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Jukolan viesti 1/2016 Puheenjohtajan palsta
Saimme vuodenvaihteen jälkeen kunnon pakkaset 
ja avannon. Mitä kovempi pakkanen, sitä enemmän 
meitä talviuinnin harrastajia löytyi avannon reunalta 
ja saunan lauteilta. 

Tiivis tunnelma luo meille harrastajille vastuun. Mei-
dän tulee ottaa huomioon toisemme ja olla suvaitse-
vaisia. Siisteys, niin henkilökohtainen, kuin siivoustek-
ninenkin, isojen kävijämäärien yhteydessä korostuu. 
Puhtaat jalkineet pesuhuoneessa, itsensä kuivaami-
nen suihkujen luona, voimakkaiden hajusteiden pois-
huuhtominen suihkussa ennen saunaa, ovat luonnol-
lisia asioita, joilla otamme huomioon muut.

Hallitustyöskentely on päässyt käyntiin. Yhdistyksen 
uudet säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihal-
lituksessa 27.1.2016. Nyt olemme myös jakaneet 
enemmän tehtäviä hallituksen varajäsenille kuin ai-
kaisemmin. Uutta verta edelleen tarvitaan ja jos olet 
kiinnostunut yhdistyksen jonkin osa-alueen kehittämi-
sestä, niin ota meihin hallituslaisiin yhteyttä. 

Tämä vuosi tulee olemaan valmistautumista uuteen. 
Syyskokouksessa ilmoitin luopuvani puheenjohtajuu-
desta, joten syksyllä yhdistyksen tulee valita uusi pu-
heenjohtaja. Voinen suositella tätä tehtävää, joka on 
mielenkiintoinen ja monipuolinen sekä hyvin palkitse-
va. Keskustelen mielelläni kaikkien kanssa, ketkä oli-
sivat kiinnostuneita tästä tehtävästä. 

Kiitos, meille jokaiselle yhdessä ja erikseen. Te olette 
seuramme kantava voima, ilman teitä emme olisi me. 
Samoin iso kiitos hallitustyöskentelyn jättäneille Tertul-
le ja Liisalle arvokkaasta ja hienosti hoidetusta työstä. 

Näillä ajatuksilla kohti kevättä, toivoen, että avantom-
me jatkuu pitkään.

Mika-Pekka
puheenjohtaja@turunavantouimarit.fi

Kädessäsi on aikaisempaa laajempi lehti. Toiminta on 
ollut vilkasta ja lehden avustajat ovat ahkeroineet. Sik-
si tästä tuli 16-sivuinen paketti, josta toivottavasti kaik-
ki löytävät kiinnostavaa luettavaa. Kerro mielipiteesi 
lehden koosta ja sisällöstä kioskilla!

Tammikuussa Sirkka piti kahden viikon ajan kirjaa kä-
vijöistä, ja Göran Wikstedt on laatinut niistä taulu-
kot. Ne, jotka haluavat saunoa rauhassa, voivat niiden 
avulla halutessaan säätää käyntiaikojaan hiljaisempiin 
hetkiin. 

Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä: Sirkka Leiron 
kaikki tuntevat kioskilta ja San Törnroth esittäytyy täs-
sä lehdessä. Hallituksen jättävät Terttu Mäkinen ja 
Liisa Purho, ja heistäkin kerrotaan lehdessä, Liisa muis-
telee itse ja entinen puheenjohtaja Sirkka Perho ker-
too Tertun taloudenhoitajaurasta yhdistyksessä.

Turun Avantouimarien omat kilpailut järjestettiin mar-
raskuussa ja niihin kutsuttiin myös Hulluna avantoon 
-yhteistyöseurat. Kisaa varten tuotiin Hirvensalon Laut-
tarannasta laituri, jolla saatiin aikaan asianmukaiset 
uintiradat.

Historiikkityöryhmä jatkaa työtään ja kerää edel-
leen uimarien kertomuksia ja muistelmia 60 vuoden 
ajalta. Ryhdy kirjoittamaan tai ota yhteyttä, niin sovim-
me haastattelusta!

Kertokaa taas kioskilla tai saunassa hallituksen jäse-
nille jutunaiheista, niin kaikki saavat lukea mukavia ja 
mielenkiintoisia juttuja seuraavasta lehdestä. Ja kiitos 
kaikille lehden teossa mukana olleille!

Ottakaa yhteyttä!

Liisa Jukola, 050-547 2246 tai
tiedotus@turunavantouimarit.fi
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Su 6.3.  Lettu-ilta

9.-13.3.  MM-kisat Tyumenissa  

Pe 25.3.  Hiljainen sauna

La 9.4.  Sauna täyttää 10 vuotta

Ke 20.4.  Yhdistyskokous

Su 1.5.  Vappusauna ja munkinpaistoa

Ke 25.5.  Avantokauden päättäjäiset



Jag heter San. Född och uppvuxen mitt i centrala Hel-
singfors. Till Åbo flyttade jag 1988 för att studera stats-
vetenskaper vid Åbo Akademi. Meningen var att jag 
skulle fortsätta utomlands, men jag stannade kvar i Åbo 
och bor tillsammans med man och tre tonårsbarn. Ef-
ter att barnen föddes bytte jag yrkesbana, och jobbar 
sedan tio år tillbaka som föreståndare för Åbos största 
eftermiddagsklubb. 

För ca tre år sedan bad min 
kollega att jag skulle kom-
ma och vinterbada till Is-
pois med henne. Jag var 
mycket tveksam till före-
taget, men gick i alla fall. 
Redan efter första gången 
kände jag att jag hade hit-
tat en grej jag definitivt vil-
le fortsätta med. Medlem i 
föreningen blev jag ett drygt 
år senare. Jag minns att 
jag satt på bastulaven och 
undrade hur man lär kän-
na alla dessa underbara 
människor. Vinterbadandet 
passar bra ihop med mina 
övriga aktiviteter - allt som 
har att göra med naturen: 
vandring, stavgång, rodd, 
skidning, svampplockning, 
nätfiske. Jag tycker mycket 
om naturen och uteliv. 

Snart bär det av till VM i Si-
birien. Det har varit mycket 
jobb med rysk byråkrati hit-
tills. Först nu när arrange-
mangen fallit helt på plats 
börjar jag få resfeber 
och ser fram emot resan. 
Spännande. 

Jag är definitivt ingen täv-
lingsmänniska. Men kombi-
nationen av att simma och 
kallt vatten tycks passa mig. 
Jag tävlar endast mot mig 
själv. Aldrig hade jag väl 
trott att jag simmar i ett VM i vinterbad vid 50! Det är 
i sig en utmaning för mej. Det är trevligt med tävling-
arna, då man tävlat mot kvinnor i samma ålder som 
man själv. 

Talkoarbete är fint, tycker jag. En enda mänska kan inte 
få till stånd så mycket, men tillsammans kan man gö-
ra nästan vad som helst och glädjen är stor om man 
åstadkommer någonting tillsammans. Man kan nästa 
få under till stånd. Jag blev mycket häpen då jag kom 
tillbaka till Åbo efter sommaren och bastun var helt för-
nyad genom talkokrafter. Jag blev rörd och stolt över 
att det finns ett sådant tänk i vår förening. 

Minä olen San. Syntynyt ja kasvanut Helsingissä. Tur-
kuun muutin vuonna 1988 opiskelemaan valtiotietei-
tä. Matkan piti johtaa ulkomaille, mutta jäinpähän Tur-
kuun missä asun kolmen teini-ikäisen lapsen ja mieheni 
kanssa. Lasten synnyttyä vaihdoin uraa ja nyt toimin Tu-
run suurimman iltapäiväkerhon johtajana. 

Työparini pyysi minua mu-
kaan kokeilemaan avanto-
uintia kolme vuotta sitten. 
Olin varma, ettei se mi-
nulle sopisi, mutta lähdin 
kuitenkin mukaan kokeile-
maan. Heti ensimmäisen 
kerran jälkeen totesin et-
tä tästä tulee niin hyvä tun-
ne että on pakko mennä 
uudestaan, ja siitä se läh-
ti. Harrastan kaikkea luon-
toon liittyvää; lenkkeilyä, 
sauvakävelyä, soutamis-
ta, vaeltamista, hiihtämistä, 
sienestystä, verkkokalastus-
ta. Rakastan luontoa ja kai-
kenlaista ulkoilua. 

Nyt ollaan järjestämässä 
MM-kisaa venäjän Tyume-
niin. Olen jo monta viikkoa 
tapellut venäläisen byro-
kratian parissa. Onpa ol-
lut opettava kokemus. On 
ollut mielekästä huoma-
ta että asiat etenevät jotta 
voimme lähteä yhdessä Si-
periaan edustamaan seu-
raamme. Nyt minulla on jo 
matkakuumetta. 

En todellakaan ole mi-
kään kilpailuihminen. Mut-
ta avantolaji sopii minulle; 
uiminen ja kylmyys yhteen 
liitettyinä. Jännittävää on 
kilpailla omaa itseään vas-
taan. Enpä ikinä olisi usko-

nut että lähden 50- vuotiaana Siperiaan uimaan avan-
non MM-kisoissa! Minusta on hyvä kilpailla samoilla 
radoilla kuin samanikäiset naiset. 

Talkootyö seurassamme on antoisaa. Olen ollut mo-
nessa lasten urheilutapahtumassa mukana, mutta nyt 
on oma harrastus pelissä mukana. On mukava työs-
kennellä eri ihmisten kanssa - talkoovoimalla saa ih-
meitä aikaan - oppii arvostamaan eri näkökulmia, eri 
työskentelytapoja. Olin ihmeissäni kun palasin kesälo-
malta Turkuun ja näin uuden saunan, joka oli talkoo-
voimilla rakennettu.

San Törnroth

San är ny medlem i styrelsen
San on uusi hallituksen jäsen

Kylmääki
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VUODEN AVANTO
Vuoden 2016 avanto -tunnustus Turun Avantouimarit ry:lle

Suomen Ladun talviuintitoimikunta jakaa vuosittain 
Vuoden avanto -tunnustuksen talviuintipaikalle, joka 
täyttää hyvän talviuintipaikan edellytykset sekä on toi-
minut ottaen huomioon asiakkaiden turvallisuuden ja 
viihtyvyyden. Viime vuonna palkinnon sai Nurmijärven 
latu ja tänä vuonna Turun Avantouimarit.

Suomen Ladun talviuintitoimikunta toimii Suomen laa-
juisena organisaationa, joka tiedottaa, ohjaa ja järjes-
tää tapahtumia talviuinnin ympärillä. SM-avantouintien 
yhteydessä Kisakalliossa talviuintitoimikunta jakoi Vuo-
den 2016 avanto -tunnustuksen. Valinnassa toimikunta 
käyttää seuraavia kriteereitä; talviuintipaikan tulee olla 

viihtyisä, toimiva, turvallinen, 
hyvin hoidettu, houkutteleva, 
avoin kaikille sekä esteetön. 

Päätöksensä perusteluissa 
toimikunta nosti esille hy-
vän talviuintipaikan perus-
edellytysten täyttymisen - yh-
distyksen hyvän talouden 
hoidon, ympäristöystävälli-
syyteen tähtäämisen, esimer-
kiksi maalämpöinvestoinnin 
toteuttamisella sekä sen, et-
tä yhdistys työllistää koko-
päiväisesti yhden henkilön 
ja kesäaikana lisäksi kaksi 
kesätyöntekijää.

Samoin yhdistyksen verkot-
tuminen alueen muiden tal-
viuintipaikkojen ja seurojen 
kanssa, nostettiin peruste-
luissa esille. Tämä Hulluna 
Avantoon -yhteistyön mer-
keissä tehty alueellinen toi-
minta on näin saanut omal-
la laillaan valtakunnallisen 
tunnustuksen. Tämä tunnus-
tus, joka on myönnetty yh-

delle toimijalle, kuuluu seudullisesti kaikille muillekin 
seudun talviuintipaikoille eli Saaronniemen Saukoille, 
Salon Seudun Avantouimareille, Maskun Jääkarhuille, 
Järvelän avantouintipaikalle sekä Saaronniemen leirin-
täalueen saunalla avantouintipaikkaa ylläpitävälle Tu-
run posti- ja lennätinurheilijoille. 

”Tämä valtakunnallinen tunnustus on kiitos jokaisel-
le yhdistyksen talkoolaiselle ja jäsenelle hyvin tehdys-
tä työstä ja yhteishengestä. Samoin tämä on tunnustus 
alueelliselle talviuintipaikkojen väliselle yhteistyölle, sil-
lä kaikkihan me olemme hulluna avantoon!” 

Mika-Pekka

Hulluna Avantoon -yhteistyömme on kantanut 
hedelmää Varsinais-Suomen avantouimareille. 
Meillä on ollut yhteinen matka Säkylän Pyhäjär-
velle. Olemme mukavasti viettäneet aikaa tois-
temme saunoissa sekä järjestelleet yhteisiä sau-
nailtoja. Voimme yhdessä todeta, että yhteistyön 
ja avoimen ilmapiirin kautta kaikilla seudun talvi-
uinnin harrastajilla on mukavampaa. 

Allu alias Jääpiön tervehdys
Tulevaisuudessa olemme taas 
suunnittelemassa yhteisiä ret-
kiä, pikkujouluja ja tapah-
tumia. Toivoimme myöskin 
saavamme vieraita saunoi-
himme muualtakin Suomes-
ta. Talviuintipassia ei tänä 
vuonna toteuteta. Jokai-
sesta mielessäsi olevasta 
ideasta voimme yhdessä 
kehitellä talviuimareillemme 
jotain kivaa toimintaa. 
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Reijo E. Heinonen on
teologian professori ja kirjailija.

Hän on toiminut Turun yliopistossa kirk-
kohistorian dosenttina ja opettajien 

kouluttajana. Eläkkeelle hän jäi Joen-
suun yliopiston yleisen teologian pro-

fessorin virasta vuonna 2003. Hän on 
puhunut pitkään maailmanlaajuisen 

etiikan ja kulttuurien välisen vuoropu-
helun puolesta. Hän luennoi aiheesta 
ympäri maailmaa ja kirjoittaa tieteelli-

siä artikkeleita.

Kuva: Tatu Lertola, Suomen Kuvalehti

Piirros on taidemaalari ja kuvanveistäjä Mikael Vesperin kuvituskuva
kirjaan Seitsemän veljestä, kirja myyteistä faktoiksi.

Reijo E. Heinosta haastatteli
Liisa Jukola

ALEKSIS KIVI JA SEITSEMÄN VELJESTÄ
Aiemmista Kivi-tulkinnoista poikkeavia ajatuksia kirjailijan terveydestä ja 
Seitsemän veljestä –romaanin tulkinnasta

Kylmääki
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Emeritusprofessori Reijo E. Heino-
sen esitys Turun seudun avantoui-
marien syysristeilyllä 24.10.2015

Räätälin poikana 10.10.1834 Nurmi-
järvellä syntynyt Alexis Stenvall jou-
tui omassa elämässään ylittämään 
monia raja-aitoja. Suomenkielisenä 
12-vuotiaana maalaispoikana hän läh-
ti Helsinkiin ja opiskeltuaan ruotsin 
kielen onnistui 1857 pääsemään yli-
oppilaaksi. Alituinen rahapula ja näl-
käkin ahdisti.

Hän eli akateemisen oppineisuuden 
ja maalaisihmisen käytännön viisau-
den rajalla. Hän tunsi maaseudun ja 
kaupunkilaisuuden eron ja koki tilan-
omistajasuvun ajattelutavan ja köy-
hän vuokralaisen elämänpiirin rajan. 
Kivi oli rajaihminen. Eri yhteiskun-
nallisten ja kulttuuristen virtausten ra-
jalla vaikuttavat ihmiset jäävät pakos-
takin yksin. Mutta tämä antaa heille 
etäisyyttä tarkkailla elämän ilmiöitä 
monipuolisesti. Rajaihmisen tulkin-
noissa oleellista on uusi kokonaisnä-
kemys, joka kasvaa henkisestä ja so-
siaalisesta riippumattomuudesta.

”Seitsemän veljestä”-romaani ilmes-
tyi monien viivytysten jälkeen vuon-
na 1870 Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran toimittamana. Sen saama 
huono vastaanotto ja erityisesti Au-
gust Ahlqvistin tyrmäävä tuomio vai-
kuttivat masentavasti Kiveen. Eri-
tyisen vaikeaksi asian teki se, ettei 
kukaan ystävistä rohjennut puolus-
taa teosta ennen kirjailijan kuole-
maa vuonna 1872. Hänen elämänsä 

loppuvaiheisiin liittyy 
myös se yleinen käsi-
tys, jonka Otavan tieto-
sanakirja 1950-luvul-
la ilmaisi seuraavasti: 
”Kiven taipumus vä-
kijuomiin, alituinen 
puute sekä sairau-
det ja ruumiillinen ra-
sittuminen johtivat 
mielen synkentymi-
seen ja lopulta (1870) 
mielisairauteen.”

Tätä yleiskuvaa oikai-
semaan ja tarkenta-
maan syntyi pääosin 
turkulaisten psykiatri-
en voimin teos, jossa 

annetaan toisenlainen 
kuva kansalliskirjai-

lijamme terveydestä ja mielen mai-
semasta, ”Nyt ei auta pelko eikä va-
pistus. Aleksis Kiven terveydestä, 
kirjeistä, unista ja seitsemästä veljek-
sestä”, jonka ovat toimittaneet Jukka 
Aaltonen, Jouko J. Salminen ja Ilpo 
Lahti.

Kun Kivi lokakuussa 1870 sanoo 
”Minua painaa hirveä ikävyys, mie-
lensynkeys, se ehkä perin hävittää mi-
nun sieluni”, psykiatri Jukka Aaltonen 
toteaa tässä olevan kyse sen ”pelosta, 
että menettäisi mielikuvituksen ja it-
setarkkailun kykynsä”. Kyse on siten 
siitä, että kirjailija pelkää oman luo-
vuuden lähteensä kuivuvan.

”Ikävyys”-runossa Kivi välittää tyh-
jyyden tunteen vavahduttavalla taval-
la: ”Mi ikävyys, mi hämäryys sielu-
ni ympäröi… En taivasta mä tahdo, 
en yötä Gehennan. Kaik äänetön tyh-
jyys olkoon”. Tyhjyyden kuvaaminen 
edellyttää Aaltosen mukaan kuitenkin 
sitä, ”ettei kirjoittaja itse koe olevansa 
tyhjä. Hänellä on terveenä ja ”täytei-
senä” säilynyt itsetarkkailu ja realitee-
teissa kiinni oleva kyky kuvata jotain 
tunnetilaa. Jos Kivi olisi ollut niin ma-
sentunut kuin runon kuvaus masen-
nuksesta on, hän ei olisi pystynyt kir-
joittamaan tätä runoa.”

Kiven terveyttä koskevaan tutkimuk-
seen näyttää Aaltosen mukaan sisäl-
tyvän perusteetonta mutta omalaa-
tuista uskoa lääketieteen totuuteen. 
Hän huomauttaa edelleen, että ”mie-
lisairaalaan toimittaminen ja karut 
hoitotoimenpiteet sinänsä saattavat 

olla traumaattisempia kuin varsinai-
nen niitä edeltävä psyykkinen häiriö”.

Kiven kirjeiden perusteella häntä voi-
daan pitää herkkänä taiteilijasieluna, 
joka toisaalta oli elämänvaikeuksis-
saan kuitenkin monella tavalla päättä-
väinen ja luja, ”fast och beslutsam”, 
kuten Charlotta Lönnqvist, Kiven mo-
nivuotinen hyväntekijä on todennut.

Esityksen jälkeen virisi vilkas kes-
kustelu siitä, mikä yhdistää Seitse-
mää veljestä ja avantouimareita. Jo-
ku yleisöstä huomautti, että puolialas-
ti juoksemista harrastavat myös avan-
touimarit. Veljeksethän juoksivat pai-
tasillaan talvipakkasessa Impivaa-
rasta Jukolaan, kun heidän saunansa 
paloi. Toinen yhdistävä tekijä on yh-
teisöllisyys, joka näkyy niin veljesten 
toiminnassa kuin avantouimarien tal-
kootyössä. Vielä mainittiin luonnon-
voimien hyväksikäyttö, jolla avanto-
uimarit vahvistavat vastustuskykyään 
ja immuunijärjestelmäänsä tauteja 
vastaan. Unohtaa ei sovi sitäkään, et-
tä veljekset rakastivat saunomista, ja 
niinhän mekin teemme!
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Perjantai-ilta 4.12. Tukka kuntoon, 
parhaat päälle ja taksi ovelle, mat-
ka alkaa. On yksi vuoden tärkeis-
tä, hauskoista ja pakko mennä 
-tilaisuuksista alkamassa, on Avan-
touimareiden Pikkujoulu-juhlat. Lyh-
dyt on sytytetty oven eteen ja ihmisiä 
alkaa pikku hiljaa tulla paikalle.

Ajoissa on mentävä, että saa hyvän 
paikan, onhan tämä toinen kerta, 
kun juhla on yhteinen Saaronniemen 
Saukkojen ja meidän Turun Avanto-
uimareiden kanssa. Paikalle odote-
taan 140 henkilöä, joten hyvän pai-
kan saaminen on ajoituskysymys.

Petrean tilat on kauniisti koristeltu. 
Joulukuusi loistaa ja pöydät on ka-
tettu kauniisti valkoisin liinoin. Or-
kesteri on paikalla ja virittää tulijoi-
ta juhlan tunnelmaan. Samoin tekee 
jouluglögi, joka tarjotaan heti ovel-
la. Siitä juhla alkaa, sali täyttyy ja 
toinen toistaan hienompia ”vieraita 
ihmisiä” tulee sisään, eihän näitä ui-
makavereita voi tuntea, niin erilaisil-
ta kaikki näyttävät juhlavaatteissaan.

Saaronniemen Saukkojen Pekka piti 
avajaispuheen ja toivotti kaikki ter-
vetulleiksi. Lauloimme muutaman 
perinteisen joululaulun Pertti Kei-
hään vetämänä ja näin joulutunnel-
ma oli valmis. Siirryimme runsaan 
jouluruuan täyttämän noutopöydän 
luo jossa kalat, salaatit, rosolli ja 
muut kylmät herkut toivat lopullisen 

joulutunnelman saliin. Vielä kun vie-
raat rohkenivat ottaa omat juoman-
sa esille, oli tunnelma oikea. Herk-
kuja oli niin paljon, ettei lämpimiä 
laatikoita ja kinkkua meinannut 
enää jaksaa syödä.

Mika-Pekka piti meille mieleen pai-
nuvan juhlapuheen. Horoskooppien 
avulla hän avasi meille oman sau-
natonttuväkemme erikoispiirteet. Iloa 
riitti, niin osuvasti hän osasi kertoa 
monien merkkien henkilöitä, ja miten 
eri tavalla rapu, härkä tai kaksoset 
viettävät aikaansa saunassa. Loistava 

puhe, oli meidän pöydän vankkuma-
ton mielipide. Kiitos siitä Mika-Pekka!

Tanssi jatkui, pulloa heitettiin koli-
koilla ja arpoja myytiin. Voittojakin 
tuli kivasti, meidänkin pöytään jo-
pa päävoitto, Viki sai komean jou-
lukinkun. Iloa riitti, musiikki soi ja 
haikeina lähdimme kotiin, taas juh-
lat loppuivat liian aikaisin, siis juuri 
oikeaan aikaan.

Seuraavaa vuotta ja uusia pikkujou-
luja odotellessa

Saunatonttu Ulla

Pikkujoulujen jälkilöylyjä

Vuoden Lucia-mummo!
Vuoden Lucia-mummo on monelle 
avantouimarille tuttu Anneli Virta.

Kaikki alkoi siitä, kun Ruusukortte-
lin johtaja suostutteli Annelin aset-
tumaan Lucia-mummoehdok-
kaaksi. Äänestäjät valitsivat hänet 
voittajaksi ja julkistamistilaisuus pi-
dettiin Lehmusvalkamassa. Esiin- 
tymisiä on sen jälkeen riittänyt. Jou-
lukuun 13. päivänä hän osallistui 
Avantouimarien saunalla jo perin-
teiseen Lucia-kulkueeseen, joka lau-
loi saunassa. Lauteidentäysi yleisö 
kuunteli hartaana kaunista laulua, 
joka esitettiin kolmella kielellä, suo-
meksi, ruotsiksi ja italiaksi. Annelin 
lisäksi esiintyivät Maria Leivonen, 
Henna Nykänen, Maija Kaunis-
maa, Ulpu Mattus-Kumpunen ja 
Mirjami Asikainen. 

Haastattelin Annelia saunalla Lucian 
päivän iltana. Vähän väliä onnitte-
lijoita tuli halaamaan ja keskeyttä-
mään puheet, Annelin tuntevat mel-
kein kaikki avantouimarit. Jotain 
sentään ehdin kysellä. 81-vuotias 
teräsmummo vetää edelleen yhdek-
sää ryhmää viikossa Ruusukorttelis-
sa. Kolmen vartin tuokiot sisältävät 
tavallisen jumpan lisäksi aivojump-
paa ja kulttuuria. Iltaisin pelataan 
korttia, biljardia tai muita pelejä. 
Kielten opiskelu kuuluu myös vakio-
ohjelmaan, tällä kertaa on menossa 
ruotsin kieli. Uimassa hän käy noin 
kerran viikossa, joko Ispoisissa tai 
Ruissalossa. 

Ja sitten Annelia vietiin jo valmistau-
tumaan illan Lucia-esiintymiseen…

Annelia haastatteli Liisa Jukola



VAIKUTTAVAT NAISET
Liisa ja Terttu

Vuosia sitten katselin työtovereita-
ni, jotka pulahtivat hyiseen veteen. 
Ajattelin, että tuollaiseen hulluuteen 
ei tarvitse ryhtyä. Toisin kuitenkin kä-
vi. Jossain Lapin matkalla sain ensi-
tuntuman avantoon, mutta kesti vie-
lä vuosia, ennen kuin jäin koukkuun. 

Toistakymmentä vuotta sitten muutin 
vain parin kilometrin päähän Ispois-
ten uimarannasta. Avantouintiin hu-
rahtaneet ystävät yllyttivät minuakin 
kokeilemaan ja siitä tämä harrastus 
alkoi.

Vaikka avantouimarina itselläni ei ol-
lut taustalla vielä pitkää historiaa, ys-
täväni kysyi, saisiko minua ehdottaa 
hallitukseen. Alkuun epäröin, mut-
ta päätin tarttua haasteeseen. Enkä 
ole sitä katunut. Vuosien jälkeen olen 
ymmärtänyt, että suurta tungosta näi-
hin toimiin ei yleensä ole. 

Turun Avantouimarit ry:n toiminta 
pyörii pääosin vapaaehtoisvoimin. 
Tehtäviä riittää. Miesporukat ensisi-
jaisesti huolehtivat saunarakennuk-
sen huollosta ja rakennushankkeista, 
naiset suursiivouksista ja keittiötal-
koista, toistensa apua unohtamatta. 

Monessa olen saanut 11 vuoden 
hallituksessa olon aikana olla mu-
kana. Se on ollut näköalapaikka. 
Jonkin aikaa toimin yhdistyksen sih-
teerinä. Muutamana vuonna olin 
vastaanottamassa jäsenmaksuja, sii-
nä oppi tuntemaan muita uimareita 
nimeltä. Aiemmin kioskiakin pyöritet-
tiin talkoilla. Nykyisin se ei enää olisi 
mahdollista. 

Avantouimareitten toimintaan on liit-
tynyt erilaisten tapahtumien ja myös 
retkien järjestäminen. Yhdistyksen 
jäsenet olivat järjestäneet teatteri-
matkoja, joskus Lapin matkojakin. 
Hallituksessa kehiteltiin Laskiastem-
paus, koska puitteet olivat erinomai-
set. Uimarannan rinteeseen joku 

Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa poseerasivat hallituksen jättävät 
Ari Henriksson (vas.), Ritva Reponen, Terttu Mäkinen ja Liisa Purho. Taus-
talla puheenjohtaja Mika-Pekka Näykki. Ohessa Liisa Purho kertoo pitkäaikai-
sesta kokemuksestaan hallituksessa, ja entinen puheenjohtaja Sirkka Perho muis-
telee Terttu Mäkisen uraa yhdistyksen taloudenhoitajana.

lähiseudun asukas oli jo muutama-
na vuonna tehnyt liukumäen. Halli-
tuksessa ei tarvinnut kuin vihjaista, 
josko jostain saataisiin napakelkka. 
Muumimaailmasta lainattiin ensim-
mäinen ja seuraavana vuonna oli 
jo oma kelkka, joka on edelleenkin 
olemassa. Muutamaan vuoteen si-
tä ei ole voitu käyttää, koska talvet 
ovat olleet leutoja ja jäätilanne keh-
no. Tänä talvena kelkka on taas pai-
kallaan odottamassa laskiaista. 

Avantouimareista löytyy idearikkaita 
ihmisiä ja erilaisia taitoja. Tarvitaan 
rohkeutta, innostamista ja asioihin 
tarttumista, kuten oli niillä, jotka ryh-
tyivät uuden saunan rakentamiseen. 
Näitten vuosien aikana yhä useam-
mat ovat löytäneet avantouinnin hy-
vää tekevän vaikutuksen ja uuden 
harrastuksen. 

Liisa Purho

Terttu Mäkinen
taloudenhoitaja 2008-2015

Näköalapaikalla 
hallituksessa

Terttu Mäkinen on tehnyt hienon 
työn Turun Avantouimarit ry:n toi-
minnassa. Meidän kaikkien toimin-
taan liittyy tarinaa; tässä kertomusta 
Tertun merkityksestä ja vaikutuksesta 
yhdistyksen vuosikokouksesta 2008 
vuosikokoukseen 2016, jolloin Ter-
tun viimeinen tilinpäätös käsitellään. 

”Valmistautuessani puheenjohtaja-
kauteni ensimmäiseen vuosikoko-
ukseen keväällä 2008, hätäännyin, 
sillä yhdistyksen taloudenhoidos-
ta vastannut varapuheenjohtaja il-
moitti edellisenä päivänä, ettei ehkä 
työkiireiden vuoksi ehdi kokouk-
seen. Koin, ettei minulla vielä ollut 
riittävää osaamista tilien ja tasei-
den esittelemiseen erittäin kriittisel-
le kokoukselle, joten pyysin Terttua 
briiffaamaan minut esittelemään tili-
toimiston laatima tilinpäätös. Briiffa-
uksen Terttu teki onnistuneesti.

Puhun Tertusta läheisesti, sillä olim-
me aloittaneet avantouinnin yhdes-
sä eräänä lauantaina syksyllä 1995. 

Kylmääki
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Turun Avantouimareitten järjestämä avantosaunaretki 
suuntautui tällä kertaa Säkylän Pyhäjärvelle, joka viisi 
vuotta sitten on valittu Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
maakuntajärveksi. Järvellä on pituutta n. 50km ja leve-
yttä n. 9km. Saaria on vähän ja siitä syystä järvestä tulee 
merimäinen vaikutelma.

Säkyläläisten avantouintipaikka ja sauna on Katis-
maan saaressa melko lähellä Säkylän keskustaa. Joil-
lekin sekasaunoihin tottuneille taisi olla hämmentävää, 
että miehille ja naisille on eri saunat. Hyvät, ehkä lii-
ankin hyvät löylyt saatiin molemmista saunoista. Peh-
meässä lumessa oli myös mukava saada uimisen ohel-
la kylmäkokemus.

Muutamat harmittelivat, että sukset olivat jääneet kotiin, 
koska rannasta olisi voinut pitkin järvenselkää lähteä 
hiihtämään ja latuja on pitkillekin hiihtolenkeille. Nämä 
ladut ovat vain noin tunnin ajomatkan päässä Turusta.

Erilaisissa saunoissa olen elämäni aikana ehtinyt 
käydä. Eksoottisimman saunareissun koin Nepalin 
pääkaupungissa Kathmandussa. Se puilla lämmi-
tettävä sauna oli rakennettu kerrostalon parvekkeel-
le. Sauna muistutti pikkupoikien rakentamaa hök-
keliä. Seinät oli tehty vanerista ja kattopellistä.  
Erityistä ilmastointia ei tarvittu, koska katon rajasta 
näkyi ulos ja siitä saattoi katsel-
la Himalajan silhuettia. Osa sen 
saunan löylyistä taisi mennä ha-
rakoille tai mille lie sikäläisille linnuil-
le. Lämpötila saunassa saattoi jopa 
nousta 80 asteeseen, kertoi sau-
nan rakentaja Markku Voutilainen, 
joka toimi Suomen Lähetysseu-
ran kehitystyöntekijänä perheen-
sä kanssa Nepalissa. Perhe oli 
siellä vietettyjen vuosien aikana 
asunut useassa paikassa ja jo-
kaiseen oli rakennettu sauna. 
Joku niistä oli ollut asuinta-
lon katolla, yksi sähkösauna 
komerossa, jonka vieressä  
oli sähkökaappi. 

Liisa Purho

Sitä saunareissua en unohda

Avantouinnista hullaantuneita 
retkellä Säkylässä

Olimme naapureita ja avantouintiharrastuksen lisäksi 
tiesin Tertun taloudenhoidon ja kirjanpidon ammatti-
laiseksi. Terttu työskenteli silloin ja edelleen Turun kau-
pungin vesiliikelaitoksella.

Yhdistykseltä oli edellisessä syyskokouksessa jäänyt yksi 
varajäsenen paikka täyttämättä. Terttu auttaessaan val-
mistautumaan vuosikokoukseen suostui varajäseneh-
dokkaaksi ja kokous hänet yksimielisesti valitsikin. Kes-
keinen peruste oli Tertun talousosaaminen.

Talousasioista vastaavan varapuheenjohtajan erottua 
hallituksesta vielä samaisena keväänä, oli hallituksen 
mietittävä kuinka taloudenhoitonsa järjestää. Tavoit-
teeksi otimme talousasioiden siirtämisen takaisin yh-
distyksen omaksi toiminnaksi. Sitä kohti lähdimme toi-
mimaan ripeästi. Jo hallituksen kokouksessa 5.6.2008 
on pöytäkirjaan kirjattu ja hyväksytty: ”Terttu Mäkinen 
on todennut olevansa valmis sitoutumaan pidemmäksi 
aikaa taloudenhoitajan tehtäviin niin, että siihen sisäl-
tyy mm. laskujen maksu sekä palkkojen laskeminen ja 
maksu kirjanpitoa lukuun ottamatta, rahavirtojen ak-
tiivinen seuranta ja sen pohjalta talousarvion valmis-
telua, vakuutusasioiden seuranta ja muiden kustan-
nusta alentavien menojen tarkastelu. Kuvattu ratkaisu 
vaikuttaa yhdistyksen talouteen kahdella tavoin: talou-
den konkreettinen perustason seuranta saadaan pa-
remmaksi ja laskujen maksuun ym. liittyvien tehtävi-
en siirtäminen takaisin yhdistyksen omaksi toiminnaksi 
säästää suoranaisia kuluja vuositasolla merkittäväksi”. 
Tässä on huomioitava, että yhdistyksen talous oli tosi 
kireällä.

Heti elokuussa käynnistettiin selvittely rakennuslainan 
koroista ja syyskuun kokouksessa voitiin jo todeta, että 
kilpailutilanteessa Osuuspankki alensi marginaalikor-
koaan ja laina kytkettiin 3 kk:n euriboriin, mikä koko-
naisuutena alensi lainan korkomenoja huomattavas-
ti. On hyvä muistaa, että rakennuslainan maksamisen 
ohella on tehty suurehkoja parannus- ja korjaushank-
keita ja henkilökuntaratkaisuja. Talouden seuraaminen 
ja suunnittelu on ollut tässä erittäin merkittävää.

Vuoden 2009 alusta siirtyi myös kirjanpito Tertulle. 

Koko puheenjohtajakauteni ajan 5 vuotta ja arvaan, 
että myös Mika-Pekan puheenjohtajakaudella on hal-
lituksessa ollut hyvä ja selkeä käsitys yhdistyksen talo-
udesta. Tapa, jolla Terttu jokaisessa kokouksessa esit-
teli tilanteen ja katsasti talouteen oli hyvä pohja muille 
toiminnallisille ja hallinnollisille päätöksille. Talousarvio 
tehtiin aina perustellulle pohjalle.

Nyt iso osa talouteen liittyvistä asioista siirtyy taas halli-
tuksen ulkopuolelle. Terttu on siirrossa ollut mukana ja 
uskon, että on valittu hyvä toimija. 

Kiitos Terttu että olet jaksanut vaativassa tehtävässä. 
Nyt on sinunkin aika palata itse harrastukseen.”

Kiitollisuudella avantouimarien puolesta 
Sirkka Perho
puheenjohtaja 2008-2012
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Näsijärven rannalla nääs

Kun Kaupinojan 
saunalle sä saavut

Kaupinojan sauna sijaitsee Näsi-
järven rannalla UKK-Instituutin tun-
tumassa. Paikalla on sijainnut sau-
na vuodesta 1977, mutta se on 
kokenut monta muodonmuutos-
ta, kasvanut ja komistunut. Viimeksi 
sauna on avattu 25.4.2010 perus-
teellisen remontin jälkeen, joka tu-
li tehtäväksi saunassa 15.11.2008 
riehuneen palon johdosta.  
Saunan kiinteistön ja tontin omistaa 
Tampereen kaupunki, mutta saunaa 
isännöi ja sen toiminnoista vastaa 
Tampereen Talviuimarit ry. Yhteistyö 
kaupungin kanssa sujuu hyvin. Tam-
pereella on useampia talviuintipaik-
koja, joista Kaupinoja on suosituin.

Niin heittää pois voit 
tittelit ja kaavut

Kaupinojan sauna on auki käytän-
nöllisesti katsoen aina, paitsi jo-
ka kuukauden toinen tiistai jolloin 
siellä tehdään huoltotoimia. Kesäl-
lä sauna on suljettu viikosta kah-
teen vuosihuollon vuoksi. Poik-
keuksista ilmoitetaan erikseen. 
Lämmittäjä ottaa vastaan sauna-
maksun: kertamaksun, alennuskortin 
tai vuosikortin. Lämmittäjä myy myös 
juomia ja makkaraa grillattavaksi. 
Lämmittäjät on palkattu ulkopuolelta. 
Muuten saunaa hoidetaan va-
paaehtoisin talkoovoimin: teh-
dään puita talkoilla, huoleh-
ditaan pienistä korjauksista ja 
tarvikkeista, emännöidään takka-
tupaa ja lämmitetään yösaunoja. 
Joka vuosi Talkoolaiset juttelevat, 

että tämä on viimeinen vuosi, mutta 
joka vuosi yli viidenkymmenen vuo-
den ajalta väki on tiensä Kaupinojal-
le vaan löytänyt.

Saunassa on puku- ja pesuhuoneet 
miehille ja naisille sekä yhteinen sau-
na ja avanto kaikille. Pukuhuonei-
siin voi jättää vaatteet, ja lukollisiin 
lokeroihin voi laittaa arvotavarat. 
Pukuhuoneissa on hiustenkuivaa-
jat yhteiseen käyttöön. Pesuhuoneis-
sa on suihkut sekä kesäaikaan jär-
vivesihana, ja naulakot pyyhkeiden 
ja pesuaineiden säilytystä varten. 
Vilpolasta löytyy juomavesihanat. 
Moni kokenut avantosaunoja pi-
tää omaa pipaa, joka suojaa pää-
tä niin kuumalta kuin kylmältä. Suo-
sittelemme myös saunatossuja, jo 
senkin vuoksi, että saunan rappuset 
sekä lattia ovat kuumat sekä pihal-
la voi olla lasia ym. teräviä esineitä. 
Pakkasella rappuset pysyvät sulana, 
kun sähkövastukset ovat käytössä. 
Huom! Löylyhuone suljetaan 15 min 
ennen sulkemisaikaa, ja sulkemisai-
kaan mennessä pukuhuoneista on 
poistuttava.

Ja vaikka itse Ahti 
tulis eteen

Kaupinojan saunalla lasketaan vuo-
sittain n. 57 000 käyntiä. Vilkkain-
ta on talvikuukausina, jolloin kiireisi-
nä iltoina voi olla yli 400 kävijää, ja 
joulusaunassa pistäytyy 300 sauno-
jaa neljän tunnin aikana.

Vesi on kylmää mutta saunassa pi-
detään lämpöä yllä. Uusi kiuas te-
kee mahdolliseksi miedomman 
yleislämmön ja tiukkojen löylyjen 

yhdistelmän. Valtava kiuas vetää 
800 kg saunakiviä, jotka vaihdetaan 
1kk välein. Illassa palaa talviaikana 
toista mottia halkoja. Kiuasta on ke-
hitelty jo vuosikymmeniä ja eiköhän 
tuo kehittely jatku niin kauan kuin 
puulla lämmitellään. Puun pilkkomi-
sia ja varastointia on kehitelty myös 
vuosien saatossa.

Vuonna 2010 valmistunut uusi sau-
na on kokonaan kivestä, joten seinä-
laudoitusta ei tarvitse enää vuosittain 
uusia. Ahkera käyttö ja kova lämpö 
vaatii kuitenkin huoltoa, jota varten 
sauna on tulevaisuudessa suljettuna 
joka kuukauden toinen tiistai, näin 
päästään vaihtamaan kivet ja teke-
mään muut tarpeelliset huoltotoimet.

Niin rohkeasti 
avantoon ja veteen!

Avantouinti ja saunominen iloises-
sa seurassa tekevät hyvää sekä ruu-
miille että mielelle. Avantouimareilla 
on kuulemma positiivisempi asenne 
elämään kuin vertailuryhmillä: avan-
toon jäävät arjen murheet ja harmit!

Aikaa vastaan voi uida vaikkapa Pir-
kanmaan Talviuintitapahtumassa ke-
väällä tai Kaupin Kuohuissa loppu-
syksyisin. Kilpailijoita on eri puolilta 
Suomea.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi 
Kaupinojalle!

Anne Haanpää

Kylmääki
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Kisakallion Urheiluopisto, Lohjan 
Ladun avantouintijaos ja Suomen 
Latu, järjestivät tänä vuonna SM-
talviuintikilpailut Lohjajärven rannal-
la. Kisailijoita oli noin 800 ja näi-
den lisäksi paikalla oli huoltoväkeä, 
kannustajia sekä muita talviuinnista 
kiinnostuneita. 

Talkoolaisvoimin oli rannalle tehty 
todella hienot kilpailuradat ja vie-
lä kun ilmatkin suosivat itse kisa-
päivää, niin tapahtuma onnistui to-
della hyvin. Voimme kuvitella, että 
lohjalaiset ovat uhranneet lukuisia 
talkootunteja puitteiden rakentami-
seen ja kilpailujen onnistumisen ta-
kaamiseen. Kaikki mukana olleet 
voivat varmaan lähettää lämpimät 

Talviuinnin SM-kilpailut 2016

kiitokset niille, jotka mahdollistivat 
meille osallistujille hienot kilpailut. 

Kilpailuissa nähtiin useita hienoja 
suorituksia. Monet tutut nimet näkyi-
vät kärkisijoilla, mutta mukavasti vä-
liin oli kiilannut myös uusia nimiä. 
Avantouimarien korkeimman sijoi-
tuksen saavutti Kivekkään Sirpa, 
kun hän ui hopealle omassa sarjas-
saan. Muuten Turun seudulle Sauk-
korantaan Karlssonin Tuula voitti 
sarjassaan hopeaa ja viestijoukkue 
pronssia. Mutta ennen kaikkea, kai-
killa osallistuneilla oli hieno suori-
tus, jossa jokainen teki parhaansa. 

Miksi ei Turun seudulla? Siis mik-
si emme järjestäisi SM-kilpailuja 

jossain Turun seudulla. Meillä oli-
si kaikki mahdollisuudet siihen. Me 
yhdessä Hulluna Avantoon -sateen-
varjon alla omaisimme niin paljon 
hyvää energiaa toteuttaa jotain sel-
laista, mitä ei koskaan aikaisemmin 
näillä seuduilla ole nähty. Ensi vuo-
den SM-kilpailut järjestetään Tan-
huvaaran Urheiluopistolla Savon-
linnassa 3-5.2.2017. Milloinkahan 
kisat olisivat Turun seudulla? Oli-
sikohan se ihan meistä itsestämme 
kiinni? 

Mukana olleet kisailijat

P-sarjan 200-240 -vuotiaiden viestin palkintojen jako, jossa Tampereen talviuimarit ovat ykkösiä, 
Ylöjärven Avantouimarit kakkosia ja Saaronniemen Saukot kolmosia.
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TONTTU-UINNIT
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Sauna-aikaa on enää 
puolisen tuntia jäljel-
lä, kun alakerran kuntosalista purkau-
tuu lauteille naureskeleva poppoo. Olet 
ehkä erottanut heidän puheistaan omi-
tuisen kuuloisia sanoja: lyhyt alakier-
re, pitkä sivukierre, tappolyönti ja näp-
pyläkumi. Sujuu pelailu sitten hyvin tai 
huonosti, aina riittää jälkipelien verran 
jaariteltavaa, kun lajina on hauska ja 
haastava pingis.

Tau:n saunan kuntosalitilan pingishuo-
neessa pelataan monesti nelinpeliä si-
ten, että pelaajat vaihtuvat usein. Pallon 
perässä temmeltäminen sopii yhtä hyvin 
naisille kuin miehille. Ja mikä kätevintä 
saman katon alta löytyy vetovoimainen 
paketti: pingis, sauna ja talviuinti.

Taitolaji vaatii kuntoa, kes-
kittymistä ja hoksottimia. Lis-

taa voisi jatkaakin: myös nopeutta, 
reaktiokykyä ja pallosilmää tarvitaan, 
hurttia pelihuumoria unohtamatta. Sen 
sijaan rahaa ei mainittavasti kulu. Vain 
sisäpelitossut ja maila pitää olla.

Avantouimareiden pingisharrastajat 
ovat syksyllä 2013 menneet mukaan 
pöytätenniksen paikalliseen Tupi-sar-
jaan. Osallistumisillaan sarjaan Ispois-
ten avantouimareiden pingisharrastajat 
tekevät avantouimarit ry:n puolesta jat-
kuvaa henkilökohtaista myyntityötä ja 
mainetyötä.

Tau:n pingisharrastajat toimivat nimellä 
Iceping (iceping.nimenhuuto.com). 

Teksti: Jukka Sundholm

Ping ja pong

Pingistilan erottaa kuntosalista ver-
ho, joka estää pomppivien pallojen 
päätymisen kuntosaliin. 

Monen vuoden ja hiljaiselon jälkeen 
Turkuun on saatu vihdoin omat talvi-
uintikilpailut. Kilpailujen järjestämi-
nen aloitettiin hyvissä ajoin keväällä 
ja kilpailutoimikunta puheenjohtajan 
avustuksella haali välineitä sen to-
teuttamiseksi. Kilpailun kautta pyrit-
tiin lisäämään alueellista yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa. Tulevina vuo-
sina Hulluna Avantoon -yhteisön pa-
nos tulee varmasti kasvamaan, mut-
ta jo tänä vuonna yhteistyön myötä 
rantaan saimme toisen laiturin, pinta-
pelastajat, ensiavun ammattilaiset ja 
paljon muuta

Kilpailujen läpi vieminen oli oman-
laisensa koitos. Vedenpinta nou-
si myrskytuulten saattelemana, mut-
ta onneksemme vesisade piti taukoa 
kilpailujen ajan. Näyttäviä kuvia päi-
västä löytyi sekä sosiaalisesta medi-
asta että painetuista lehdistä. Kiitok-
set myös toimittajille, jotka juttuja 
tapahtumasta tekivät.
Tänä vuonna kilpailuihin osallis-
tui yhteensä 37 kilpailijaa ja näiden 
joukosta saimme jaettua mitalit yh-
teensä 11 sarjassa. Tulokset löytyvät 
sarjoittain Turun Avantouimareiden 
sivuilta.

Kiitämme kaikkia Tonttu-uintien kil-
pailujärjestelyissä ja laituritalkoissa 
mukana olleita mukavasta ja onnistu-
neesta tapahtumasta, jonka toivomme 
jatkuvan myös tulevina vuosina.
Samalla toivotamme kaikille hyvää ja 
innostavaa avantouintivuotta 2016

Kilpailutoimikunta



Muistatko vielä, millaista oli kymmenen vuotta sitten,
kun saunaa rakennettiin talkoilla?

Järjestämme muisteluillan saunan rakennustalkoolaisille
torstaina 31.3.2016 klo 17 alkaen.

Luvassa on saunomista, uintia ja tarjoilua.
Keräämme samalla muistoja ja kokemuksia historiikkia varten.

Ilmoittautuminen tarjoilun takia kioskille 24.3.2016 mennessä.

Historiikkitoimikunta ja hallitus

Kun uutta saunaa rakennettiin…

Historiikin kokoaminen jatkuu
        Työryhmä kokoaa Turun Avanto-
uimarien 60-vuotishistoriikkia. Etsim-
me siihen jäsenten kokemuksia ja 
muistelmia, sellaisia kuin tämä Risto 
Hevonojan muistelu:

Huhtikuinen aamu 11.4.2008 val-
keni pilvisenä niin Turussa kuin Is-
poisten rannallakin, joka oli päivän 
suuren tapahtuman keskipisteenä. 
-Pitkään haaveiltu, huolella suunni-
teltu ja hiellä sekä kovalla työllä (voi 
teidän talkoolaisten työn määrää! 
Me tavalliset uimarit ja saunojat em-
me koskaan ymmärrä sen laajuutta 
ja merkitystä. Suurkiitos teille jokai-
selle vielä näin vuosien jälkeenkin!!!) 
rakennettu sauna oli valmis!

Projekti isolla P:llä oli saatettu lop-
puun ja oli aika juhlia. Lipun nau-
laaminen, kutsuvieraiden vastaanot-
taminen sekä sitten itse vihkiäisjuhla, 
johon saimme arvovaltaisen vieraan, 
kulttuuriministeri Stefan Wallinin, 

olivat sellaisia ikimuistoisia tapahtu-
mia, joihin seuramme pitkä historia 
”taittui”. Sen jälkeen alkoi uusi vai-
he. Aito-kiukaan (110) ikimuistoisiin 
löylyihin ei ollut enää paluuta. Val-
lan oli ottanut uusi kiuasmalli, joka 
lämmitti myös jalkoja, eikä polttanut 
korvia karrelle. (Reunanen & Rovio-
la saavat kyllä täyden kympin kiuas-
mallistaan, sillä löylyn laki: Jalat ki-
vipinnan yläpuolella, oli toki heidän 
tiedossaan. -Kiuasta sijoitettaessa 
olisi aikoinaan pitänyt se huomioi-
da.). Tottakai myös väljät saunati-
lat, puhtausvaatimukset täyttäneet 
pesuhuoneet, kahvilatilat sekä myö-
hemmin valmistuneet kuntosali ja 
pingishuone olivat jotain ennennä-
kemätöntä, upeaa ja tervetullutta. 

Sittemmin vihkiäisissä hiljaisesti ja 
kuuluvamminkin esitetyt toiveet uu-
denlaisen talviuintikulttuurin alkami-
sesta Ispoisten rannalla uuden sau-
namme myötä ovat löytäneet satoja, 

tuhansia ilmenemismuotoja erilai-
sissa kokemuksissa ja kohtaamisis-
sa. Virkistäytymis-, rentoutumis- ja 
erilaisia elämyskokemuksia on ol-
lut mittaamaton määrä. Olkaamme 
mukana niitä lisää kerryttämässä!

Risto Hevonoja

Projekti isolla P:llä

Lähetä muistelusi 
hyvissä ajoin osoitteeseen 
tiedotus@turunavantouimarit.fi 
tai vinkkaa kioskilla ketä voisi 
haastatella.
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Kävijämäärä on uuden saunan ansi-
osta mukavasti noussut. Vuonna 
2007 käyntejä oli noin 26 000 vuo-
dessa ja tällä hetkellä ovat käynnit 
tasolla 39 000.Korkein luku oli 2013 
jolloin saavutimme lähes 42 000 
käyntiä.

Jotta saisimme paremman ku-
van käynneistä, on aina välillä teh-
ty tarkkaa seurantaa päivä päivältä 
ja tunti tunnilta. Edellinen seuran-
ta tehtiin 2010 ja nyt on tehty uusi 
8-24.1.2016.

Seurannalla haluttiin nähdä ”mie-
het-naiset-nuoriso-lapset” -käynnit 
ja ”eläkeläiset-työikäiset-opiskelija-
nuoriso-lapset” -käynnit verrattuina 
toisiinsa. Seurantajakson aikana kä-
vi yhtä paljon miehiä (49%) ja naisia 
(49%). Nuorten osuus oli vain 2%. 
Eläkeläiset edustivat 14%, työikäiset 
67%, opiskelijat 17% ja nuoret 2%. 
Opiskelijoiden osuus on tullut oikein 
merkittäväksi! 

Sen lisäksi haluttiin nähdä miten 
käydään saunalla eri päivinä ja eri 
kellonaikoina sekä ketkä käyvät 
milloinkin. 

Käynnit viikon aikana kasvavat 
maanantain 133 käynnistä sun-
nuntain 282 käyntiin. Keskiviikko ja 
perjantai ovat lähes tasoissa. Tässä 
on tapahtunut muutos. Edellisessä 
mittauksessa oli keskiviikko toisek-
si suurin ja suurempi kuin lauan-
tai. Vertailussa miehet/naiset ovat 

TALOUSKATSAUS TERTUN TARKKUUDELLA

Vuoden 2015 tilinpäätös valmistuu 
maaliskuussa, mutta tuotot ja ku-
lut ovat selvillä. Myyntituottoja ker-
tyi vuonna 2015 yhteensä noin 
194.000 euroa. Näistä suurim-
pia eriä ovat sauna- ja uintimaksut 
113.300 euroa, ja lämpimän elo-
kuun ansiosta kioskimyyntikin oli 
noin 32.000 euroa. Jäsenmaksuja 
kirjattiin 25.300 euroa. 

Toiminnan kuluja kirjattiin yhteensä 
noin 156.000 euroa, josta suurim-
pana eränä toimitilakulut 52.500 
euroa, tästä sähkö, vesi ja lämmitys-
kuluja 12.900 euroa. Toimitilakulut 
sisältävät myös saunan ja ulkosei-
nän remontin, saunan piippujen uu-
distamisen ja niistä lämmön talteen 
oton sekä uuden kiukaan, yhteensä 
noin 26.000 euroa. Korjaus- ja ka-
luston pienhankintakuluja kertyi yh-
teensä 4.100 euroa ja muita kuluja 
9.500 euroa. Kahvion aine- ja tar-
vikeostoihin käytettiin 15.000 euroa 
ja henkilöstökuluihin noin 47.700 
euroa. Muita kuluja oli noin 17.800 
euroa ja ne sisältävät hallintokulu-
ja, uintikilpailumatkoja ja virkistys-
toiminnan, joka sisältää mm. pik-
kujoulut, talkoolaisten tapahtumat 
ja yhdistyksen illanvietot. Tuloveroa 
maksettaneen vuodelta 2015 noin 
7.500 euroa. Poistoja ja korkokulu-
ja kirjataan yhteensä 23.000 euroa. 
Tilikauden ylijäämää tulee olemaan 
noin 39.200 euroa.

Terttu Mäkinen
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KULUT
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015

Toimitilat 41 942 34 916 40 787 48 954 52 526
Henkilöstökulut 36 053 43 086 46 940 45 453 47 725
Kahvion ostot 18 382 11 845 15 425 20 132 14 998
Muut kulut 16 658 15 515 11 178 16 494 17 757
Poistot 16 488 13 514 32 372 26 773 22 474
Korkokulut 3 673 2 021 1 454 1 038 558

133 196 120 898 148 156 158 844 156 038
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TUOTOT
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015

Jäsenmaksut 23 015 24 081 22 265 25 930 25 268
Saunamaksut 88 625 99 602 104 695 102 011 113 268
Tilavuokrat 5 749 6 643 5 875 12 428 11 142
Kioski myynti 35 718 24 963 34 962 44 405 32 037
Muut tuotot 8 366 9 032 10 495 11 294 12 321

161 472 164 322 178 292 196 068 194 035

Ennakkoa vuoden 2015 
tilinpäätöksestä
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Kävijämäärä on uuden saunan ansi-
osta mukavasti noussut. Vuonna 
2007 käyntejä oli noin 26 000 vuo-
dessa ja tällä hetkellä ovat käynnit 
tasolla 39 000.Korkein luku oli 2013 
jolloin saavutimme lähes 42 000 
käyntiä.

Jotta saisimme paremman ku-
van käynneistä, on aina välillä teh-
ty tarkkaa seurantaa päivä päivältä 
ja tunti tunnilta. Edellinen seuran-
ta tehtiin 2010 ja nyt on tehty uusi 
8-24.1.2016.

Seurannalla haluttiin nähdä ”mie-
het-naiset-nuoriso-lapset” -käynnit 
ja ”eläkeläiset-työikäiset-opiskelija-
nuoriso-lapset” -käynnit verrattuina 
toisiinsa. Seurantajakson aikana kä-
vi yhtä paljon miehiä (49%) ja naisia 
(49%). Nuorten osuus oli vain 2%. 
Eläkeläiset edustivat 14%, työikäiset 
67%, opiskelijat 17% ja nuoret 2%. 
Opiskelijoiden osuus on tullut oikein 
merkittäväksi! 

Sen lisäksi haluttiin nähdä miten 
käydään saunalla eri päivinä ja eri 
kellonaikoina sekä ketkä käyvät 
milloinkin. 

Käynnit viikon aikana kasvavat 
maanantain 133 käynnistä sun-
nuntain 282 käyntiin. Keskiviikko ja 
perjantai ovat lähes tasoissa. Tässä 
on tapahtunut muutos. Edellisessä 
mittauksessa oli keskiviikko toisek-
si suurin ja suurempi kuin lauan-
tai. Vertailussa miehet/naiset ovat 

miehet hivenen voiton puolella joka 
päivä paitsi sunnuntaina jolloin nai-
set voittavat. 

Tunti tunnilta tarkasteltuna näh-
dään että kokonaiskävijämäärä on 
suurimmillaan klo 15-16 ja klo 18-
19. Miesten ja naisten suhde vaih-
telee tunti tunnilta pikkaisen, mutta 
ei paljon.

Kun analysoimme tarkemmin ihmi-
siä eri elämänvaiheissa voidaan to-
deta että suurin ryhmä, työikäiset, 
ovat määräävä ryhmä käyntitilas-
tossa, eli käyntien kokonaisprofiili 
ja työikäisten käyntiprofiili kulkevat 
käsi kädessä. Ryhmä eläkeläiset käy 
aika tasaisesti jokaisena saunapäi-
vänä paitsi ehkä sunnuntaina. Opis-
kelijat suosivat viikonloppusaunaa 
ja ennen kaikkea sunnuntaisaunaa. 

Kävijämäärät ja käyntiajat
Kun tarkastelemme kävijöitä tuloajan 
perusteella näemme että työikäiset 
tulevat tasaisesti klo 15-18 välillä ja 

klo 18 jälkeen on paras aika 
tulla saunaan kun käy töis-
sä. Eläkeläiset taas halua-
vat enemmistönä tulla heti 
klo 15 jälkeen. Opiskelijat 
tulevan taas viikonloppuisin 
ja silloin klo 15-17 välillä 
mieluiten. 

Seuraavat kaksi kuvaa on 
tehty lähinnä niitä varten jot-
ka haluavat tarkemmin tu-
rustua päivä- ja kellonaika-
kohtaisesti milloin kannattaa 
tulla, milloin on hiljaista, 
milloin on ruuhkaa, milloin 
on juttuseuraa, milloin saa 
meditoida. Ylläolevista voi 
sen lisäksi valita seuransa 
sopivasta ikäryhmästä. 

Hyviä saunapäiviä!
Göran Wikstedt
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Jäsenmaksun aika on 
29.2.2016

jasenasiat@turunavantouimarit.fi
tai kysy kioskilta!

Jos sinulla on kysyttävää

niin lähetä viesti

JÄSENREKISTERI
Jos jäsenmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, 
poistamme sinut automaattisesti jäsenrekisteristä ja mene-
tät jäsenoikeutesi ja -edut, kuten edullisemmat saunamaksut. 
Joudut myös maksamaan liittymismaksun 50 euroa, jos haluat 
myöhemmin liittyä uudelleen jäseneksi.

AUTS!

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN BIC 

Saaja 
Mottagare 

Maksajan  
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

Allekirjoitus 
Underskrift 

Viitenumero 
Ref. nr 

Tililtä nro 
Från konto nr 

Eräpäivä 
Förfallodag 

Euro 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit. 

FI41 5713 4540 0609 01 OKOYFIHH

Turun Avantouimarit ry
Rykmentintie 51, Turku

Turun Avantouimarien jäsenmaksu

29.02.2016  €
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10, 20 ja 30 vuotta jäsenenä 
olleita muistetaan kevään 
vuosikokouksessa anta-
malla Turun Avantouima-
rit ry:n harrastemerkki. 
Luettelo merkin saajista 

on nähtävillä kioskilla.

Jäsenmaksun maksaminen tapahtuu suoraan pankkitilille osoitekentästä löytyvän viit-
teen ja maksutiedon avulla. Jokaisen jäsenen maksu tulee maksaa erikseen ja maksussa käy-
tetään yksilöivää viitettä.

Viitenumeron käyttäminen on tärkeää, jotta suorituksesi kirjautuu oikein jäsentietoihin.

Maksussa käytettävät tiedot löytyvät jäsenen nimen jälkeen.
Viitenumero löytyy kohdasta Viiteno: ja maksettava summa on kohdassa EUR:.

Jäsenmaksu on 35 euroa ja nuorisojäsenillä (alle 25 vuotta) maksu on 17,50 euroa. Mikäli olet 
kylmäuimari, vuosittainen kylmäuintimaksu (60 euroa) maksetaan tässä yhteydessä lisättynä 

jäsenmaksun päälle (35+60=95). Maksun eräpäivä on 29.2.2016.

Kunnia- ja vapaajäsenet (= yli 30 vuotta yhtämittaisesti jäsenenä olleet) on vapautettu jäsenmak-
susta. Jos kuulut tähän ryhmään, osoitekentän nimen perässä lukee Kunniajäsen tai Vapaajäsen. 

Katso maksutiedot ylhäältä osoitekentästä!


