
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

NO 3 JÄSEN- JA TIEDOTELEHTI 2003 



Puheenjohtajan puheenvuoro 
 
Kesän  aikana  olemme  saaneet  nauttia  lämpimistä  ilmoista  ja  uimavesistä , vaikka  avantouimareille  
uimavedet  ovat  olleet  liian  kuumia. Olemme  keränneet  voimia  
syksyn ja talven työelämään, sekä harrastuksiin. Molemmat  tarvitsevat  akkujen  latausta. 
Avantouintikauden  alkaminen  viivästyi  viikolla , mutta  sen jälkeen  sauna  lämpiää  kaikkina  muina  
päivinä paitsi  ei  tiistaisin  ja  torstaisin. 
"Uutuutena"  tänä  syksynä  kokeilemme  yösaunaa  joka on kk :n  viimeisenä  lauantaina klo  22 :n  asti. 
Kyseisenä  päivänä  jäsenillä  on  mahdollisuus  saunoa  ilmaiseksi,  kuten  ennenkin. 
”Saunan avaajaa”  hallitus  on  hakenut  koko  kesän  ajan. 
Edelleen on paikka avoinna. Jos olet kiinnostunut  tehtävästä,  ota  yhteys  puheenjohtajaan  pikaisesti. 
"Säännöllisesti  annostettuna  avantouinti  takaa  Sinulle  energisen  olon , terveen  väsymyksen, 
karaistuneen elimistön  ja  ennen  kaikkea  iloisen  mielen". Tämän  löysin  TS  kalenterista . 
  
Tavataan  avannon  reunalla. 
Pirjo 
 
Ruskaretki  Perniön Kanervalaan 
12.9. lähdimme viettämään "Ruska-viikonloppua " Perniön Särkisaloon.  Sää oli leuto ja aurinkoinen.  
Ulkoiluolosuhteet olivat siis mitä parhaimmat.  Puolukoita poimittiin, sieniä kerättiin (kangassieniä. voitatteja 
ym.) ja patikoitiin pitkin metsiä ja teitä.   Uimassa kävimme monta kertaa päivässä.  Illat kuluivat saunomisen 
ja grillaamisen merkeissä.  Ohjelmassa oli myös tietokilpailuja ja tuolijumppaa.  Sunnuntaina iloinen 32-
hengen seurueemme suunnisti kotia kohti.  Toivottavasti niilläkin, joilla ei ollut tuliaisinaan puolukoita tai 
sieniä oli ainakin virkistynyt mieli. 
 
Syysterveisin Marja-Leena 
 
 
 

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
 

Kokous pidetään  tiistaina 4. 11. 2003  alkaen kello 19.00   

 

VÄHÄ – HEIKKILÄN   MÄKITUPALAIS YHDISTYKSEN MONITOIMITALO ´ssa   

Osoite Valtaojantie 7, 20810 Turku.  Kauppatorilta  bussi  nro 9,  palvelutalo  Esikko ´n luokse 
puistoalueen läpi. Monitoimitalo  sijaitsee   Vähä – Heikkilän koulun urheilukentän laidalla. 

 

Kaikki joukolla mukaan ja päättämään asioistamme 
Saunan aukioloajat ja maksut 
 
Sauna avoinna;  Maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai ja sunnuntai;    kello  13.00 – 20.00 
 
Saunamaksut;    jäsenet……….1 euro 
                          ulkopuoliset…..3 euroa.  
 
Lisäksi kuukauden viimeinen lauantai on yösauna     13.00 – 22.00 , tämä on jäsenille ilmainen,  
  
ei jäsenet  maksavat  normaalin saunamaksun,  3 euroa. 
 
Muistisääntönä aukiolosta voi pitää; ei T kirjaimilla alkavina päivinä 



 
Sata – Dragon melonnat Aurajoessa 

 
Lähdön hetki koittaa kohta, nyt nopeasti weneeseen 

 
 
 
Sata - Dragon melonnat olivat taas perinteisesti Aurajoessa 18-21.08. 03. Turun Avantouimarit osallistuivat 
kyseiseen tapahtumaan melomalla lady-sarjassa keskiviikkona 20.08. Joukkueen nimi oli ”Lumiukot”. Lady-

sarja tarkoittaa venekuntaa jossa melojista on yli puolet  naisia. Melonta tapahtui kolmena iltapäivänä, 
lähtöjä oli noin 30 joka päivä, jotka tapahtuivat noin 10 minuutin välein. Kussakin lähdössä oli kolme venettä. 

Venekuntia osallistui kaikkiaan noin 90. Tapahtuman tuotto annetaan hyväntekeväisyys tarkoituksiin. 
Lumiukot meloivat kahdessa lähdössä, jälkimmäisen he voittivat. Lisäksi perämiehenä toiminut Risto sai 

palkinnon parhaasta perämiehen asusta.  Mainittakoon että Ristolla oli, kuten lumiukolla konsanaan, 
porkkana nenä ja luuta. Onnittelut hyvästä suorituksesta koko joukkueelle. 

 
 
 

Lumiukot muodostui seuraavista uimareista: 
 
 
Soili Sainio 
Pirjo Salminen 
Sirpa Hirvisuo 
Anna-Maija Laukka  
Marja-Leena Suikkanen 
Vuokko Vahekari 
Pirkko Kajander 
Marita Hering 

Pirkko Kajander 
Marita Hering 
Tarja Oksanen 
Elina Lamppu 
Eija Hallenberg 
Sirkku Nurmi 
Jussi Kajander 
Ari Henriksson 

Markku Lindholm 
Jukka Sipi 
Ari Leino 
Veijo Virtanen 
Timo Koski 
Urpo Halonen 
Matti Maljanen 
Risto Poskiparta 

Perämies Risto Piepponen 
Rummun lyöjä Annika Salonen 
 
 



 
ja maaliin saavuttiin tämän lähdön voittajina.. eläköön 

 

Tuovi Koivulan  synttärit Pyhämaalla 
Juhlat pidettiin Pyhämaalla 10. 08. 2003, Uimarien tervehdyksen esitti Pirjo ja Anna-Maija. Mukana oli lisäksi muita 
yhdistyksen jäseniä, noin pari kymmentä. Sirpa lausui tekemänsä runon Tuoville. Tilaisuudessa myös laulettiin 
päivänsankarille laulu, jonka teksti on kuvan vieressä.  Tunnelma oli mukava ja leppoisa kuten päivänsankari 
konsanaan.  Joten kerran vielä:   
 
Onnea ja hyvää jatkoa Sinulle Tuovi !!  toivoo koko jäsenistö 
 
 



TUOVILLE   !  
 
 
On päivä kaunis elokuun, kun käymme juhlihin. 
Me  kutsun  saimme  ystävän , näin  juhliin  lähdettiin. 
 
On  meillä  kauniit  kukkaset  ja  mieli  juhlava. 
Mu  kenpä  lienee  ystäväin , mä  kerron  teille  sen. 
 
Siit` vuotta  seitsenkymmentä , on  aikaa  kulunut. 
Ei  sitä  millään  uskoiskaan, mut` totta  se  on  vain. 
 
Käsistäs  olet  taitava  ja  aikaansaavakin. 
Avannossa  pulahdat  mielellään  kera  uinti ystäväin. 
 
Oot` kaikki  Lapin  tunturit  sä  alas  laskenut. 
Kun  toiset  vielä  empivät  Sä  alas  tulit  jo. 
 
Kun  täällä  kaik` nyt  olemme , me  sulle  laulamme 
Onnea  paljon  toivotaan  ja  maljat  nostetaan. 
    
 
 

 
 
 
 

Uimaportaiden puhdistustalkoot 
Tiistaina pidettiin uimaportaiden puhdistus ja kunnostustalkoot. Mukana oli kymmenkunta talkoolaista. 
Kaikki uimaportaat nostettiin ylös, puhdistettiin ja pinnoitettiin muovisella ”keinonurmella”. Portaiden 
nostossa käytettiin Markun  * VEGA * - laivaa. Laiturin betoniosan pinnasta poistettiin myös kuluneet 
pintalaudat. Pintaan tullaan asentamaan uudet laudat. Niiden alle sijoitetaan tarvittavat sähköjohdot, 
avannon aukipitolaitteita varten . Lisäksi saunan ulkoseinä maalattiin, siitä oli ensin pesty töherrykset 
pois. Talkooväelle tarjottiin makoisat kahvit ja voileivät, kiitokset Pirjolle ja Liljalle. Erityis 
kiitosmaininta kuuluu myös kaikille laiturilla työtä tehneille. Tunnelma oli mukava ja leppoisa koko 
porukan kesken. Työtä tehtiin koko päivä, ja lopuksi nautittiin saunasta sekä uusista rappusista. 
 

 
Maalarit työssään                                                                                  Näkit poistettiin krapalla ja painepesurilla 
 



  
Keinonurmipinta asennettiin jokaiseen askelmaan   Vega´n  avulla, kunnostettu porras laskettiin takaisin paikalleen 
 
 

 
 
 Tästä vaan nauttimaan…..  aaah 
 
Runo hunajasta 
 
Aina saunareissulla hunajalla sivele, hipiäsi voitele. Kuin myös ihon kuorinta hunajalla  suorita.                             
Tukkasi  myös  hyvin  jaksaa,  vaivannäön  kyllä  maksaa. Kasvohoito  se  on  parhain, vanhene  et  liian varhain               
 
Hyvän  yön  toivotukset   Pirjo 
 
 

Tulevia tapahtumia 
 
 



Avantouinnin  SM-kilpailu 2004   6.-8. 2 . 2004 Seinäjoella 
Kaupungin keskustaan rakennetaan kilpailupaikka, uintia, tanssia ja seminaari.  
 
 
Avantouinnin  MM-kilpailu 2004   27.-29. 2 . 2004 Muoniossa 
Jeriksen Uintikeskus.  Tavoitteena on saada uimareita 23 maasta, järjestää Suomen Latu, p. 09 170 101 
nettisivu http://www.suomenlatu.fi
 
 

Perinteinen Joulujuhla   

 

   
 Paikka:      Kupittaan Paviljonki 
                     Pyhän Henrikin aukio, Kupittaan puisto 
 
  Aika :         lauantaina 29.11.2003   alkaen klo  18.00  
 
 
 
 
Muista,  tonttulakki mukaan ja paljon iloista mieltä, syödään ja juhlitaan yhdessä 
 

Haastetempaus 
 
Turun Sanomien TREFFI - liite on järjestänyt ”yhdistyksiä tunnetuksi artikkelisarjan. Sen tiimoilta Turun kaupungin 
eläkeläiset ry haastoivat Turun Avantouimarit ry:n tempaukseen. Uimarien tempaus toteutettiin kauppatorilla 
heinäkuussa. Torille oli viety kylpyamme, jossa oli vettä ja jäitä. Teuvo kylpi ammeessa ja Risto lumiukoksi 
pukeutuneena toivoi pian talven saapumista. Teuvon jälkeen ammeessa kylpi vielä Urpo. Suosio oli suuri ja 
tempaus oli hyvin onnistunut. Me jatkoimme haastekierrosta jonka saivat Turun soutajat ry.                         
 
Saunalla myynnissä pinssejä ja merkkejä 
Pinssit                       3 euroa kappale,   
   Neulottu hihamerkki  5 euroa kappale.  
 
                                                                                                                                  
myyjinä toimivat:         
 
Tuovi Koivula,  Pirjo Salminen Anna-Maija Laukka,  Vuokko Vahekari 
Raili  Nieminen  ja   Peter Smith 
 

http://www.suomenlatu.fi/
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