Kaksinkertainen hopeamitalisti 2004, Timo Leikas
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Voitot SM ja MM kilpailuissa

Jäsen- ja tiedotelehti 2004

2

Puheenjohtajan puheenvuoro
Kohta on taas jäät poissa
Taas on koittanut se aika vuodesta kun nautimme kevät auringosta. Voimme nauttia avannon ja
saunan lisäksi ihanasta kevään tulosta. Mukavan tunteen antaa vielä lisäksi se ,että teimme päätöksen saunan
saamiseksi omaksemme. Tällä varmistamme miellyttävien hetkien jatkumisen tulevaisuudessakin Ispoisten
rannassa. Toivotan kaikille uimareille mukavaa kevättä, ja hyviä hetkiä saunassamme.
Toivoo puh.joht. Pirjo

Vuoden 2004 Kevätkokous Mäkitupalais yhdistyksen tiloissa
Turun Avantouimarit ry:n vuoden 2004 kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Leikas .
Sihteerinä toimi Anna – Maija Laukka. Kokoukseen osallistui lähes 70 jäsentä.
Tilaisuudessa jaettiin ansiomerkki, kunniakirja ja ruusu 20 ja 10 vuotisesta jäsenyydestä. Lisäksi 30 vuotta
jäsenenä olleet kutsuttiin vapaajäseniksi. Valokuvat eri sivuilla kertovat kunniakirjojen jakamisesta. Lisäksi
kukitettiin ja onniteltiin Timo Leikas, hyvästä uintisuorituksesta. Kuva kannessa kertoo voittajasta.
Kokous sujui leppoisasti, johtokunnan esittämät asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Keskustelua syntyi uuden
saunan hankinnasta. Kokous päätti yksimielisesti että kaupungille ilmoitetaan yhdistyksen halukkuus ostaa sauna
yhdistykselle ja vuokrata maapohja. Tällä päätöksellä tulemme turvaamaan uimisen ja saunomisen Ispoisissa
tulevaisuudessakin. Päätös edellyttää myös jäsenistöltä intoa ja halua tehdä talkootyötä oman saunan hyväksi.
Suunnitelman mukaan sauna olisi käytössä ympärivuotisesti, talvella avantouimarien käytössä ja kesäisin
uimarannalla olijoiden maksullisena saunana. Lisäksi siellä olisi kioski virvokkeiden myyntiä varten.

MM uinnit Muoniossa

27. – 29. helmikuuta 2004

Muonion uinnit sujuivat yhdistyksemme kannalta erinomaisesti, muutenkin kisat olivat mukavat osanottajien
kertoman mukaan. Timo Leikas nappasi hopea mitalin nuorten sarjassa, Kevät kokouksessa Timo sai ruusuja ja
haleja sylintäydeltä, kuva on ko tilaisuudesta etusivulla. Paljon onnea sinulle Timo ! Onnittelut myös muille
osanottajille !
Turun Avantouimarien sijoituslista Muonion kilpailussa;
MA ryhmä 2. Timo
Leikas
MC ryhmä 11. Jari
Hartikainen
ME ryhmä 12. Veijo
Mikkola
MF ryhmä 7. Risto
Piepponen
16. Matti
Maljanen
WE ryhmä 9. Sirpa
Kivekäs
27. Tuula
Tyynmaa
WF ryhmä 9. Soili
Sainio
10. Ulla-Maija Venho
15 Anna-Maija Laukka

19,84
26,33
25,56
24,18
32,89
28,05
35,75
31,26
34,56
40,06

HOPEA mitali
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Kevätkokous 2004

SM uinnit Seinäjoella

Pirjo onnittelee Seppoa 30v jäsenyydestä

6. - 8. helmikuuta 2004

Seinäjoen uimatapahtuman järjestelyissä oli paljon toivomisen varaa. Yleisesti ottaen kisojen sujuminen oli
surkeata . Järjestäjät eivät olleet ottaneet tosissaan kilpailua. Kun kilpailijat joutuvat liikkumaan märjissä
uimapuvuissaan ulkona pakkasella, kuljetusten pitää toimia suunnitellulla tavalla. Avantouimari kyllä kestää
kylmää uimapuvussa odotellessa jotakin, mutta se hävittää mukavan kisa tunnelman. Toivottavasti järjestäjät eivät
enää tee samoja virheitä jatkossa.
Seuraavassa sijoitukset ja ajat kilpailussa;
Miehet alle 20v
2. Timo Leikas
18,15 HOPEA mitali
Miehet 30 – 39 v 2. Marko Salmi
17,55 HOPEA mitali
21. Jari
Hartikainen
22,99
23. Jukka Rantala
23,98
32. Riku Lähteenmäki 27,46
Naiset 30 – 39 v 2. Minna Nousiainen
20,56 HOPEA mitali
Miehet 40 – 49 v 46. Kalevi Peltola
24,37
67. Timo Koskinen
27,79
69. Ilari
Kulmala
28,35
Miehet 50 – 59 v 38. Markku Lindholm
24,49
40. Veijo Mikkola
24,79
101. Matti Laakso
36,87
Naiset 50 – 59 v 7. Sirpa Kivekäs
26,29
15. Paula Kärkkäinen
27,01
88. Tuula Tyynmaa
33,62
104. Kaija Lehti-Visuri
37,50
116. Kaija Männistö
40,27
Miehet yli 60
10. Risto Piepponen
24,08
16. Ari
Henriksson
26,04
17. Tuovi Koivula
26,28
46. Matti Maljanen
33,00
Naiset yli 60
19. Soili
Sainio
30,80
29. Ulla-Maija Venho
33,40
33. Sirpa
Roima
34,86
47. Anna-Maija Laukka
39,47
51. Pirjo
Salminen
41,59
57. Vuokko Vahakari
55,86
Viesti B 150 – 200 v
12. S Kivekäs,
J Hartikainen, T Koskinen ja T Leikas
Viesti C yli 200 v
4.
P Kärkkäinen, M Lindholm, V Mikkola,
K Peltola
Lisäksi Laurin Maljan pisteet Turun Avantouimarit kolmas sija 11 pistettä .
Kaikille osallistujille paljon onnea !

1;36,92
1;44,05
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Muutamia asioita tiiviisti yhdistyksen kevätkokouksessa esitetystä
materiaalista koskien saunarakennusta ja kaupungin valtuuston nimeämän
työryhmän työtä.
•Kaupungin valtuusto kokouksessaan 241 24.11.2003 käsitellessään vuoden 2004 talousarviota kirjasi
liikuntavirastolle ja tilalaitokselle tehtäväksi tehdä yhdessä käyttäjätahojen kanssa selvitys saunan korjaamiseksi tai
uusimiseksi ja keinojen löytämiseksi sille.
•Kaupunki on kutsunut avantouimarien edustajat mukaan työryhmään.
•Toimenpide-ehdotukset on raportoitava kaupungin valtuustolle kevään 2004 aikana.
•Työryhmässä on ollut eri kokoonpanoilla 10 eri henkilöä. Kaupungin edustajia on ollut liikuntavirastosta,
tilalaitoksesta, asemakaavaosastolta ja kiinteistölaitoksen tonttijaoksesta
•Turun Avantouimarit r.y. puolesta kokouksissa ovat olleet Pirjo Salminen, Tuovi Koivula, Jukka Leikas ja
asiantuntijana Timo Koski
•Kokouksissa on pyritty selvittämään realistinen kuva saunan kunnosta, Ispoisten rantaan liittyvistä suunnitelmista,
rajoituksista, kunnallistekniikasta ja ennen kaikkea kaupungin todellisista mahdollisuuksista korjata sauna tai
rakentaa uusi sauna nykyisen paikalle
•Koska kaupungin teettämän arkkitehtisuunnitelman mukainen rakennus oli epäkäytännöllinen ja mm.
käyttäjäjakauman kannalta virheellinen hallitus teetti suunnittelutoimistolla pelkistetyn saunarakennuksen
piirustukset . Niiden avulla kaupungin on ollut helpompi arvioida tilannetta ja tehdä alustavia kustannusarvioita.
Kaupunki on pitänyt piirustuksia hyvänä ja tarkoitukseen soveltuvina.
Tilanne on käytännössä seuraava:
•Kaupunki haluaa luopua saunasta ja myydä rakennuksen sekä vuokrata sen alla olevan maapohjan.
•Sitä mallia, että kaupunki rahoittaisi uuden rakennuksen ei ole.
•Turun Avantouimareilla on nykyisen ja pitkään jatkuneen vuokrasopimuksen takia etusija saunan lunastamiseen.
•Sauna on kiinteistölautakunnan hyväksymällä myyntilistalla
Vuodelle 2004 Tilalaitos esittää myytäväksi 20 kohdetta. Myyntipäätökset vuoden 2004 kohteista olisi hyvä saada
aikaisessa vaiheessa vuotta, jotta päästäisiin valmistelemaan myyntitoimenpiteitä.
Kohteiden vuokralaisilta Tilalaitos kysyy halukkuutta lunastaa kohde itselleen. Muuten toimitaan
yleisten hyväksyttyjen myyntiperiaatteiden mukaisesti. ”
Kiinteistölautakunta 102 04.02.2004 5 Tl
Kaupunki odotti kevätkokoukselta periaatteellista kannanottoa ja ”nykyisen vuokralaisen kiinnostuksen ilmaisua
halukkuudesta lunastaa myyntilistalla oleva kohde itselleen”
•Saunan ostaminen on pakollinen askel, jotta maapohjaan saadaan vuokrasopimus ja muut suunnitelmat voivat
alkaa edetä sen jälkeen.
•Kaupungin aikataulujen mukaan uuden saunan rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2005, ei aikaisemmin

Uusi tilanne Turun Avantouimarit r.y.:lle
Yhdistyksemme on yli 20-vuotisen yrittämisen jälkeen äkkiä tilanteessa, missä sauna-asia alkaa edetä vauhdilla ja
meidän on yhdistyksenä kyettävä tekemään nopeita päätöksiä, jotta varmistamme uinti- ja
saunomismahdollisuuden myös tulevaisuudessa.
Ensimmäinen askel on neuvotella kaupungin kanssa saunan tontin vuokrasopimus ja rakennuksen ostosopimus.
Sopimuksia neuvotellessa yritämme ottaa tulevaisuuden mahdollisimman hyvin huomioon, koska nykyisen
rakennuksen kunto huomioiden uuden saunan rakentaminen nykyisen tilalle lienee väistämätöntä. Sopimuksissa ei
ole tärkeää jokin yksityiskohta, esim. paljonko maksamme homeisesta saunarakennuksesta – vaan tärkeää on
ajatella sitä, minkä saunan ostaminen mahdollistaa meille ja mitä kustannussäästöjä yhdistyksemme saa
tulevaisuudessa tekemällä ostopäätöksen.
Sopimukset ovat luonnosteluvaiheessa kaupungilla ja lähiaikoina pääsemme tutustumaan ensimmäiseen
ehdotukseen. Lopulliset ehdotukset on tehtävä yhdessä miettien ja suunnitellen. Me autamme kaupunkia
ratkaisemalla tähän saunaan liittyneen pitkäaikaisen budjettiongelman ja yritämme saada joitakin ”myötäjäisiä”
tähän sopimukseen. Mutta samalla meidän on osattava kuunnella vihjeet kaupungin yleisistä menettelytavoista ja
byrokratian asettamista rajoituksista. Meillä ei ole mahdollisuutta vaatimalla vaatia mitään, vaan me olemme lakki
kauniisti kourassa pyytämässä ja yhteisen keskustelun kautta hakemassa mahdollisimman hyvää ratkaisua.
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Vaikkakin ensimmäinen tavoite on neuvotella nykyiseen saunaan liittyvät sopimukset ja jäsenistön tuella
yhteisessä kokouksessa toteuttaa ne, niin jäsenistön tukea tarvitaan vielä enemmän seuraavassa vaiheessa.
Yritämme selvittää rahoitusta ja muita tukimuotoja sekä samalla viedä eteenpäin uuteen saunaan liittyviä asioita.
Vielä tämän vuoden aikana tarvitaan jäsenistön tukea ja päätöksiä siitä, voidaanko uutta saunaa alkaa rakentaa
ensi kesänä. Paljon on selviteltäviä asioita ja joudumme teettämään selvityksiä ulkopuolisilla, mutta nyt
yhdistyksellemme on tarjottu ainutkertainen tilaisuus, johon meillä pitää olla rohkeutta tarttua. Valmistelevaan
pienempään ryhmään tarvitaan rakentamisen kaikkinaista kokemusta nyt suunnitteluvaiheessa. Mutta uskon
todella päteviä ammattilaisia olevan joukossamme kaikilla tarvittavilla aloilla. Myöhemmin tarvitaan eri jäsenten
kontakteja yrityksiin, jotta saamme kerjättyä materiaalia saunaa varten. Ja toteutuksen alkaessa tarvitaan tekijöitä
talkoisiin.
Toivon jäsenille kärsivällisyyttä ja toivon työryhmälle tukea sekä jäsenistön kannatusta. Mitään sellaista, mistä
meillä ei ole mahdollisuutta selvitä, emme tule edes esittämään jäsenistölle.
Jukka Leikas

Hannulle merkki rintaan, 10v avantouintia takana

20v Ristolla jäsenyyttä

Patikkaretki Teijolle
PÄIVÄN OHJELMA:
KLO 8.30 LÄHTÖ RANNASTA
ja
KLO 8.45 KAUPPATORILTA
TEIJOLTA TAKAISIN LÄHTÖ KLO 18.00
PATIKOINTIA, SAUNOMISTA JA UINTIA. OTA MUKAAN OMAT EVÄÄT (MYÖS MAKKARAA, JOS HALUAT
GRILLATA)
SAUNA AVOINNA KLO 13.00 - 17.00
SAUNAN JÄLKEEN RUOKAILU RAVINTOLA BRUKIN RANNASSA (SAUNAN VIERESSÄ)
LOHIKEITTO tai KASVISKIUSAUS
7€
Molempiin ruokiin kuuluvat salaatti, leivät, ruokajuomat ja kahvi
MATKAN HINTA:

jäsenet 10 €
muut 15 €

Maksu kerätään menomatkalla linja-autossa

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SAUNALLA OLEVAAN LISTAAN 3.5. MENNESSÄ
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Tulevia tapahtumia
-

Kevät tapahtuma rannalla paistetaan makkaraa juodaan mehua ja kahvia keskiviikkona 21. huhtikuuta 2004
Linturetki Mietoisiin, sunnuntaina 2 toukokuuta, kokoontuminen Manhattanin parkkipaikalla klo 7.00
Patikkaretki Teijolle lauantaina 8. toukokuuta, klo 8.30 rannasta. Ilmoitus tässä lehdessä
Kevätjuhla pidetään Ruissalossa, Tenholassa Turun Työväenopiston kesäpaikassa perjantaina
14. toukokuuta 2004 sauna lämmin alkaen klo 17.00. Ruissaloon ajaa linja no 8
Uintikauden päätöspäivä rannalla on keskiviikkona 26. toukokuuta 2004
Syksyllä uintikausi alkaa keskiviikko 1 påivä syyskuuta 2004

Raini saa mitalin 20v uimisesta

Ruusu ja kunniakirja Ritvalle, 30v jäsen

Monet kuvat kertovat kevätkokouksessa jaetuista 30v, 20v ja 10v kunniakirjan saajista.

Saunan aukioloajat ja maksut
Sauna avoinna; Maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai ja sunnuntai;
Saunamaksut; jäsenet……….1 euro , ulkopuoliset…..3 euroa.

kello 13.00 – 20.00

Yhteistyötä
Tänä talvena Turun Opettajien Ammattiyhdistys ja Turun Avantouimarit ovat tehneet yhteistyötä. TOAY (Turun
opettajien ammattiyhdistys) on lähtenyt mukaan jäsenistönsä virkistämiseen avantouinnin avulla. TOAY on ottanut
uutuutena avantouinnin muiden urheilumuotojen oheen jäsenten käyttöön. Avantouimareiden myötävaikutuksella
23.2-31.3. välisenä aikana TOAY: n jäsenet ovat käyttäneet innokkaasti avantoa ja saunaa. Avantouintikäyntejä
syntyi ko. ajalle pitkästi yli sadan. Yhteistyö on sujunut hyvin. Jopa uusia jäseniä on liittynyt Uimareiden iloiseen
joukkoon. Vastaavaa toimintaa voi suositella muillekin
työnantajille tai ammattiyhdistystoimikunnille, jotka
tehtävissään voivat edesauttaa työntekijöidensä hyvinvointia ja terveyttä.
Risto Härmävaara

Saunalla myynnissä pinssejä merkkejä ja sarjalippuja
Uutuutena vuoden alusta sarjalippuja myy lauantaisin kello 15.00-17.00 saunalla Pirjo Salminen .
10 kertaa á 3.- E (eli yht. 30,- E)

ja 20 kertaa á 1,- E (eli yht. 20,- E)

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
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Sirpalle onnea 20v takana

Arin onnea, 30v avantouintia

Kaksi kilpailua jäsenille

I

Turun Avantouimarit ry julkistaa; edustusasu

suunnittelukilpailun

Asu on esimerkiksi takki, liivi tai pipo. Asussa tulee esiintyä oma yhdistyksemme logo .
Suunnitelmassa tulee myös huomioida ,
vaatteen sopivuus kaikille.

II

materiaalit ja värit,

Turun Avantouimarit ry julkistaa; lippu

kohtuuhintaisuus, ja

suunnittelukilpailun

Lipussa tulee esiintyä oma logomme. Logon väritystä ei saa muuttaa.

Kummassakin kilpailussa aikaa on toukokuun loppuun asti.
Ehdotukset suljetussa kuoressa punaiseen postilaatikkoon saunan eteisessä. Mukaan
oma nimi.
Hallitus ratkaisee voittajan. Palkinto voittajalle !
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Tampereen matka
Turusta lähti 27.3 la aamuna 9 tienoihin uljas, yli 20 henkinen joukko turkulaisia avantouimareita pitämään
turkulaisten mainetta yllä, kauas Pirkanmaalle. Eväänä perinteiset: Sinappi ja kuohuviini. Matkan suurin tavoite oli
vihdoin näyttää tamperelaisille kaapin paikka ja voittaa kauan kaivattu Turku-Tampere viesti – pokaali.
Matka Tampereelle sujui mukavasti. hyviä muistutuksia ensi vuodellekin syntyi, esim. vitsien saralta, pitäisi kehitellä
niitä etukäteen. henkilökohtaisten sarjojen kisat alkoivat puoliltapäivin ja jatkuivat hieman yli yhden. Puoli kahdelta
oli viestien vuoro, ja tasan kahdelta Turku-Tampere haasteviesti. Yhden ja kahden välillä oli norppien aika käydä
ottamassa mittaa itsestään ilman ajanottoa.
Päivä oli turkulaisia kohtaa lähes täydellinen. Saavutimme viisi kultaista, yhden hopeisen ja yhden pronssisen
mitalin henkilökohtaisissa sarjoissa. Voitimme Tamperelaiset murskavoitolla Turku-Tampere viestissä ja saimme
hopeamitalin yleisessä viestissä. Eli onnistuimme alkuperäisissä tavoitteissa vähintään erinomaisesti. Toimme
mukanamme hyvän maineen avantouimareina, Turku-Tampere pokaalin osoituksena paremmuudestamme tänä
vuonna, ja tietysti myös perinteisesti laatikollisen oikeaa mustaa makkaraa.
Kaikin puolin onnistunut matka, josta kaikille osallistuneille varmasti jäi hyvä mieli. Matka, johon pyrin osallistumaan
myös ensi vuonna, ei pelkästään sen vuoksi, että haluaisin näyttää paremmuuttamme pirkanmaalaisille ja samalla
auttaa seuraamme ansaitsemaan erittäin komean pokaalin, mutta myös sen vuoksi, että palkinnot kyseistä
tapahtumasta eivät suinkaan kalpene edes SM- tai MM-kisoissa ansaituille. Ja onhan tunnelma kilpailupaikoilla
itsessäänkin jo se arvoinen, vaikkei kilpailisikaan, että voisi lähteä päiväksi pois täältä kotoisasta VarsinaisSuomesta kaukaiseen Tampereen korpeen, kokeilemaan jotain uutta ja mukavaa.
Tapahtumasta lisää:

http://www.tampereentalviuimarit.fi/html/talviunti_2004.html

Timo-Ilkka Leikas

Tampereen matkan iloiset osanottajat ja kiiltävät mitalit sekä pokaalit, plus mustaa makkaraa
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Peter saa repun hyvästä työstään saunallemme

Raunon 10v ruusu ja kunniakirja uimisesta

Mairen jäsenyys 20v, onnea !

Halutaan mielipiteitä, toimitus julkaisee tässä lehdessä ajatuksia ja näkemyksiä meille yhteisen ja mukavan
harrastuksen piiristä. Toimita kirjoituksesi saunalla olevaan punaiseen postilaatikkoon. Voit kirjoittaa myös
nimimerkillä.

toim. Eija ja Matti
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