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Jukolan viesti 3/2010
Saimme nauttia hellekesästä, joka toi kiireitä kioskin hen-
kilökunnalle ja talkooväelle.  Heinäkuussa ranta täyttyi
päivästä toiseen auringonpalvojista, ja tunnelma oli kuin
etelän rantalomakohteissa. Tuuli Gierens ja Jenny Mäki-
nen olivat koko kesän palkattuina työntekijöinä,  heinä-
elokuussa lisäksi Ada Ahlgren.

Rosoista houkuttelua?

Kioski oli auki joka päivä
vähintään klo 13-20, usein
heinäkuussa avattiin jo tuntia
aikaisemmin. Talkoolaiset
auttoivat kioskissa ruuhka-
aikoina ja lisäksi mm. tuottei-
den hankinnassa ja ulkopuo-
listen varausten hoitamisessa.
Aamu-uimareiden ja saunoji-
en käyntikertoja oli yli 400
enemmän kuin edellisenä ke-
sänä.

Kesäkuun säät pitivät kioskin
myyntiluvut pieninä, heinäkuu
oli valtavan kiireinen ja elo-
kuun alun jälkeen asiakkaiden
määrä alkoi laskea.

Sinilevää esiintyi uimarannal-
la kahtena päivänä  heinäkuun
lopulla. Ranta oli uintikiellos-
sa, mutta siitä huolimatta mo-
net jatkoivat uintia. Heille
tarjottiin mahdollisuus käydä
maksutta suihkussa.

Heinäkuun lopulla palokunta
hälytettiin sammuttamaan
maastopaloa Ispoisten rannan
takaisessa metsikössä. Pelas-
tuslaitos tuli paikalle nopeasti,
ja palo saatiin rajoitetuksi
parinkymmenen neliön alueel-
le. Poliisi epäili paloa tahal-
laan sytytetyksi ja tutki sitä
tuhotyönä. Useita muitakin
maastopaloja oli havaittu Is-
poisten ja Uittamon alueella.

Kesän aikana on rakennuksen
huoltoon ja hoitoon liittyvät
perustehtävät hoidettu talkoo-
töinä, joihin on osallistunut
kymmenkunta talkoolaista.

 Yhdistys huolehtii sopimuk-
sen mukaan myös rannan sii-
vouksesta.  Apuna oli tänä
kesänä kaupungin palkkaama
kesätyöntekijä, Salma Ibra-
him. Viikonloppuisin siivous
hoidettiin talkootyönä.

Kansikuvassa esittäytyy yh-
distyksen hallitus. Kuvassa
istumassa vasemmalta Pirjo
Salminen, Ari Henriksson,
Sirkka Leiro ja puheenjohta-
ja Sirkka Perho. Seisomassa
vasemmalta Arto Auranen,
Göran Wikstedt, Liisa Juko-
la, Outi Ruohola, Liisa Pur-
ho, Kirsi Ikävalko, Timo
Koskinen, Josua Gierens,
Silja Kerttula, Anna-Maija
Laukka, Risto Pääkkö ja
Terttu Mäkinen.

Seuraava lehti ilmestyy tam-
mikuussa. Kiitos taas kaikille,
jotka auttoivat tämän lehden
teossa. Lähettäkää kuvia, jut-
tuja, jutunaiheita ja palautetta,
niistä saamme kokoon kaikkia
kiinnostavan lehden.

Ottakaa yhteyttä!
liisa.jukola@gmail.com tai
050-5472246

Taas on aloitettu uusi talvi-
uintikausi, ja aivan vauhdik-
kaasti. Se on hienoa. Fasili-
teettimme ovat monipuoliset
ja pidämme ne hyvässä kun-
nossa. Taloussuunnittelukin
on ammatillisissa käsissä.
Koen, että jotain kuitenkin
puuttuu, ja niitä tuntoja ha-
luan tässä esitellä.

Yleisellä yhteiskunnallisella
tasolla puhumme jäsendemo-
kratiasta ja osallistumisesta.
Meillä on harrastus, jossa jäse-
nyys merkitsee suurimmalle
osalle edullisempaa palvelua,
mutta ei juuri muuta, ei tarvet-
ta osallistua päätöksentekoon
tai touhuun. Se on sallittua,
mutta…

Jäseniä meillä on noin 700.
Meistä arviolta 30 osallistuu
säännöllisesti fyysisiin tai hal-
linnollisiin talkootöihin ja vii-
me vuosina jäsenkokouksissa
on käynyt 20-30 jäsentä. Toi-
minnasta kiinnostuneita pohti-
joita ja neuvonantajia on sen-
tään lauteilla enemmän, mutta
halu välttää joutumista ”liian
syvälle” on ilmeistä. Kun tätä
olen murehtinut, sanotaan, että
vähäinen osallistuminen on
merkki tyytyväisyydestä.

Tietojen ja osaamisen hiljaista
siirtoa nuoremmille täytyy
koko ajan ylläpitää, eikä riitä,
että sitä tapahtuu vain lauteilla,
vaikka moni hieno ja positiivi-
nen asia siellä siirtyy ja syntyy.
Uudistumista on tapahduttava
koko ajan myös hallinnossa,
jotta toiminta ohjautuu tulevi-
na vuosina oikeille urille. On
sinällään helppo hoitaa rutiine-
ja, mutta kehittämistyö ja tule-
vaisuuteen suuntaava ajattelu
on eri juttu. Sanoisin, että rutii-
nit ovat hallinnassa ja myös
dokumentoitu. Tulevan toimin-
nan painopiste on näköaloissa.
Mahdollisuuksia meillä on

paljon ja ehkä visiopalaveri
ensi vuoden alussa on paikal-
laan.

Mielestäni on välttämätöntä,
että erovuorossa oleva kehittä-
jä-  ja  osaajapari  Josua  ja  Risto
saavat kannatusta ja jatkavat
hallituksessa ainakin toisen
kauden riippumatta siitä keitä
muita tulevaisuuteen katsovia
hallitukseen saamme. Olen
ilahtunut, että lehden päätoi-
mittaja on ilmoittanut halunsa
jatkaa, ja myös minä olen käy-
tettävissä toiselle puheenjohta-
jakaudelle, jos se koetaan hy-
väksi.

Mikä sitten puuttuu? Mureh-
dinko turhaan? Koen, että jou-
kot kannustavat ja motivoivat.
… siispä, tule kokoukseen
2.12. Voit pelkällä mu-
kanaolollasi kannustaa talkoo-
laisia jaksamaan arjen työssä ja
hallinnossa. Apusi on tarpeen
myös siinä, että löytäisimme 2-
3 uutta jäsentä hallitukseen.
Vaikka palvelullamme on ny-
kyiselläänkin hyvä imago,
tarvitsemme jatkuvaa uudistu-
mista. Nähdään.

Sirkka Perho
puheenjohtaja
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Kevättä, kesää ja syksyä rannalla...

TALVIKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 26.5.

Päättäjäisten grillitarjoilusta huolehti Ravintola Kuokantalon
pitopalvelu Marttilasta. Kuvassa Jari Auramo tarjoilee Paula
Raappanalle maukasta grillipossua.
Muista järjestelyistä ja tarjoilusta huolehtivat  talkoolaiset Anna-
Maija Laukka, Ulla Lindeqvist, Silja Rantanen, Elina Leino
ja Liisa Purho.
Silja Rantanen kertoi, että talkoot sujuivat leppoisissa tunnelmis-
sa, oli mukavaa kun saunojat olivat tyytyväisiä ja nauttivat tarjoi-
lusta.

Loistava kesäsää houkutteli auringonpalvojat rannalle. Kioskilla
oli lähes jatkuva jono, jäätelöt, juomat ja sämpylät tekivät kaup-
pansa.

Avajaiset 24.9.
Kauden avajaisia vietettiin kauniissa ja lämpimässä syyssäässä 24.9. Tarjolla oli paellaa ja
Vuokko Vahekarin paistamia munkkeja.
Yllä oikealla: Musiikista huolehtivat Risto Härmävaara (klarinetti) sekä pelimanniyhtye Syd-
västin Risto Ruohonen (vasemmalla) ja Heikki Heinonen.
Yllä vasemmalla: Hannele ja Seppo Leinonen tulivat  saunaan ja uimaan.
Viereinen kuva: Musiikki houkutteli avajaisvieraat tanssimaan. Laiturilla tanssivat vasemmalla
Monika Ruohonen ja Juha Huhtaniemi, oikealla Pirjo ja Juha Jansson.
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Kesällä  ja syksyllä tehtiin talkootöitä

11.9. pestiin portaat, uusittiin käsipuut ja korjattiin pintakierto-
laite. Yläkuvassa vasemmalta Ari Henriksson, Tauno Keto , Arto
Auranen, Teuvo Hietamäki ja Veijo Virtanen.
Yllä oikealla Peter Smith käyttelee painepesuria.

18.9. lattiaa hiottiin ja rantaa haravoitiin. Vieressä
Ville Jäppinen ja Arto Auranen hiovat lattiaa, Rauno
Laukka  tiukentaa ruuveja. Yllä  Pirjo Åberg työn
touhussa.

Avantouinnin SM – kilpailut 2011
Joensuun Jääkarhut järjes-
tävät avantouinnin SM- kil-
pailut 18. - 20.2.2011 Joen-
suussa. Kilpailupaikkana on
Ilosaari Joensuun läpi vir-
taavassa Pielisen joessa, saa-
ren laguunissa (kuvassa) on
kisa-avanto.
Avantouintikilpailussa löytyy
sarjoja kaikenikäisille ja -
tasoisille. Kilpauinnit uidaan

rintauintina. Kilpailumatka on
25 m. Sarjoja löytyy alle 20- –
yli 70- vuotiaille, miehet ja
naiset kilpailevat eri sarjoissa.
Harrastesarjoissa on Norppa-
sarja, jossa uidaan  25 m. il-
man ajanottoa ja Kuutti-
sarjassa kastaudutaan.

Turun Avantouimarit ovat
vuosittain osallistuneet  SM –

avantouintikilpailuun. Niin
nytkin lähdemme Joensuuhun
kilpailemaan ja tavoitteena
tietysti on voitto eri sarjoissa.
Majoituspaikaksi on varattu
Hotelli Kimmeli  lähellä kisa-
avantoa.
Lähde mukaan kokemaan ki-
satunnelmaa paikan päälle.

Avantouintiterveisin
Pirjo Salminen



Avantouintia ympäri maailmaa

Kunniapuheenjohtaja

Ragnar Rantanen
*1.10.1923   † 6.6.2010

Ystävää muistellen

Kunniapuheenjohtajamme
Ragnar Rantanen syntyi
1.10.1923 Ala-Härmässä.
Hän nukkui pois 6.6.2010
Turussa kotonaan. Rankku,
kuten me kaikki häntä  kut-
suimme, toimi Turun Avan-
touimareiden puheenjohtaja-
na vuosina 1971-1974 sekä
1977-1990. Myöhemmin
hänet nimitettiin seuramme
kunn iapuheen johtajaksi.
Rankku saavutti kunnioitetta-
van 86 vuoden iän. Vakava
sairauskaan ei häntä lannista-
nut. Lieneekö pitkän iän sa-

laisuutena olleet huumori
ja  hyväntuulisuus,  joi-
hin  avantouinnillakin var-
masti oli  oma osuutensa.

Rankku aloitti avantouinnin
1950 luvun alkupuolella.
Hän kuului  ahkeriin kylmä-
uinnin harrastajin. Rankulla
oli yksi erityinen piirre, hä-
nen omia sanojaan  lainaten
”aina minä olen avantoon
pää edellä hypännyt”. Sauna-
kin oli silloin vieras käsite
avantouinnin yhteydessä.
Ensimmäisen avantopulah-
duksen jälkeen, Rankku tul-
kitsi hyvää oloaan ”kuin toi-

nen poika”, ja siitä sitten
alkoi hänen elinikäinen har-
rastuksensa, joka hyvän olon
lisäksi toi tullessaan paljon
hyviä ystäviä sekä yhdessä

tekemisen iloa.

 Ritva Reponen

Suomalaiset ovat tunnettuja
avantouintiharrastuksestaan,
ja meidän ulkomaiset vie-
raamme levittävät sanaa te-
hokkaasti omissa kotimais-
saan. Muuallakin uidaan tal-
vella, katsotaanpa mitä inter-
netistä löytyy.

Pohjois-Amerikassa avantouinti
liittyy useimmiten hyvänteke-
v ä i s y y s t e m p a u k s i i n .
”Jääkarhusukelluksilla” kerä-
tään rahaa hyviin tarkoituksiin.
Vanhin ”jääkarhukerho” on
New Yorkissa, jossa harrastajat
uivat Atlantin valtameressä
lokakuusta huhtikuuhun.

Venäjällä avantouimareita kut-
sutaan mursuiksi. Siellä avanto-
uinti liittyy myös ortodoksipe-
rinteeseen, jossa loppiainen on
Vapahtajan kasteen juhla. Ve-
den uskotaan olevan silloin
pyhää ja sillä on myös paranta-
via vaikutuksia.

Kiinassa avantouinti alkoi
1940-luvulla ja on lisännyt suo-
siotaan. Sielläkin uskotaan ter-
veysvaikutuksiin ja harrastajia
arveltiin vuonna 2006  olevan
n. 200 000.

MM-kisojen kävijät tietävät
varmasti enemmän avantouima-

reista muualla maailmassa.
Ottakaa yhteyttä ja kertokaa

kokemuksistanne! (LJ)
.

New Yorkin Coney Islandin ”jääkarhut” uivat Atlantissa joka
sunnuntai marraskuusta huhtikuuhun. Kuva osoitteesta
www.polarbearclub.org

Luettavaa saunan jälkeen

Pasi Heikura – Pirkko Huttunen –
Taina Kinnunen: HYINEN HUR-
MIO avantouimarin käsikirja, Edi-
ta Helsinki 2000

Saunan ja uinnin jälkeistä
raukeaa hyvänolon tunnetta
voi syventää tarttumalla tä-
hän kirjaan. Se sisältää pal-
jon tietoa avantouimareiksi
aikoville, ja kokeneet harras-
tajat löytävät siitä kiinnosta-
via näkemyksiä ja tunnistet-
tavia kokemuksia.
Tekijöitä on innostanut se, että
aina on avannosta noussut mu-
kavampi tyyppi kuin sinne on

mennyt. Oulun yliopiston ter-
mobiologian dosentti Pirkko
Huttunen on tutkinut avanto-
uinnin ja kylmän fysiologisia
vaikutuksia.
Oululainen kulttuuriantropologi
Taina Kinnunen on ruumiin-
kulttuurin tutkija, joka kirjoit-
taa aiheesta kulttuurin näkökul-
masta otsikolla Avantouinti
kaikuna kulttuurista, kulttuuri
kaikuna avantouinnista.

Alivaltiosihteerinä tunnettu toimittaja
Pasi Heikura on vannoutunut avan-
touimari, ja hän kertoo omista koke-
muksistaan Tampereen Rauhaniemes-
sä.
Ispoisten uimarit voivat siis vertailla
Turun ja Tampereen avantokulttuuria.
(LJ)
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Kesällä on mukava soutaa!
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Tauno Vuoriston mielestä
suomalaiset ovat löylyihmisiä,
ja kaveriporukat voivat kisailla
keskenään lauteilla. SM-
tasolla niitä ei pitäisi järjestää,
koska se on terveydelle liian
vaarallista.

Tuire Vuoristo ei kieltäisi
kilpailuja, mutta ainakin pitäisi
aina vaatia lääkärintodistukset
ennen kisaa, jos sellaisia jär-
jestetään.  Itse hän ei osallis-
tuisi moiseen kisaan.

Kata Palàsti ja Gergely
Birkàs Unkarista arvelevat,
että kyse on  suomalaisesta
kulttuurista. Kisoja ei pitäisi
kieltää, jos osallistujat ovat
vapaaehtoisia ja jos lääkärit
huolehtivat siitä, ettei onnetto-
muuksia satu.

Tommi Mannisen mielestä
löylykilpailut ovat hullun hom-
maa, jossa mennään äärirajoil-
le. Kisoja ei silti pitäisi kieltää,
jokainen tekee mitä haluaa, ja
muitakin vaarallisia lajeja har-
rastetaan.

Mitä mieltä avantouimarit ovat löylykilpailuista?

Kirkkovenesoutajat ovat pe-
rustaneet oman yhdistyksen,
Turun Kirkkopaatti ry:n.
Jäseniä on tällä hetkellä 26,
joista melkein kaikki harras-
tavat talvella avantouintia.
He soutavat Ispoisissa maa-
nantaisin noin kaksi tuntia.
Kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan ensi
kesänä.

Viime kesä oli hyvä soutukesä,
vaikka välillä liiankin lämmin.
Kuumimmat paikat olivat Ka-
reliasoudussa, ensin 37 asteen
helle ja seuraavana päivänä
myrsky. Matka Lieksasta Lipe-
riin oli 205 kilometriä.

Kesän muita tapahtumia olivat
mm. Satakunnan soutu, 109
kilometriä Vammalasta Poriin,
ja Sulkavan suursoudut ret-
kisoutuna Partalansaaren ym-
päri. Yöpymispaikoilla soutajil-
le oli järjestetty ruokailu ja
sauna. Ajanvietteeksi oli tarjol-
la tanssia, teatteria ja leikkejä.

Anna-Maija Laukka

Kareliasoutuun lähtö Lieksasta Puustellin rannasta. Erkki Huopio selostaa veneiden lähtöjärjes-
tystä ja evästää soutajia hyvillä neuvoilla  mm. juomaan riittävästi.  Lähtöfanfaarit pasuunalla
soittaa Markku Lindholm Turun Avantouimareista. Sillalta vastaa vetopasuunalla Lieksan mu-
siikkiopiston rehtori Minna Kajander mm. marssilla Ankkurit ylös ja Karjalan kunnailla. Niitä
tässä soutajat hartaina kuuntelevat airot kunnianosoitusasennossa.
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Perjantain meluisa porukka

Syksyllä 2003 kolme työkave-
ria istui samaan aikaan, mo-
nen mutkan kautta, vanhan
saunan lauteilla ja ihmetteli
avantouinnin ihmeellisyyttä
ja saunan mukavaa lämpöä.
He pohtivat, olisiko tässä uusi
TYKY-toimintamahdollisuus
ja millä tavalla myös muita
saataisiin mukaan toimin-
taan.

Sisäisen postilistan kautta kutsu
kaikille halukkaille ja kiinnos-
tus lisääntyi pikku hiljaa. Kuin
yllättäen syntyi Aurains-
penguins. Nimi muuttui
1.1.2009 oppilaitoksen ylläpitä-
jän muuttuessa valtiolta säätiön
ylläpitämäksi, uudeksi nimeksi
tuli BAO-penguins. Kaiken
kaikkiaan toiminnassa on ollut
mukana vuosien varrella n. 30
henkilöä. Tällä hetkellä aktiivi-
sia on mukana runsas 15, ope-
tushenkilöstöä ja muuta oppi-
laitoksen henkilökuntaa.

Kilpailua ja yhteishenkeä

Vuodesta 2005 alkaen porukka
on kiertänyt myös SM-kisoissa,
kuka kastamassa itsensä tai
uinut altaanmitan kelloa vas-
taan tai ilman. Tavoitteena on
oppilaitoksen tunnettavuuden
lisääminen ja hauskanpito hy-
vässä porukassa, ainoana sään-
tönä se, että kilpailuissa ei puo-
lesta matkasta saa kääntyä ta-
kaisin. Yllättäen myös menes-
tystä mitalien muodossa on
tullut muutaman kerran, pari
mitalia henkilökohtaisissa sar-
joissa ja sokerina pohjalla tänä
vuonna Kokkolassa viestisarjan

voitto. Tärkeimpänä voittona
on kuitenkin positiivisen yh-
teishengen kehittyminen, joka
kantaa hedelmää työpäivien
aikana sekä myös muussa va-
paa-ajan toiminnassa. Työkave-
rit voivat olla myös ystäviä,
joiden kanssa voi viettää myös
vapaa-aikaa ja jutella voi sil-
loin kaikesta muustakin kuin
työasioista.

Perjantaipalaveri saunas-
sa
Me olemme se mölyävä poruk-
ka, joka perjantaisin heti klo 15
jälkeen viettää tunnin verran
saunassa aikaansa. Pistämme
silloin viikon työasiat pakettiin

ja samalla myös kehittelemme
uusia tulevia kujeita. Olemme
erittäin tyytyväisiä Turun
Avantouimareiden tarjoamiin
puitteisiin ja palveluihin. Sauna
on hieno ja kaikki palvelut
erinomaisia. Samalla olemme
myös kiitollisia työnantajaam-
me, Bovallius-ammattiopistoa
kohtaan, joka on mahdollista-
nut tuellaan mm. meidän SM-
kisamatkojen toteutumisen ja
onnistumisen.

Mikä Bovallius?

Nyt varmaan herää kysymys,
mikä on Bovallius-ammatti-
opisto?  Se  on  S.  ja  A.  Bovalli-

uksen säätiön ylläpitämä am-
matillinen erityisoppilaitos,
joka tarjoaa koulutusta erityistä
tukea tarvitseville nuorille ja
aikuisille. Päätoimipaikkamme
sijaitsevat Laukaassa, Pieksä-
mäellä ja Turussa Vähäheikki-
läntiellä. Opiskelupaikkoja on
runsas 500.

Hyvää alkavaa avantokautta
kaikille. Nähdään saunalla ja
Joensuun SM-kisoissa.

BAO-penguins

Kuva: Jarno Virtanen

Pilanpäiten

Asiakas meni kauppaan ja ky-
syi, että saako potkii ja sorkkii.
Myyjä sanoi, että ei mutta mak-
saa ja kärsii saa.

”Ei paljon naarata”, sanoi savo-
laisukko kun anoppi avantoon
putosi.

Sinilevä kukkii. Ai niin, myy-
jähän sanoi, että loppukesästä
mökkiä ympäröi kukkameri.

Opettaja: ”Mikä on protestant-
ti?” Oppilas: ”Täti, jolla on
tekohampaat.”

Miten selvitä kaamoksesta?

.Helsingin Sanomien toimitta-
ja Mikko-Pekka Heikkinen
selvitti vuosi sitten,  miten
ihmiset  selviävät pimeästä
vuodenajasta.
Tässä muutamia lääkkeitä:
”Kaamosta ei pidä yrittää ku-
mota. Sen kanssa on opittava
elämään” (Kaisa Robbins).

"Avantouinnin aloittaminen
muutti koko asennoitumiseni
säähän ja pimeyteen" (Raili
Ojala-Signell ).

”Puolet kesän festivaaleista ja
tapahtumista voisi ihan hyvin
siirtää keskelle pahinta kaa-
mosaikaa” (Yrjö Aho).
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Tätä saunareissua en unohda!  Sarja jatkuu !

Onko Sinulla joskus ollut unohtumaton sauna-/uintireissu?
Ota yhteyttä ja kerro kokemuksistasi! Kuva mukaan.

Kevätretki Kokkilaan

T e i m m e  s u n n u n t a i n a
18.4.2010 vierailumatkan
Salon Seudun avantouimarei-
den uudelle saunalle Halikon
Kokkilaan. Matkaan teimme
tilausbussilla ja osallistujia oli
16 avantouimaria.

Uusi  sauna  oli  tosi  upea,
viime vuoden loppupuolella
valmistunut. Salon kaupunki
oli sen rakennuttanut vanhan

saunan tilalle, joka oli jo
tiensä päässä.

Lunastimme pukukopin avai-
met kioskista, jossa oli myös
kahvia tarjolla. Yhteistä kerho-
tilaa ei ollut säästösyistä.  Jalki-
neet jätettiin ulos jotta rannan
hiekka ei kulkeutuisi pukuhuo-
ne- ja suihkutiloihin. Erityis-
ryhmien tarpeet oli varmaan
huomioitu, leveät ovet, avara
löylyhuone ja WC. Pyörätuoli-
en ajoluiskat vielä puuttuivat.

Mielipiteitä vaihdettiin salolais-
ten talviuimareiden kanssa uu-
desta saunasta. Jotkut olivat
kyllä jo ehtineet meidän saunal-
lakin jo käydä. Löylyä tuli tosi
kipakasti, mutta se hiipui nope-
asti hyvän tuuletuksen vuoksi.
Tunnelma oli leppoisa, omia
eväitä nautittiin uinnin lomassa.

Paluumatkalla kävimme Hali-
kon Pirunvuorella katsastamas-
sa seitsemän metriä syvän ja n.
2,5 m halkaisijaltaan olevan
hiidenkirnun ja sen lipeillä ole-

van pirunpellon tai hiidentar-
han. Kirnu löydettiin ja tyhjen-
nettiin kiviaineksesta v. 1975.

Paluumatkan raukea olo kylpe-
misestä ja hiidenkirnun ihmet-
telemisestä tuotti yhden erilai-
sen päivän elämäämme, ja se
jäi mieluisena kokemuksena
mieleen.

Markku Lindholm

Annelin tuolijumppa
lauantaisin klo 14.30. Jumppa kestää noin tunnin, on  mak-
suton ja sopii kaikenikäisille, miehille ja naisille. La 16.10
alkaen alakerran liikuntasalissa.

Pikkujoulu
pidetään omissa tiloissa perjantaina 26.11. klo 18-23. Hinta
jäsenille 5 €, muille 10 € (sisältää saunan). Ohjelmassa ruo-
kailu, karaoke ja tanssimusiikkia. Ilmoittautuminen 19.11.
mennessä kioskille.

Joulusauna
aattona klo 12-16, muina päivinä normaalien aukioloaikojen
mukaan.

Kuutamouinnit
jatkuvat  perjantaisin täydenkuun aikaan.

Saunalla tapahtuu Syyskokous  2.12.2010

Käytä jäsenoikeuksiasi,
osallistu!

Olemme pitäneet yhdistyksen
tilat ja palvelun kunnossa, myös
talouden. Emme ole keksineet
rajua riitaa tai taloudellista pul-
maa. Tule silti kokoukseen.

Syyskokouksessa päätetään
ensi vuoden maksuista ja täy-
dennetään hallitusta. Puheen-
johtajakin valitaan. Kokousta
on mukava pitää, jos jäsenistö
runsaslukuisesti siihen osallis-
tuu. Meitä on 700, kerhohuo-
neeseen mahtuu 100.

Tarjolla Sinulle 2.12. klo 18
alkaen helpohko kokous, tar-
jolla kokouksen jälkeen sauna
ja makkaraa sekä aluksi pulla-
kahvit. Kokous kestää noin
tunnin?

Lue lisää puheenjohtajan pals-
talta sivulta 2.

Sirkka Perho
puheenjohtaja


