYYSKOKOUKSEEN

Keskivikkona 14. marraskuuta klo 18.00
Vakuutusyhtiö Tapiolan tiloihin os.
Eerikinkatu 6b, kolmas kerros.
Valitaan vuoden 2008 johtokunta ja muut
toimihenkilöt. Jäsenkortit mukaan.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa

ÄLÄ KULJETTELE SAMMUTTIMIASI SUOTTA.
Suoritamme tarkastukset tilaamassasi kohteessa

Puh. 2535081
Huoltoauto
Marko Vuorio
0400-227928

PRESTOvaahtosammutin

- Presto sammuttimet
- TARKASTUKSET
- HUOLTO
- KOEPONNISTUKSET
- TÄYTÖT YM. YM.

LÄNNEN SAMMUTINHUOLTO
Korjasmäenkatu 9 (Runosmäki), avoinna 7.30–16.00
SUOSITHAN RUORIVIESTIN MAINOSTAJIA
MYÖS TALVIAIKANA
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JUHA LAHTONEN OY
Rautatehtaankatu 6, Turku puh. 02-2512 700
www.juhalahtonenoy.com

Saaristomeren
syksyn värit kutsuvat!!!
Trefﬁtapaaminen Birsskärissä

20 AVE:n venettä mukana
Tämänvuotinen Airiston Veneilijöiden Trefﬁtapahtuma pidettiin
Korppoon Birsskär-Konungskärissä 11.8.
Viimeksi vastaava tapahtuma samassa saaressa oli vuonna 2000.
Birsskär on viikonloppureissun mer-

keissä aika kaukana, mutta kun sää
oli mitä parhain, niin seuran veneitä
tänä vuonna saapui paikalle yli 20.
Pötkön ja Noakin kipparit miehistöineen tulivat saareen jo torstai-iltana. Tuuli oli melko olematonta ja
vielä idän suunnalta, joten Birskärin
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Lettukestit
Iltapäivä alkoi lähestyä ja noin klo
17.00 aloimme paistamaan lettuja saaren grillin edustalla. Onneksi
monessa veneessä oli mukana lettutaikinan aineksija, muuten ainakin
santsikierrokset olisivat jääneet vähiin.
Eräs viisas kippari oli ottanut pari
kaasupulloa mukaan ja niihin polttimet, joten lettujen paistaminen kävi
sutjakkaasti. Väkeä oli grillin äärellä
parhaimmillaan noin viitisenkymmentä. Lapset odottivat lettujen
santsikierroksia jo alkuillasta ja odotus palkittiin pian.
Ilta kului rattoisasti. Myös ne pari
”ei seuralaista venettä” toki kutsut-

lahti oli lähestulkoon tyyni. Kolme
muuta venettä olivat myös ankkuroineet saareen.
Tehtiin tilaa!
Perjantaina aamupäivällä päätettiin tehdä tilaa seuralaisten veneille.
Useita ystävällisiä vaihtoehtoja mietittiin, miten lahti voitaisiin ”vallata”
Airiston Veneilijöiden käyttöön jo
perjantai-illaksi. Lopulta päädyttiin
kuorolauluun.
Ilmeisesti ne kolme muuta venekuntaa eivät arvostaneet eivätkä
ymmärtäneet jo paikalla olleiden
kahden AVE:n kippareiden vaihtelevasta sävellajista soinnutta ja osittain poikkitaiteellista kuoroesitystä.
Seurauksena kävi niin, että muiden
veneiden koneet käynnistyivät välittömästi ja ankkurit nousivat venei10

siin yksi toisensa jälkeen.
Perjantaina iltapäivällä monta tuttua veneen keulaa alkoi ilmestyä kiikareihin ja iltaan mennessä saareen
oli jo löytänyt kymmenkunta seuran
venekuntaa.
Sää jatkui edelleen aika helteisenä
ja ainoana pienenä miinuksena, jos
näin voi yleensäkään todeta; perjantain ja lauantain välinen yö oli niin
lämmin, että oli vähän vaikeuksia
nukkua veneessä.
Lauantaina väkeä tuli lisää. Jo puoleen päivään mennessä Birsskär oli
jo melkein täynnä seuralaisten veneistä.
Aika moni vene kävi kääntymässä
lahden pohjukassa, pari venettä (ei
seuralaisia) rantautui. Heidät rantaututettiin ystävällisesti saareen.

tiin lettukesteihin.
Väki viihtyi hyvin grillin äärellä. Illan suussa tuli vesikuuro saaren
ylle, joten aika moni siirtyi omaan
veneeseensä. Muutamat sitkeät sissit eivät sateesta välittäneet, vaan
istuivat grillin äärellä aina pimeän
tuloon asti.
Kun sunnuntai-aamu koitti, niin
sade oli loppunut. Pikku hiljaa yhdeksän maissa ensimmäiset paatit
lähtivät kohti kotisatamaansa.
Tässä jutussa on osittain muunnettua totuutta.
Kiitoksia kaikille mukana olleille venekunnille mukavasta illasta.
Lassi

Lettutaikinaa syntyy, kun naisenergia toimii.
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Raision Venehuolto Oy
Hahdenniementie 3 2112 Raisio
info@raisionvene.fi

P. 020 75 98 555
02-230 5577

www.erkoispatjat.fi

KAMPAAMO

Kirsi Mäki
Kanslerintie 8
20200 Turku
Puh. (02) 250 2442
www.antina.fi

HARRI
0400 639 888

SEPPO
0500 525 181

harri@raisionvene.fi

seppo@raisionvene.fi
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Tämänkin Ruoriviestin postituksen maksoi
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LAADUKKAAT
VERHOILUMATERIAALIT

KANKAIDEN JA
VERHOILUMATERIAALIEN
ERIKOISLIIKE

NOPEASTI • EDULLISESTI • VAIVATTOMASTI

TORISUUTARI

MATOT JA MUUT
KODINTEKSTIILIT

Kauppatori
Suutarin työt
parhaimmillaan!
Myös avain- ja
teroituspalvelu
Ma 10.00-17.00
Ti-Pe 8.30-17.00

• lingot • kuivaushuone • kuivausrummut

Sinua palvelee Kari Karppelin

Turun

KOTIPESULA
P. 2387 799
Ruunikkokatu 3
e-mail:
kari.karppelin@turunkotipesula.fi
www.turunkotipesula.fi

PUH. 050-5523 488
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