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TULEVIA TAPAHTUMIA

Simatalkoot 23.4.
Tule tekemään simaa vappua varten!

Vappujuhla 1.5. klo 14 alkaen:
simaa, munkkeja ja muuta mukavaa.

Savusaunaretki 3.5.
Kevättalkoot ja talkooilta 7.5.
Eurooppa-päivä 9.5.
Talvikauden päättäjäiset 25.5.
Hiljaiset saunat 4.4., 15.4. ja 2.5.
Huom! Tapahtumien avoimet suunnittelu
kokoukset seuraavina torstaipäivinä
7.4., 5.5. ja 2.6.

Max koulun uintiretkellä helmikuussa
Toimittaja Regina Rask vilvoittelemassa
Yllätyskahvit 80-vuotiaalle Taunolle
Komea laiturimme Max Santalahden kuvaamana

Onnea
Tauno

80 v

Kuvat: Kaija Sipilä & Max Santalahti
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Kaijan kynästä
1/2022
saimme

k u n non

ta lv e n

Tur
kuunkin. Oli lunta ja jäätä.
Pitkäsalmen vahva jää oli omiaan
hyvä kohde hiihtäjille, pilkkijöille,
pyöräilijöille ja kävelijöille. Kauniista maisemasta ja auringosta
oli ihana nauttia, ja väkeä jäällä
riitti. Merellä liikkuessa maisemat näyttävät aivan erilaisilta
kuin rannalta katsoen. Sai ihailla
näkymä Kaarinaan, Hirvensaloon,
Kulhon saareen ja aprikoida, mikä alue milloinkin on kyseessä.
Uimarannan tuntumassa kohtasi
erikoisen näyn: laiturin ympärillä virtasi vesi, uimarit pulahtivat
uimaan ja parin metrin päässä
ihmisiä liikkui vahvalla jäällä jalkapatikassa tai hiihtäen. Laskiaissunnuntaina oli mitä kaunein
talvisää, ja päivää kruunasivat
talkoolaisten valmistamat herkut,
hernekeitto ja laskiaispullat.
Kylmäuinti on suosittua, tiedetään. Jäsenpyyntöjä tulee Turun

Avantouimareille tasaiseen tahtiin. Meillä on tähän hyytävään
harrastukseen mainiot puitteet:
sulana pidetty vesi laiturin ympäri, lämmin sauna ja hienot maisemat. Internetin ihmeellisestä
maailmasta silmään pisti uutinen
muoniolaisesta veroneuvojasta
Elina Mäkelästä. Hän pani huvikseen Tik Tokiin ja Instagramiin videoita avantoon eli jään pikkuruiseen aukkoon hyppäämisestään
joka päivä. Katsojakertoja on miljoonia. Mäkelä epäilee, että suosion taustalla on myös tuuria. Kun
video alkaa levitä tietyllä maantieteellisellä alueella, paikallinen
media ottaa yhteyttä ja julkisuus
ruokkii itseään. Pohjoisten alueiden pähkähullulta näyttävä harrastus taitaa olla mediaseksikästä.

tavalliset flunssat pysyvät loitolla ja vastustuskyky paranee.
Ns. ruskean rasvan määrä kasvaa. TV:stä tuttu toimittaja kävi
tätä asiaa tutkailemassa meidän
rannassamme. Tästä huolimatta
aina näin lukuisten jäsenten ja eijäsenten harrastuksessa on myös
riskinsä, sairauskohtaukset ja
loukkaantumiset. Viime vuoden
marraskuussa järjestettiin pari
kertaa ensiapukoulutusta henkilökunnalle ja hallituksen jäsenille.
Se koettiin erittäin tärkeäksi asiaksi. Opetettiin mm. defibrillaattorin käyttämistä, opetusnuken
avulla sillä kertaa. Henkilökunnalle on järjestetty myös uhkatilannekoulutusta. Senkin antamat
valmiudet saattavat olla jonain
päivänä tarpeen.

Kylmäuinti on todettu turvalliseksi harrastukseksi perusterveelle henkilölle. Niin kuin
itse kukin olemme kokeneet,

Kevätpäiväntasaus on ohi, kohta
ollaan jo kesässä. Hyviä uinti- ja
saunakokemuksia edelleen kaikille!

Pohjoisten alueiden pähkähullulta näyttävä
harrastus taitaa olla mediaseksikästä.
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Talkoohenki sykähdyttää,
antaa voimaa ja energiaa ja
nostaa hymyn huulille.

Puheenjohtajan
näkökulmasta
Seuraelämä – sokeri vai suola
Olen pienestä pitäen ollut seuratoiminnassa mukana; ensin kilpailijana ja harjoittelijana mutta
jo teininä talkoolaisena. Ensimmäiset tehtäväni olivat latujen
tekeminen vanhoilla puusuksilla.
Kohta sen jälkeen löysin itseni
bingokuuluttajana kotikyläni seuran lauantai-illassa. Sitten heräsi innostus toimia yksinomaan
nuorten kanssa, ja vedin paikallista Pohjola-Nordenin nuorisoosastoa. Elin 1970-lukua Läntisellä Uudellamaalla.
Nyt 50 vuotta myöhemmin saan
edelleen kokea talkoohengen
voimaa seurassamme. Se sykähdyttää, antaa voimaa ja energiaa
ja nostaa hymyn huulille. Se että
teemme yhdessä, että ihmiset
vapaaehtoisesti panostavat, uhraavat aikaansa ja osaamistaan
seuramme hyväksi, on tärkein
pääomamme. Sitä kautta saunamme ja talomme on rakennettu ja toiminta saatu tukevalle
perustalle.
Kaikkia emme kuitenkaan saa
mukaan, vaikka näin ehkä toivoi-
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simme. Jokainen jäsen ja asiakas
ei ole kiinnostunut talkoista. He
haluavat maksaa uimisesta ja
saunasta, ja sekin on hyväksyttävää. Mutta voimme tehdä paljon, jotta saadaan jäseniä mukaan
myös kehittämään toimintaa.
Toimintaa on nyt pyrkimys laajentaa mahdollisuuksien mukaan. Juhla- ja retkitoimikunnan
vetäjämme Lotta on jo järjestänyt
kaksi tapaamista (kuukauden ensimmäisinä torstai-iltoina), jolloin kerätään tapahtumaideoita.
Näin pyritään kehittämään uusia
ideoita ja vastaamaan jäsenten
toiveisiin. Tässä lehdessä kerrotaan jo monista tulevista tapahtumista, ja jos ajattelet, että
jotain puuttuu, ole rohkeasti yhteydessä tai osallistu seuraavaan
ideailtaan 5.5.2022.
Yhteisöllisyys on keskiössä. Haluamme luoda sen avulla lisäarvoa, vaikka jotkut sanovat, että
riittää hyvin, että on sauna ja
pääsee pulahtamaan veteen. Uskon kuitenkin, että yhdessä tekeminen ja oleminen antaa lisäarvoa jokaiselle, ei vain seuralle.
Tekijästä ehkä tuntuu, ettei hän

aina saa kiitosta. Yritämme kuitenkin huomata ja muistaa teitä
kaikkia. Maaliskuun 19. päivänä
2022 yksi uranuurtajista talkooporukassamme, Peter Smith, sai
julkista tunnustusta. Peter valittiin koko Turun seuratyöntekijäksi Varsinais-Suomen Urheilugaalassa. Peter oli tunnustuksesta iloinen ja ylpeä, ja me olemme
kaikki ylpeitä Peteristä, joka on
yli 30 vuoden aikana siivonnut
saunamme miltei joka ikinen
saunailta! Tänä aamuna, jolloin
kirjoitan tätä, olen iloinen, että
saamme kokea tällaista yhteisöllisyyttä. Aurinko ei aina paista,
mutta onhan seuratoiminta sekä makeata että hapanta joskus,
mutta ilman näitä mausteita elämä olisi paljon köyhempää.
Hyvää kesän odotusta
UFFE
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Hallituksen jäseniä ja varajäseniä Risto Piepponen, Tarja Pasuri, Ulla Lindeqvist, Ulf Wikström, Kaija Sipilä,
Risto Härmävaara ja Tauno Keto. Kuvasta puuttuvat Lotta Haapanen ja Jari Kesäniemi.

TAU:N HALLITUKSEN UUTISIA
TEKSTI & KUVA KAIJA SIPILÄ

hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin

vuoden 2022 varapuheenjohtajaksi Risto Piepponen ja sihteeriksi Kaija Sipilä. Pirjo Varanka toimii
hallituksen ulkopuolella taloudenhoitajana kevään
ajan, ja uudeksi taloudenhoitajaksi on lupautunut
Tarja Pasuri. Turvallisuusvastaavana jatkaa Jari Kesäniemi. Toimikuntien vetäjät: johtamistoimikunta
Jari Kesäniemi, tekninen toimikunta Risto Piepponen, kilpailutoimikunta San Törnroth, retki- ja
juhlatoimikunta Lotta Haapanen. Huollosta vastaavat Cervius Oy, Juhani Hakanen, Josua Gierens
ja Ismo Selin.
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727

jäsenmaksun
maksaneita
17.3.2022

kunnia- ja
vapaajäseniä

60

Talkooryhmien organisoinnista huolehtivat Silja
Kerttula ja Josua Gierens. Jäsenasioita hoitavat
Göran Wikstedt ja Jouni Kuutniemi.

ilmastoinnin virittäminen huippuunsa, maakaasu,
aurinkopaneelit, hiilijalanjälkitutkimus, yliopistotason opinnäytetöiden teettäminen. Korostettiin yhteistyön tekemistä paikallisten yliopistojen kanssa.

Kevään MM- ja SM-kisat jouduttiin perumaan koronan takia. Tulevaisuuden energiaratkaisuista pidettiin ideariihi, jossa esille tuli seuraavia asioita:

Kummilapseksi valittiin Planin kautta senegalilainen Amy, (syntynyt vuonna 2011). Kummimaksu on
50 €/kk. Yhteyshenkilöksi valittiin Kaija Sipilä.

Kylmääki

Kuva: Jukka Hörkkö

Uusi hallituksen jäsen
Tarja Pasuri
Olen Tarja Pasuri, TAU:n hallituksen uusi jäsen, Turun Yliopistosta (joskus viime vuosituhannella)
valmistunut ekonomisti.
Olen tottunut numeroiden ja
laskelmien pyörittelijä, joten oli
luontevaa lupautua Pirjo Varangan tilalle yhdistyksen uudeksi
taloudenhoitajaksi. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Tällä hetkellä yritän perehtyä paremmin yhdistyksemme toimintaan, joten kyselen asioista paljon
ja moneen kertaan.
Avantoon päädyin Valasrannan
tanssilavan kautta vuonna 2018.
Elokuun illassa tanssittajaksi sattui eräs pitkäaikainen avantouinti-
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harrastaja, ja niin tuli lupauduttua
ensimmäistä kertaa avantoon, hieman yllytyshullu kun olen ja näyttämisen haluni heräsi. Loppuvuodesta oli sitten edessä lupauksen
lunastaminen Ispoisten saunarannassa, totta kai. Rakkaus syttyi ensikerrasta, kuten useimmille käy.
Jäseneksi liityin vuonna 2019.
Nautin myös luonnossa liikkumisesta. Ulkomaanmatkatkin
valitsen yleensä hyvien patikointimaastojen mukaan, uimarannoilla en oikein viihdy. Pilatesta
olen harrastanut jo vuosia, ja sen
avulla pidän selkäni kunnossa.

teidän ansiostanne meille uudemmille jäsenille ovat tarjolla
valmiina hienot puitteet terveelliseen harrastukseen. Varmistetaan yhdessä, että toiminta jatkossakin on yhtä aktiivista
ja odotukset täyttävää.

Suurkiitos kaikille TAU:n pitkäaikaisille jäsenille ja talkoolaisille,

Saunalla tavataan!
TARJA
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Näytteitä otetaan harvoin,
ja yksittäisen näytteen
kertoessa vain näytteenottopäivän tilanteen

Taustaa

VESI PUHUTTAA

Loppuvuoden 2017 uimaveden
laadun heikkenemisen syyksi
paljastui viemärivesien valuminen
Pitkäänsalmeen. Putkiston
korjaamisen jälkeen veden laatu
parani. Ongelmia veden
puhtaudessa on ollut
aika ajoin.

TEKSTI KAIJA SIPILÄ KUVA JUKKA HÖRKKÖ

Uimaveden toistuvat epäpuhtaudet
ovat huolestuttaneet meitä uimareita
jo jonkin aikaa. Viimeisen puolen
vuoden aikana on ollut ongelmia
elokuussa, lokakuussa, joulukuussa
ja helmikuussa.
ongel m a n k ä si t t el emisek si järjestettiin

3.3.2022 kokous, johon osallistuivat Tommi Virtanen Turun kaupungin liikuntatoimesta, Teemu
Paloheimo Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä, Mirva Levomäki Turun seudun puhdistamosta, Turun kaupungin apulaispormestari Ville
Valkonen ja Irina Nordman Turun vesihuollosta.
TAU:ta edustivat pj. Ulf Wikström, Risto Piepponen, Ulla Lindeqvist, Tarja Pasuri, Risto Härmävaara, Lotta Haapanen ja Sari Penttinen.
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Avauspuheenvuorossaan Ulf Wikström totesi, että
bakteerit aiheuttavat suurta huolta, koska ongelma on ollut toistuva. Ranta ja laituri ovat kaupungin omistuksessa, ja Ispoisten ranta on oikeastaan
ainoa keskustan lähellä oleva kaupungin uimaranta. Turun Avantouimarit pitää talvisin yllä kaikkien
kaupunkilaisten vapaassa käytössä olevaa avantoa.
TAU:n jäsenten lisäksi avantoa käyttävät sadat kaupunkilaiset ilmaiseksi. Kaupunki omistaa rannan,
joten päävastuu veden puhtaudesta on hänen mukaansa toki kaupungilla. Näytteitä otetaan harvoin,
ja yksittäisen näytteen kertoessa vain näytteenottopäivän tilanteen jää uimaveden laadun kehitys
arvailujen varaan. Näytteenottoa onkin tihennetty
tilanteen ollessa huono.
TAU:lla ja Turun kaupungin liikuntatoimella ollut jo
pitkän aikaa hyvä yhteistyö. Uimarantojen kartoitus

Kylmääki

ja uimaveden laatu ovat kaupungille ajankohtainen
asia. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
analysoi otetut vesinäytteet mutta ei voi vaikuttaa
viranomaisten aikatauluihin. Kapasiteettia lisäanalyyseihin kyllä on. Pitkäaikaiset virtausmittaukset
ovat ehkä mahdollisia.
Bakteerimäärien raja-arvoista vastaavat THL:n asiantuntijat ja Lounais-Suomen AVI. Bakteerien suhteet
voivat kertoa bakteerien lähteistä; tässä tapauksessa
suhteet vaihtelevat, joten päästöjen lähteen selvittäminen on hyvin vaikeaa. Kipsikäsittely on pohdintavaiheessa ja kipsi 2.0 vielä alkuvaiheessa.
Syitä
Vuoden 2019 Raisionjoen päästöillä ei ole todettu
vaikutusta Ispoisten rantaan. Puhdistamosta peräisin olevat hygieniakuormitukset on todettu vain
satamassa Turun linnan lähellä. Tänä vuonna ei ole
ollut ylivuotoja.
Melontakeskuksen ojaan kertyy suuren alueen hulevesiä, millä voi olla vaikutusta Ispoisten rannan vedenlaatuun. Asuin- ja teollisuusalueet aiheuttavat kuormitusta hulevesiin; sen sijaan maataloudella ei ole rannan tilanteeseen suurta vaikutusta, vaikka maatalous
toki kuormittaa vesistöä yleisesti. Talvella auringon
UV-valo ei pääse tappamaan bakteereja.  Enterokokit
voivat olla peräisin myös hapettomasta lahoamisesta.
Veden korkeudella voi olla myös vaikutus virtauksiin.

voi olla erilaista eri paikoissa ja veden eri kerroksissa.
Ispoisten rannan veden tilanteesta on käyty keskustelua ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäen kanssa ja keskustelu tehostetusta seurannasta jatkuu. Mäki
on yhteydessä ELY-keskukseen ja sopii mahdollisesta
vastuusta/osuudesta ongelman selvittämisessä sekä
virtausmittauksista tai mallinnuksista. Kaupunki pitää
mahdollisena, että hulevesi, joka tulee mereen soutustadionin lähistölle, saattaa aiheuttaa ongelmia ajoittain. Sääolosuhteet vaikuttavat veden laatuun. Virtaustutkimukset ovat mahdollisia ja asiaa selvitetään.
Seuranta
Epäpuhtauksien aiheuttamien mahdollisten terveysvaikutusten todettiin olleen vatsatautia, silmä- ja
virtsatietulehduksia. Veden saastuttajille kohdistettavia sanktioita ei vesilaitos voi vaatia. Kaupungin on
mahdollista määrätä uhkasakko, mikäli jokin taho ei
hoida vastuitaan. Viemäriverkoston reaaliaikaista
valvontaa ei ole eikä päästöjen lähteille voida päästä
aukottomasti.
Kokouksen yhteenvetona todettiin, että viikoittainen
seuranta aloitetaan viikosta 10 alkaen.
Kaupunki mukaan tutkimukseen

Mikä vaikutus ruoppaamisella ja hiekoittamisella
olisi? Ruoppauksessa kuoppa tuppaa täyttymään ja
hiekka pysyy rannassa vain hetkellisesti. Talvella veden kerrostuessa makea vesi on pinnalla, mikä vaikeuttaa tilannetta. Virtausmittauksia ei tällä hetkellä
tehdä eikä mikään instanssi mittaa rutiinilla. Virtaus

Kaupungin toimihlöt ELY:stä, ympäristöterveydestä,
ympäristönsuojelusta ja liikuntapalveluista pitivät vesiongelmaa käsittelevän kokouksen 15. maaliskuuta.
Kokousmuistion mukaan normaalista poikkeava vesinäyte otetaan viikoittain. Kustannuksista vastaavat
ympäristöterveys ja liikuntapalvelut. Kun seuraavan
kerran havaitaan kohonneita bakteeripitoisuuksia,
toteutetaan laaja vesinäytteenotto Pitkässäsalmessa
ja Aurajoessa.

Melontakeskuksen ojaan
kertyy suuren alueen hulevesiä,
millä voi olla vaikutusta
Ispoisten rannan vedenlaatuun.

Laajaa seurantaa varten Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii suunnitelman näytteenottopisteistä Pitkässäsalmessa ja Aurajoessa ja toimittaa suunnitelman
kaupungille. Näin selvitetään ongelman laajuutta ja
etsitään mahdollisia päästölähteitä. Näytteenotto ja
laboratorioanalyysit tilataan L-S. Vesi- ja ympäristötutkimukselta. Kustannuksista vastaa ympäristönsuojelu, joka neuvottelee myös TAU:n osallistumisesta kustannuksiin.
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Laituri jäältä kuvattuna helmikuussa 2022
Talkoolaiset Ulla, Lotta ja Tarja
Seppo Koski ja Silja kahvilla
Hernekeitto valmiina jakoon

LASKIAISSUNNUNTAIN RIEMUA
TEKSTI & KUVAT KAIJA SIPILÄ

kesti vielä kulkijoita ja saunalla tarjottiin perinteisesti hernekeittoa ja laskiaispullia. Sauna oli lämmin, eivätkä tuon ajan veden epäpuhtaudetkaan
kaikkia rohkeita uimareita haitanneet.

hetken serkkunsa Seppo Kosken ja tämän vaimon
Ritvan kanssa. Nämä tulivat hernekeitolle ja maistamaan Siljan leivonnaisia. Paikka on heille tuttu,
vaikka uimareita eivät olekaan, ja myös kaunis päivä
houkutteli.

Kerhohuoneella riitti iloista rupattelua ja herkkujen nauttimista. Laskiaispullamestari Silja hengähti

Terassilla Juha ”Jussi” Poutanen kauhoi maukasta hernekeittoa lautasille. Liotettuja herneitä oli

aurinko helli laskiaisen viettäjiä 27.2.2022. Jää
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aamuyhdeksältä alettu keittää soppatykissä. Jussi
kertoi osallistuvansa mielellään talkoisiin. Yleensä
hän on ollut remonttipuolella mutta myös makkaranpaistossa ja tällä kertaa siis soppakauha kädessä.
Kello 14:ään mennessä oli syöty jo 40 annosta. Jakelussa oli ollut sopivan rauhallinen tahti. Jussi kertoi
saunovansa ja uivansa useimmiten kerran- kaksi
viikossa ja käyvänsä myös kuntosalilla.
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ANNELI VIRTA,
ENERGINEN
NAINEN
Peruspositiivinen Anneli Virta on ollut
Turun Avantouimarien aktiivisimpia
ja energisimpiä hahmoja aina vanhan
saunan ajoista lähtien. Ikääntyminen
ei ole tahtia haitannut.
TEKSTI & KUVAT KAIJA SIPILÄ

anneli v irta , Turun Avantouimarien kunniajä-

sen, odotti minua Ruusukorttelin valoisassa aulassa.
Istahdimme pöytään keskustelemaan. Talon asukkaita kulki ohi ja kaikki tervehtivät Annelia iloisesti
ja vaihtoivat muutaman sanan. Koronarajoitusten
aikana ulko-ovetkin olivat olleet kiinni ja yhdessäolo vaikeaa. Rajoitusten helpotuttua ovia pidetään
jo auki, vieraat pääsevät sisään ja vapaa oleskelu yhteistiloissa on taas sallittua.
Anneli teki yli 30 vuoden työrupeaman Valtionrautateillä toimistosihteerinä. Hänen töihinsä kuului mm.
satojen veturimiesten palkanlaskenta. Työn lisäksi
hän järjesti vr:laisille liikuntatoimintaa, matkoja ym.
Liikuntainnostus näkyi siinä, että töissä ollessaan hän
piti taukojumppaa ja suoritti mm. SVUL:n ja TUL:n järjestämiä liikunta- ja opaskursseja omakustanteisesti.
TAU ja Anneli
Anneli on ollut mukana avantouimarien toiminnassa vanhan puulämmitteisen saunan aikana; ainakin
kymmenen vuoden ajan hän oli yksi saunan lämmittäjistä. Jäseneksi hän ei alussa päässyt, koska silloinen puheenjohtaja Rantanen ei hyväksynyt jäseneksi, ellei ollut kilpauimari. Jäsenyyden hän sai 1992.
Anneli toimi myös hallituksen jäsenenä sekä saunaja ohjelmatoimikunnassa.
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Rannalla Anneli veti jumppaa – talvella naiset jumppasivat ulkona uimapuku yllä herrojen katsellessa
päältä. Uudessa saunarakennuksessamme Anneli
veti myös tuolijumppaa halukkaille. Hauska yksityiskohta on, että voimistelut eivät jääneet Pitkänsalmen tälle puolelle, vaan kesäisin hän jumppautti
uimareita salmen vastarannalla olevalla Turun kaupungin eläkeläisten saunalla; mukana oli jopa 30
jumppaajaa. Nykyään tuo monelle tuttu sauna on
yksityisomistuksessa.
Kilpailuissa Anneli oli mukana, esim. Aurajoella järjestetyissä Ukkopekan kisoissa 1996. Viimeisin kerta oli 2019 SM-kisat Aurajoessa, jossa hän osallistui
Kuutti-sarjaan.
Kylmän veden ja lämpimän saunan yhteisvaikutus
on Annelin mukaan rentouttava. Hän sai myös poikansa ja tyttärensä mukaan harrastamaan avantouintia. Hän maksoi näiden jäsenmaksutkin pitkän
aikaa. ”Viimeksi kävin Ispoisten saunassa pojan
kanssa ennen koronaepidemiaa.”
Matkoja, matkoja…
Monessa mukana -asenne vei Annelin myös matkanjärjestäjäksi. TAU:laisia Anneli sai mukaan lukuisille matkoille, esimerkiksi vr:n matkoille eri puolille

Kylmääki

maailmaa.” Kun monet tekivät miesten reissuja, halusin järjestää reissuja myös naisille.” Useita Lapin-matkoja tuli tehtyä. Lastenleirejä hän järjesti mm. Vuokatissa ja Pyhätunturilla niin patikoinnin kuin hiihdonkin
merkeissä. TAU:laisia oli mukana eksoottisissa kohteissakin, kuten Huippuvuorilla ja jopa Etelä-Afrikassa.
Vähältä piti!
Anneli kertoi uineensa Aurajoessa kolme kertaa luvalla ja kerran ilman lupaa. Nuo kolme laillista kertaa olivat kilpauinteja. ”Luvattomasti” hän ui joessa
kerran eräänä kesäiltana ollessaan töissä Samppalinnan kesäteatterin kioskissa. ”Kerran lähdin iltakymmeneltä pyörällä alamäkeen, ja koska pyörässä oli
huonot jarrut, vauhti oli kova. En uskaltanut kaataa
itseäni asfalttiin vaan annoin mennä suoraan jokeen.
Lähellä oli onneksi eräs pariskunta veneellään. He
tarjoutuivat auttamaan minua vedestä ylös, mutta
halusin ensin pelastaa pyörän, joka pääsi veneeseen
ja vasta sitten kömmin itse perässä. Vaikka oli lämmin ilma, vaatteet märkinä poljin kotiin. Yllättävän
painaviksi kesävaatteetkin tulivat vedessä. Pyörän
jarrut tuli kyllä pian korjattua.”
Ystäviä ja harrastuksia
Myönteinen ja iloinen Anneli kertoo ystävien merkityksestä ja sanoo nauttivansa keskusteluista toisten
kanssa. Tämän lisäksi hänen mielestään kunnon päivärytmin pitäminen on tärkeää.

Muistelu Etelä-Afrikan
matkalta
Marja Leena Myllylä kertoi Etelä-Afrikan
matkan kommelluksista seuraavasti:
”Lensimme Lontoon kautta ja ainakin
kymmeneltä jäivät matkatavarat Lontooseen.
Lento vei Johannesburgiin, josta menimme
bussilla Krügerin kansallispuistoon. Meidän
piti sitten lähteä lähikaupunkiin ostamaan
alusvaatteita ym. välttämätöntä. Parin päivän
päästä tavaramme tuotiin taksilla perässä.
Matka oli todella mukava ja mielenkiintoinen.
Olin Anna-Maijan ja Annelin kanssa
samassa hotellihuoneessa. Teimme retken
Pöytävuorelle, jossa olikin aika vaeltaminen.
Anneli tuli huipulle meitä vastaan hissillä.
Retkeilimme myös Johannesburgissa ja
Kapkaupungissa. Jälkimmäisessä varoitettiin
yksin kulkemisesta, joten liikuimme
porukalla.

Myönteisyys ja ulospäinsuuntautuneisuus lienee
ollut myös syynä, kun hänen valittiin Turun Luciamummoksi vuonna 2015.
Elämään liittyy vieläkin jumpan ohjaamista. Ruusukorttelin pihalla Anneli on koko korona-ajan pitänyt
jumppaa kolmesti viikossa. Osallistujat ovat osaksi
talon väkeä, mutta suurempi osa tulee talon ulkopuolelta. Haastatteluaikani järjestyi aamupäivällä, koska
iltapäivällä hänellä oli taas jumpan ohjaaminen.
Ajankohtainen kysymys
Mitä mieltä kaupungin Ispoisiin suunnittelemasta vesipuistosta? Lakoninen vastaus: ”Joku toinen paikka
sille pitäisi löytyä.”

huhtikuu 1/2022

Annelin jumppaajalistalla väkeä riittää.
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Jotkut oppilaat olivat
ennenkin kokeilleet lajia,
mutta ihmeteltävän
rohkeasti kaikki kävivät
- 0.8-asteisessa vedessä,
jotkut uivat laiturin päästä
rantaan asti.
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Kylmääki

Kuvat viereisellä ja tällä sivulla: Opettaja Jukka Laakso
sekä oppilaat Alexander, Zoup ja Axel nautiskelevat
talviurheilupäivästä Ispoisissa.

KOULULAISIA SAUNALLA
TEKSTI & KUVAT KAIJA SIPILÄ

st. olofskol anin talviurheilupäivänä 15. helmi-

kuuta satakunta 7.-9.-luokkalaista tuli kokeilemaan
talviuintia Ispoisiin. He kävelivät paikalle koulusta
märässä ja liukkaassa kelissä.
Liikunnanlehtori Jukka Laakso ja muutama muu
opettaja luotsasivat joukkoa pukuhuoneisiin, saunaan ja uimaan. Menoa ja tuloa laiturille, veteen
ja saunaan riitti, samoin iloisia ja äänekkäitä kommentteja. Opettajista Laakso näytti esimerkkiä. Jotkut oppilaat olivat ennenkin kokeilleet lajia, mutta
ihmeteltävän rohkeasti kaikki kävivät - 0.8-asteisessa vedessä, jotkut uivat laiturin päästä rantaan asti.
Nuoret eivät näyttäneet palelevan, sillä heillä ei ollut kiirettä saunan lämpöön. Kahdeksasluokkalainen Axel istuskeli ulkona penkillä kuin vanha tekijä
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ja kertoi uimisen olevat ”helt trevligt”. Hän oli kyllä
ollut monesti ennenkin kylmäuimassa.
Zoupin mukaan oli hauska uida: oli kylmää ja kivaa. Tunne jälkeenpäin oli ihana. – Äitikin on talviuimari, voin nyt sanoa, että pystyn samaan.
Alexander oli kiivennyt avannosta jään reunalle
istumaan. Kun en ehtinyt kuvata poikaa heti, hän
kiipesi reippaasti uudelleen jäälle poseeraamaan.
Eikä näyttänyt tuntuvan missään.
Uinnin ja saunan jälkeen ensimmäinen ryhmä
pääsi eväspussejaan aukomaan ja toinen ryhmä tuli paikalle. St. Olofskolan on 420 oppilaan
ruotsinkielinen koulu. Oppilaat tulevat Turusta
ja Kaarinasta.
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LASKIAISTIISTAIN TALVINEN MATKA
TEKSTI RISTO HÄRMÄVAARA KUVA UFFE WIKSTRÖM

t u tk imuksen ja tiedon tehtävänä on etsiä

totuutta. Totuuden ja tieteen etsimisestä seuraa
usein taloudellista hyötyä. Voiko näitä tavoitella
samanaikaisesti?
Myös taide etsii totuutta ja kokemusta, joka ei heti
muutu kansantalouden numeroiksi. Talvinen matka
- Winterreise tiivistää maailman murhetta ja ahdistusta runsaan tunnin kokonaisuuteen. Schubertin
laulusarja tulee aivan eri maailmasta kuin talouden kohentaminen, mutta tällä matkalla etsitään
totuutta. Laulusarjan loputtua seuraa latautunut
hiljaisuus. Yleisö istuu useimmiten paikallaan eikä
taputa käsiään. Kokemus on eri maailmasta.
Ispoisten rannalla kuunneltiin talviuinnin yhteydessä laskiaistiistaina Franz Schubertin Willhelm Müllerin sanoihin säveltämä Winterreise -Talvinen matka.

Schubert (1797-1828) ei omistanut lyhyen elämänsä aikana omaa asuntoa. Hän asui milloin yhden,
milloin toisen ystävänsä luona. Vasta viimeisinä
vuosinaan hänellä oli oma piano käytettävänään.
Piittaamattomuudesta kaikkea järjestelmällisyyttä kohtaan todistaa myös se, ettei hänen jäämistöstään löytynyt yhtään käsikirjoitusta: sonaatit,
sinfoniat, kamarimusiikkiteokset, sadat laulut
olivat hajaantuneet perheen, ystävien, tuttujen
ja tuntemattomien käsiin. Paitsi että ystävät auttoivat Schubertia taloudellisesti, he olivat usein
hänen teostensa ainoa kuulijakunta. Ystävät ja
heidän kanssaan vietetyt illat olivat miltei ainoa
kosketuspinta ulkomaailmaan. Silloin paitsi soitettiin ja esitettiin liedejä, tutustuttiin myös kirjallisuuteen - ja tyhjennettiin yksi jos toinenkin
lasi viiniä.  Viimeisinä vuosina Schubertin iloisuus
muuttui kuitenkin usein surumielisyydeksi, jopa
synkkyydeksi.
Winterreise on mielensisäinen matka yhä autiompiin talvisiin maisemiin. Samoin kuin avantouinti
virkistää ja rentouttaa sekä vähentää stressiä ja kipuja, niin voidaan saada sanoa myös Winterreiselaulusarjasta ehkä enemmän henkisellä puolella.
Syke saattaa nousta laulusarjaa kuunnellessa aivan kuin kylmäaltistuksen aikana. Yhteistä näissä
on, että jo ensimmäinen kuuntelu tai pulahdus
veteen voi koukuttaa. Kylmäaltistus tai kuuntelukokemus shokkireaktiona lieventää stressiä tai
se häviää kokonaan.

Schubert-tunnelmissa
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Winterreise tai mikä tahansa mieleen pureutuva musiikki, runo tai kirja koukuttaa ja on siltana
omaan terveyteen. Syntyy siis miltei sama efekti
kuin avantouinnissa. Kannattanee kuunnella joskus hiukkasen myös Schubertia, vaikkapa mahdollisesti myös jatkossa laskiaistiistaina TAU:n
terassilla Sen jälkeen maistuu uinti ja hiljainen
sauna.

Kylmääki

Hiljaa voi puhua – kaikesta
Vanhaan aikaan saattoi kuulla
avantosaunan lauteilla uutta kävijää opastettavan: ”Politiikasta
tai uskonnosta täällä ei sitten
puhuta!” Kyse saattoi olla yksittäisen uimarin tai pienen porukan kehittämästä ns. kirjoittamattomasta säännöstä. Sitä
saattoi selittää pienen saunan
aikana tarkoitus välttää kiistoja
lauteilla.
Mikäli tuollainen epämääräinen
kirjoittamaton kielto vielä tykyttäisi jonkun päässä, niin sehän kieltäisi kommentoimasta
joittenkin tahojen kaavailemaa
vesihuvipuistoa tuohon laiturin

viereen, Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan tai muuta meidän
kaikkien elämään vaikuttavaa
tärkeää asiaa. Onneksi tällaisia
kieltoja ei ole!
Jos saa kuulla kanssauimaria
kohdanneesta syvästä surusta,
totta kai häntä voi lohduttaa
millä tavalla tahansa, surua kunnioittaen, vaikka virren sanoja
lainaten, jos omia sanoja ei tunnu löytyvän.
Kaikesta voi puhua HILJAA vierustoverilleen, ja niinhän me
teemmekin. Ikiajat sauna on ollut paikka, joka lähentää ihmisiä,

avaa niin satunnaisten kuin vanhojenkin laudekavereitten kanssa maailmaa uusilta kannoilta ja
rikastuttaa elämäämme. Tästähän meillä jokaisella on paljon
hienoja kokemuksia.
Arvokas löylytoveri vieressämme voi puheillaan ja kuuntelemisellaan mullistaa maailmaamme.
Hänen näkökulmansa kevätkylvöihin, leipomiseen, sotaan, suruun, liikkumiseen ja ties mihin
saattaa pysähdyttää. Eläköön
hiljainen, toisia häiritsemätön
keskustelu! RISTO HEVONOJA

Paikalla Puoli seitsemän
TV1:n Puoli seitsemän -ohjelman tekijöitä tuli Turkuun 13. tammikuuta
tekemään juttua ruskeasta rasvasta
ja myös avantouinnin vaikutuksesta
sen kehittymiseen. Rantaan pyydettiin uimareitamme kuvausta varten.
Sauna ei ollut lämmin, mutta tuttuja
mitalistejamme ja muita uimareita
tuli näyttämään mallia kylmäuimisessa. Myös toimittaja Regina Rask
pulahti veteen ja poseerasi sitten
kuvaajille pyyhkeeseen kääriytyneenä. Juttu tuli tv:stä tiistaina 29.3.
Rantamme näytti komealta talviasussaan. KS
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TV:stä tuttu Regina Rask kuvaajineen. Kuva: Kaija Sipilä
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Iltapukuja ja mitalien säihkettä
Tuttu mies Peter Smith polkaisee
joka saunapäivänä Ispoisten mäkeä alas ja tulee rantaan pitämään
huolta saunan siisteydestä. Poikkeuksellisesti Peteriltä jäi saunan
iltasiivous väliin 19. maaliskuuta
2022 – hänet vietiin taksikyydillä hyvässä seurassa Turkuhalliin
Lounais-Suomen Urheilugaalaan.
Paikalla oli 750 henkeä, ja ohjelmassa vuoden 2021 urheiluväen
ja -tapahtumien muistelemista ja
palkitsemista.
Emme menneet katsomaan vain
eri urheilijoiden palkitsemista
estradilla, mikä sekin oli hienoa.
55 eri lajin urheilijat saivat palkintonsa. Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi valittiin Vilma
Murto, joka tosin oli sairauden
takia läsnä vain virtuaalisesti.
Yksi merkittävä palkintokategoria oli Vuoden seuratyöntekijät.
Tärkeä asia, sillä monen urheili-

jan takana on vahva seura ja sen
taustahenkilöt. Juhlaan oli meillä
Turun Avantouimareillakin syytä,
sillä Peter oli valittu Turun Vuoden seuratyöntekijäksi. Muut vastaavat palkitut olivat alueen eri
kunnista Aurasta Vehmaaseen.
Perusteluina Peterin valinnalle oli
yli 30 vuotta kestänyt saunan iltasiivous ja muu talkootyö Turun
Avantouimarien toiminnassa.
Peterin palkitseminen pidettiin
yllätyksenä viimeiseen asti. Vasta juhlapaikassa tervetulomaljan
jälkeen hänelle kerrottiin, miksi
oli tultu juhlimaan.
”Palkitsemishetki oli erikoinen
– astelimme teatterisavupilven
läpi lavalle. Koko tilaisuus oli
mahtava, sellaisia olin nähnyt
aikaisemmin vain tv:stä. Juhlat
olivat hienot ja hyvin järjestetyt”,
kertoi Peter myöhemmin. Kuten
kaikkia palkittuja, Peteriäkin ku-

vattiin kunniakirja ja mitali kädessä Urheilugaala-valotaulun
edessä. Heti seuraavana aamuna
alkoivat onnittelut, jopa pankista
toivotettiin onnea.   Facebookin
gaalapostauksen jälkeen onnittelijoita on riittänyt, ja yleisin
kommentti on ollut: valinta osui
oikealle miehelle.

Onnittelemme
Seuramme varsinainen veteraanijäsen Anna-Kaisa Erfors täyttää täydet 100 vuotta toukokuussa. Vielä yli 90-vuotiaana hän kävi
Ispoisten saunalla uimassa tyttärensä kanssa. Nykyään hoitokodissa asuva Anna-Kaisa on fyysisesti melko hyvässäkunnossa,
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kävelee ulkonakin. Hän muistelee
vielä uineensa ”siellä avannossa”
ja käyttää edelleen Avantouimarien lakkia.
Lämpimät onnittelut koko seuran
puolesta! KS

Kylmääki

SEURALLE OMA
KUMMILAPSI
TEKSTI KAIJA SIPILÄ

sy yskokouksessa pä ätet tiin kummilapsen

hankkimisesta Turun Avantouimareille. Järjestäjäksi valittiin kansainvälinen Plan-organisaatio. Kohdemaaksi hallitus valitsi Senegalin ja kummilapseksi 11-vuotias Amyn. Amyn koti on Kaolackin alueella.
Amylla on vanhemmat ja neljä siskoa ja kaksi veljeä.
Äiti on kotiäiti ja Isä toimii paimenena eli kaitsee lehmiä ja lampaita. Perhe asuu sementtitalossa, jossa on
metallikatto ja betonilattia.  Ruoanlaitossa käytetään
puuta polttoaineena. Perusmukavuuksiin kuuluu
vesijohto; käymälänä toimii kuoppakäymälä, jonka
ympärillä on suojana jonkinlaiset kaisla- tms. seinät.
Terveyspalvelut ovat puolen tunnin matkan päässä.
Amyn koulu on melko lähellä, sillä matka sinne
kestää alle puoli tuntia. Koulussa käytettyä kieltä
ei esittelyssä ole mainittu. Entisenä siirtomaana –
ensin brittien, sitten ranskalaisten – Senegal käyttää ilmeisesti ranskaa koulukielenä. Ensimmäisen
kirjeen Amylta saimme hänen serkkunsa kirjoittamana. Kirje on sekä ranskaksi että englanniksi.
Amyn äidinkieli on wolof. Kirjeessä kerrotaan muun
muassa isän ammatista paimenena ja sadekauden
odottamisesta. Kirjeen mukaan alueella viljellään
hirssiä, maapähkinöitä ja maissia ja kysellään, mitä
kasveja Suomessa viljellään.
Senegal on 13,6 miljoonan asukkaan tasavalta, jonka
pääkaupunki on Dakar. Se itsenäistyi vuonna 1960

Kummina voimme parantaa
lapsen koulutusta, suojelua
ja terveyttä sekä edistää
tasa-arvoa.

Amyn kirje Turun Avantouimareille.
Kuvitus: Johanna Hörkkö

Ranskan alaisuudesta. Presidentti valitaan joka viides vuosi. Tällä hetkellä presidenttinä on Macky Sall.
Virallinen kieli on ranska, ja maassa puhutaan myös
38 paikallista kieltä. Pääelinkeino on maatalous:
kasvatetaan riisiä, hirssiä, puuvillaa ja sokeriruokoa.
Pääuskonto on islam ja kristittyjä maassa on 5 %.
Kummina voimme parantaa lapsen koulutusta,
suojelua ja terveyttä sekä edistää tasa-arvoa. Antamamme tuki auttaa välillisesti koko yhteisöä. Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin tukeminen myös
ehkäisee mm. liian aikaisin naimisiin joutumista.
Plan korostaa kummilapsen henkilökohtaista suojaa, mikä tarkoittaa, että koko nimeä ja kuvaa ei pidä
jakaa yleisesti, varsinkaan ei nettimaailmaan.
Kaolackin ohjelma-alueen johtaja Papa Sidy Diop:
“Tukesi avulla pystymme edistämään lasten oikeuksia koulutukseen, terveyteen ja väkivallattomaan elämään. Mahdollistat meille lasten elämän
parantamisen. Lämmin kiitos tuestasi!”
Tuetaan yhdessä Amyn koulutusta ja oikeutta hyvään elämään.
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Uimarin muotokuva:

Saunamies

Avantouinnin Peter Smith aloitti tapanina 1984. ”Katselin jo kauan aikaisemminkin
saunarantaa ja menoa siellä, mutta vasta silloin uskaltauduin mukaan. Jäsen olen ollut
vuodesta 1986.”
Talkoolaisena Peterillä on menossa 33. vuosi.
”Alussa hoidin saunamaksujen viemistä pankkiin, siivousvälineiden ostoa ja saunan siivoamista. Saunamaksu maksettiin silloin omatoimisesti vaneripurkkiin, joka oli saunan seinässä. Vanhan saunan aikana olin mielelläni
myös puutalkoissa mukana; se oli hauskaa
puuhaa. Parasta aikaa oli puheenjohtaja Rantasen kausi. Silloin oli kunnon talvet, lunta ja
pieni avanto, jossa käytiin vain kastautumassa.
Oli rento meininki, ei mitään luksusta. Myös
saunan lämmityksestä huolehdittiin talkoilla.
Esim. Eeli Kaunela ja Arvo Ahlfors olivat ahkeria saunanlämmittäjiä. Ilmoittautumislistalle
sai halukas vapaaehtoinen panna nimensä.
Lämmittäjä sai saunoa ilmaiseksi. Ahlforsin
aikana toiminta muuttui jämptimmäksi.”

Peter kertoo käyvänsä saunassa ja uimassa
useimmiten illalla ennen saunan ja pukuhuoneen siivoamista. ”Nykyään nautin enemmän
saunasta kuin uimisesta. Uiminen ei ole enää
minulle ensisijainen asia.” Liikkuminen paikasta toiseen on mukavampaa pyörällä kuin
autolla: ”Pyöräillessä kokee hienoa vapauden
tunnetta.”
Elämänasenteena Peterillä on kaikenlainen
käytännön asioissa auttaminen: ”Käyn auttamassa tuttuja eri puolilla: teknisiä ja erilaisia
käytännön hommia. Mielelläni olen mukana
myös muuttohommissa. Soutu- ja melontakeskuksella huollan ja korjaan tarvittaessa
kanootteja ja kilpaveneitä.” KS

