
SÄÄ SUOSI KARHULUOTO-RETKEÄ (17.6.2007) 
 
Raision Vapaa-ajattelijat ry:n yhdessä Turun Vapaa-ajattelijat ry:n kanssa 16.6.2007 järjestä-
mä retki Aina-laivalla Karhuluotoon toteutui upeissa sääoloissa.  Taivas oli kirkas, aurinko 
paistoi, eikä tuullut juuri lainkaan.  
 

 
 

Aina-laiva. 
 
Alus, m/s Aina af Bowallstrand, valmistui Ruotsissa 1914, ja Raision Pioneerit ry hankki sen 
omistukseensa 1983.  Vuonna 1984 Aina lähti kunnostuksen jälkeen taas seilaamaan.  Siinä 
on tilaa 33 matkustajalle, pituutta 15 metriä ja leveyttä kuusi metriä. 
 
Vapaa Ajattelijassa (2/2007, 21) julkaistun ilmoituksen mukaan retken piti alkaa Raision ve-
nesatamasta, Hahdeniemestä, kello 9.00, mutta matkaan päästiin vasta kello 9.55.  Syynä oli 
alustajaksi tulleen Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Robert Brotheruksen myöhästymi-
nen. 
 
Matkaan lähti jonkun verran yli 20 henkeä, useita lapsiakin, ja yksi koira.  Koira ei ollut Tu-
run Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Tauno Lehtonen, joka yllättäen olikin mennyt Va-
semmistoliiton puoluekokoukseen Helsinkiin.  Merimatka kesti lähes kolme tuntia.  Karhu-
luoto on saari, josta Raision kaupunki omistaa noin 17,5 ha:n käyttöalueen virkistystoimintaa 
varten.  Saari sijaitsee Rymättylän kunnassa. 
 
 



 
 

Leila Närhinen ja Raision Vapaa-ajattelijain pj Kari Hanka. 
 
Risteilyilmoituksen mukaan ohjelmassa piti olla keskustelua mm. vapaa-ajattelun tilanteesta 
Suomessa, uskonnottomien oikeuksista ja millä tavalla asioihin voi vaikuttaa.  Näiden ase-
mesta kuultiin Jarmo Kallion alustus eläkeasioista, Leila Närhisen alustus nimiäisistä ja Brot-
heruksen alustus ateismista. 
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Raision Vapaa-ajattelijain Noitaneito-patalappu "on tehty niiden naisten muistoksi, joita kir-

kon toimesta poltettiin meidänkin maassamme". 
 

Myös soittoa, laulua ja hauskanpitoa luvattiin, mutta soittoa ja laulua ei kuulunut.  Kohtalai-
sen hauskaa kyllä oli.  Siitä pitivät huolta eritoten ylen hyvin Anja Kontion johdolla toiminut 
tarjoilu.  Saimme voileipiä, teetä ja kahvia, uusia perunoita, kastiketta, ruokaisaa salaattia, ka-
nanmunia, silliä, maitoa ja mehua.  
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Karhuluodon hirsisauna. 
 
Osa retkeläisistä oli pakannut mukaansa uima-asut ja pyyhkeet, koska Karhuluodossa on hyvä 
sauna ja retkeläisille luvattiin mahdollisuus saunomiseen.  Saunassa kävimme.  Siellä oli jok-
seenkin sama lämpötila kuin ulkona; oli unohtunut pyytää Karhuluodon vahtimestaria lämmit-
tämään sauna valmiiksi. 
   
Sellaista sattuu.  Karhuluodossa voitiin viipyä vain noin kaksi tuntia, emmekä enää alkaneet 
lämmittää saunaa.  Toiset menivät uimaan ja toiset vain nauttivat auringosta saaren eteläran-
nalla.  
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Raision Vapaa-ajattelijain sihteeri Pentti Levonen ja Anja Kontio grillipuuhissa. 
 

Nälkä ei ihan ehtinyt tulla, kun jo palattiin takaisin saaren koilliskulman grillipaikalle.  Retke-
läisiä oli lähes maksimimäärä, viimeiset makkarat puolitettiin ja pari pientä palaa jäi koiralle-
kin. 
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Karhuluodon retkeläisiä. 
 
 

 
 
Kimmo Sundström  
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