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Vanhaa saunaa aloitettiin purkamaan toukokuun ensimmäisinä päivinä vuonna 2005, ja siitä alkoi uuden saunan rakentaminen. Saimme luvan saunan lämmittämiseen ja ensimmäinen saunomiskerta
talkoolaisille oli 8.4.2006, minkä jälkeen avoin jäsenistölle. Ulkopuolisille saimme saunan ottaa käyttöön kesäkuun alusta. Olemme tehneet suuren työn vuoden aikana ja olemme saaneet hyvää palautetta jokaiselta, joka on käynyt tutustumassa rakennukseen.
Kesä-elokuun ajan oli liikuntapalvelukeskus vuokralaisena. Sauna,
pukuhuoneet, kioski ja WC:t olivat rannan käyttäjien käytössä.
Kioski on tuottanut hyvin kesän aikana. Siihen ovat vaikuttaneet
lämpimät ja kauniit kesäilmat. Saunarakennus on saanut olla rauhassa ilkivallan tekijöiltä. Hälytykset ovat päällä aina kun ei ole sauna-aika. Näin arvokasta rakennusta ei voida jättää ilman valvontaa.
Toivottavasti kaikki ymmärtävät tämän asian.
Vanha sauna—uusi sauna; kumpi onpi parempi? Molempiin kuuluu
omat kannattajansa. Sanotaanhan: ”Eteenpäin eläväisen mieli”.
Haluammehan tehdä uudestakin saunasta viihtyisän paikan.
Kesän aikan ovat talkoot olleet pysähdyksissä. Aloitamme pian.
Talkoolaisia tarvitaan erilaisiin tehtäviin mm. myynti-, muonitus-,
valvonta– sekä erilaisiin timpurin tehtäviin.
Ilmoittautukaa talkoisiin kioskilla.
Hymy on tarttuvin tunnusmerkki, koska siihen on miltei pakko vastata hymyllä. Vai
oletko yrittänyt olla vihainen kun hymyilet?
Kokeile!
Tapaamisiin saunan lauteilla! Terveisin

Pirjo
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Lehti uudistuu —

Saunanrakennus osaajan käsissä

päätoimittajan ajatuksia
Kylmääkin-jäsenlehti on ilmestynyt aikaisemmin useamman kerran vuodessa mutta nyt saunanrakennuskiireiden vuoksi
harvoin. On tarkoitus virvoittaa jäsenlehti
kertomaan faktaa toiminnasta ja myös tuomaan esille henkilöhaastatteluin ja kertomuksin seuramme jäsenten ajatuksia uinnista, saunasta, ja miksei maailmanmenostakin.

Saunan rakennusprojektia on vetänyt Timo Koski. Aika
moni lanka on ollut ja on edelleen hänen hyppysissään,
tai päässään. Ehkä sittenkin päässä ja hyppysissä, sillä
Timon rooli on hankkeen kaikissa vaiheissa ollut keskeinen. Uskallus ryhtyä näin valtavaan uurastukseen on
saattanut syntyä luottamuksesta Timon sanaan: Tästä
kyllä selvitään! Päättäväisyys antoi muille rohkeutta lähteä mukaan.

”Joulukuussa tulee kolme vuotta kun piirsin
Tämä lehti koostuu päätoimittajan tekeensimmäisen kuvan saumistä haastatteluista ja keskittyy kertonasta. Piirsin kitsin ja
maan uudesta rakennuksesta ja talkoista. tammikuun alussa oltiin
Seuraavassa on toivottavasti muidenkin
kaupungin liikuntavirastekemiä juttuja.
ton kanssa palaveeraamassa.” Hersyvä nauru
tässä vaiheessa kertoo,
Myös kotisivut ajan tasassa
että alkuvaiheen suunnittelussa on ollut jotain,
Myös www.turunavantouimarit.fi –
kotisivujen päivitykseen on kiinnitetty huo- mitä kutsutaan nimellä:
”Pojat on poikia”!
miota. Olemme sopineet hallituksessa,
että pidämme nettisivut toiminnan ja tapahtumien osalta aktiivisesti ajan tasalla. ”Sauna saatiin kylpykunMyös palaute kotisivuista on tervetullutta. toon vasta keväällä, sillä
ensinnäkin rakennuslupa-anomus oli sisällä
On selvää, että saunan kioski on tärkein
kuukauden kauemmin
infopiste.
kuin olimme olettaneet.
KaupunginkuvaneuvotteOn helppo yhtyä Josuan mielipiteeseen
lulautakunta mietti sopiiko sauna tähän metsikön reutalkoiden suurenmoisesta annista, mahdollisuudesta tutustua paremmin saunato- naan vai ei. Saimme kaksi vaihtoehtoa, pienentää tai
vereihin - ystävystyäkin. Silti kaikesta työn korottaa rakennusta. Toiseksi louhintaa jouduttiin teketouhusta huolimatta on avantouinnin säilyt- mään oletettua enemmän, työ kesti kauemmin ja sen
myötä raivaustyöt.”
tävä iloisena harrastuksena.
Uusi synnyttää arveluja ja epäilyksiäkin,
joista saa parhaiten selon kysymällä niiltä, jotka
eniten tietävät, kuten
Pirjo, Timo ja Jukka.
Muutkin hallituksen jäsenet ovat aika hyvin perillä tilanteesta.

Alussa menetettyä aikaa ei saatu kiinni

Edelleen hersyvä nauru edeltää toteamusta: ” Saunan
purkaminen sen sijaan meni suunnitellun mukaan. Oli
kova into päällä. Jengiä oli paljon heti vapun jälkeen.”
Sitten aloitettiin itse rakennustyöt, tuli kesä ja talkoolaisinto hiipui. Jäljelle jäi jengi, joka oli sitten koko kesän,
syksyn ja talven talkoolaisten ydinryhmänä. Kolmanneksi
saunan valmistumista hidasti työn kangertelu ensimmäisen rakennustimpuriryhmän kanssa. Työ oli annettu tuntityöurakaksi määrättyyn vaiheeseen asti. Tästä johtuen
Lehden kehittämiseen
liittyviä toiveita otan vas- palkatun ja talkooväen työnjako hiersi. Seuraava ryhmä
taan Minut tapaa saunal- palkattiinkin sitten tuntiveloitusperiaatteella.
la, minulle voi soittaa, p.
045 132 5224 tai meilata ”Töissä edettiin hyvää vauhtia, mutta alussa menetettyä
aikaa ei tällaisissa projekteissa millään saa kiinni.” Talsirkka.perho
koolaisista puhuttaessa näkyy, että Timo on ollut mää@netsonic.fi.
rään pettynyt. Sen sijaan, vaikka laatu on ollut taidoiltaan
Seuraava lehti ilmestyy vaihtelevaa, on se ollut ”loistavaa”. Kaikkia on tarvittu ja
arvostus tulee Timon sanoissa ja ilmeessä esille.
marras-joulukuussa.
www.turunavantouimarit.fi
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Työmotivaatio kunnossa

Seuramme perustajajäsen, saunanlämmittäjä –
Helge Korpela, 50 vuotta avantoa

Palanen keskustelua haastattelijan ja Timon välillä Helge Korpelan suojissa saunailtana:
- Vaikuttiko talkoolaisten vähäisyys työmotivaatioon?
- Onkos mun työmotivaatiossa vikaa ollut?
(hersyvää naurua)
- Kyllä sä aikamoista vinoiluu joskus pidit
- Se oli pakko. Tuli sitä vinoilua takaisinkin ja arvostelua mukana.
- Suoraan sanottua ei aina oikein tiennyt, miten
päin katselee, miten pitäisi tehdä
- Välillä tehtiin turhaan ja purettiin, ei otettu oikein
ohjeita vastaan
- No mutta se (ammattilaisten vähyys) näkyi sillai,
että sä jouduit tekemään ammattilaisten hommat
ja myös ohjaamaan talkoolaisia.
- Kyllä töitä kaikki on painaneet, ei tässä mitään
luppoaikaa ole ollut, talkoolaiset tekivät hommia
aktiivisesti
Täytyy antaa talkoolaisille täysi tunnustus. Ovat
pitkää päivää ja kauan tehneet, totesi Helge.

Talkoot jatkuvat—paljon töitä tiedossa
”Nyt on sitten taas pakko kesähuilin jälkeen painaa. Maalarijengiä tarvittaisiin. Kaikki puupinnat
pitää saada suojatuksi ja työ pitää tehdä ennen
talven tuloa. Seinäkin pitää maalata uudelleen.
Sähkömiehiä tarvitaan, Matit ja muut tervetuloa!
Metallimiehiä ja puumiehiä tarvitaan. Kivimiehiäkin tarvitaan sitten kun kivet löydetään perustan
seinään. Kaikista miehistä saadaan betonimiehiä.
Raudoittajia tarvitaan, naisistakin saadaan raudoittajamiehiä.”

”Eiks´ siitä 50 vuotta ala olla täynnä. Sairastelun
vuoksi yksi talvi on jäänyt väliin, mutta joka vuosi
olen avannossa käynyt.” Näin aloittaa veteraanimme Helge Korpela kertomisen omasta ja seurammekin avantohistoriasta.
”Kun meikäläinen oli
pikkupoika kuulin juttua,
että verkatehtaan porttivahti teki Aurajokeen
avannon ja kastoi itsensä siellä. Sellaista kunnioitan. Poikasena kävin
täällä uimassa pitkälle
syksyyn ennen kuin
avannosta mitään tiesin.
Kartanon uimarannan
laituri oli täällä, ja vielä
kun oli hyhmä vedessä,
hyppäsin laiturin päästä
ja vedin kymmenen vetoa ulos ja takaisin. Tulin tänne pyörällä ja usein
ajattelin, että tämä on viimeinen kerta! Mutta kun
menin takaisin kotiin, niin totesin, että kyllä minä
huomennakin…”

”Meitä oli täällä Loppiaisena 1957 nuorten miesten porukka ja joku sanoi, että Uittamolla on
avantouimareita. Matkaan lähdettiin, osa meistä
meni jäitä pitkin, osa maantietä. Uittamolla oli
avanto auki ja päätimme, että sinne mennään
huomenna. Treffit teimme seuraavaksi illaksi 7.
tammikuuta 1957 kello kuusi. Avannolle mentäessä meitä vastaan tuli muutama mies, jotka tiedusTimo lupaa olla ystävällinen talkoolaisille, karjais- telivat: Minne sitä ollaan menossa? Sanoimme,
ta jos meinataan tehdä vikaan. Talkoolaisten ym- että mennään avantoon! Näyttelijä Vettenranta
märrettävästä opastamisesta puhuttaessa alkaa tuli mukaamme avaamaan pukuhuoneen oven ja
tolkuton nauru, ”…enks mä oo kertonu. Kato tuniin me pääsimme avantoon”.
losta!”
Pukuhuoneena oli uimalaitoksen toimistokoppi.
Hauskaa on ollut ja on tiedossa jatkossakin. Mo- Saunakin oli, muttei käytössä. Ensialkuun naiset
nenlaisia osaajia tarvitaan hanttimiehistä ja –
pukeutuivat lippumyymäläkopissa ja miehet ylänaisista ammattilaisiin.
puolella johtokunnan kokoushuoneessa. Avanto pidettiin auki tuuralla ja sahalla.
Musta hoikentaa
Isommat lohkareet painettiin jään alle ja pienemmät
Lopuksi Helge toi esille
nostettiin haavilla jään reuhuolensa suuresta saunalle. Talven mittaan lohkanasta. - Maalataan se
reiden kertyessä tuli avanmustaksi, innostuvat pojat,
nossa käynnistä hankalaa,
musta hoikentaa ja pystysillä avannon reunat tahtoiraita hoikentaa enemmän!
vat nousta turhan korkeiksi.
Timon mielestä sauna on
Parhaimmillaan avantoja oli
ihan oikean kokoinen.
kolme. Keväällä oli pakko
www.turunavantouimarit.fi
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luopua avannoista sillä kallioilta valuva sula vesi
valui alas ja likasi veden. Uimarit joutuivat siirtymään hyppytornin juureen, missä sinällään työ
helpottui kun virta piti keväällä veden sulana.
”Porukkamme oli kolmekymppisiä
miehiä ja olihan siellä vanhempiakin. Teatterin näyttelijöitä oli runsaasti, taksikuskeja, poliiseja ja
tavallisia duunareitakin. Johtajiakin
oli, mm. telakan tekninen johtaja”,
muistelee Helge. Siis sama kävijäkirjo kuin nytkin.

Sen jälkeen otettiin käyttöön markan saunamaksu. Muistaakseni syksyllä -57 ryhdyttiin saunaa
lämmittämään.”
Helgekään ei käynyt alkuun saunassa, mutta
houkuttelun tuloksena päätyi saunojaksi. ”Ja hyvähän se oli. Kun neljä kilometriä molempiin
suuntiin oli kävelymatkaa, niin olihan se mukava
viipyä hieman pidemmän aikaa ja uida useamman kerran.”
Jollei nimiä tule, niin Korpela lämmittää...

Aluksi oli vain keskiviikkosauna. Muutama, oikeastaan pari
kaveria sopi, että ryhdytään
lämmittämään saunaa myös
sunnuntaisin. Kun kaveri loSeura perustettiin helmikuussa 1957 Uittamon
petti, jäi lämmitys Helgen
uimalan miesten pukukopissa. Koppi oli kooltaan
hommaksi. Saunalla oli kyllä
2,5 kertaa 3 metrinen ja oli täynnä väkeä. Näyttelämmittäjälista, muttei siihen
lijä Vettenranta avasi kokouksen, oma seura penimiä tahtonut tulla. Saunojia
rustettiin, ei liitytty mukaan mihinkään taustayhkyllä oli. Helge ei myönnä, että
distykseen, sillä haluttiin olla avanto- vaan ei urheiluseura. Hengen mukaan Uittamolla kävi par- tilanne olisi enemmälti harmittanut, mutta totesi
haimmillaan 500-600 uimaria mutta määrä hiipui (näin meidän kesken sanottuna), että: ”Kun erään
kerran olin pukemassa jo vaatteita, niin kuulin
tänne tultaessa 60-70:een.
saunan lauteilta: Jollei siihen nimeä tule, niin Korpela lämmittää. Sit´ kun tuli seuraava saunakerta
Tuurakin holahti avantoon
niin sauna oli kylmä. Jollen olisi kuullut komment”Sitten 70-luvulla, kun kaupunki purki uimalaitok- tia, niin olisinhan minä saunan lämmittänyt.” Kun
ei riittävästi vuorolistalle nimiä tullut, niin laitettiin
sen ja teki venesataman, muuvuorot aakkosjärjestyksessä, Jollei itse lämmittätettiin tänne Ispoisiin. Tavarat
nyt, niin oli hankittava tilalle toinen.
toimme vesikelkalla, mitä siinä
nyt oli: haavit ja kamina. Alun
Melkein tähän saakka on lämmitys hoidettu sakommelluksia Helge muistelee
malla periaatteella. Haastattelija totesi, ettei 11
tyynellä huumorilla: ”Minä hakuintivuoden aikana tullut kertaakaan puhetta, että
kasin tuuran kanssa avantoa ja
pitäisi osallistua saunan lämmitykseen! Ei kukaan
kuinka ollakaan tuura putosi.
listalle kysynyt. Tähän Helge totesi, ettei naisilla
Se oli Kotamäen tuura. Minun
vuoroja ollut, paitsi kun ryhdyttiin maksamaan
oli pakko tulla seuraavana päivänä sukeltamaan se ylös, ja onnistuinkin. Kota- jonkinlainen korvaus.
mäki oli kiukkuinen, mutta tyytyväinen kun sai
Pikkusauna oli Helgen talkooprojekti
tuuransa takaisin.”
Seura alkuun 1957 näyttelijä Vettenrannan
johdolla

Vain osa talkoolaisia

Pikkusaunasta on kuulunut paljon mukavia juttuja, ”Se oli pieni läheinen sauna. Kun kävijöinä oli
Aina vain osa uijista on osallistunut talkoisiin.
vakituinen porukka, tuli uusia tuttavia, vaikkei niSuurin osa pitää itsestäänselvyytenä, että avanto miä tiennytkään.” Piepposen Risto oli esittänyt
on auki ja sauna saunojille valmiina. Helge on
Helgelle saunan lämmittämistä sunnuntaisin. Se
ollut kova talkoolainen. ”Kyllä voi sanoa, että ellei sopi, olihan juttua, että päästäisiin uuteen sauole ihan puolet, niin ainakin kolmasosa lämmityk- naan jouluksi. ”Eihän siinä ole kuin kolme neljä
sistä oli minun kontollani. Olin siihen aikaan poi- kuukautta, että voinhan lämmittää.” Ei se muuten
kamies ja aikaa ja halua oli. Alkuun oli lauantai- ja kova urakka ollut, mutta oli veden kantamisessa
keskiviikkosaunat. Lauantai pidettiin talkoilla ja
ja puun hakkaamisessa hommansa. ”Kun en voikeskiviikon lämmityksistä maksettiin. Sauna oli
nut enää muihin talkoisiin ottaa osaa, niin tuumailmainen kunnes ne, jotka eivät käyneet saunas- sin, että teen oman osuuteni näin. Jatkuihan se
sa, valittivat, että heidän maksuillaan toiset sau- touhu sitten hieman pidempään, Vappuun saaknovat.
ka”, totesi Helge myhäillen.
www.turunavantouimarit.fi
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… ja nyt?

Paras sauna?

Uudesta saunasta Helge tuumaa, ”että on iso”.
Tosin hmiset luovat tunnelman. Otatsä Helge?
Timppa tupsahti tarjoamaan väliin lahjakonjakkiaan, jonka absolutistina tunnettu Helge torjui.

Pohdiskeluun parhaasta saunasta ilmestyi Timo
Koski mukaan. Sauna, joka tässä alkujaan oli, oli
paras. Sitä ainakin kahteen kertaan korjattiin reilummin ja suurennettiin. Parhaimmillaan siihen
mahtui 35 henkilöä, kun osa seisoi lattialla. Kiuas
Lämmityshommat ovat nyt ohi. Huoltansa saunan oli lattian alta lämmitettävä kertalämmitteinen.
lämmöstä Helge ilmaisi ohikiitävälle Timolle, joka Kiuas oli sopivan korkuinen jaloille, noin metri
totesi, että saunan lämpö nostetaan talvikaudeksi lattian yläpuolella.
lähemmäs 80 asteeseen ja ennen kauden alkua
laitetaan uudet suuttimet kiukaan hanoihin.
Kiuas oli iso kivimöykky. Myöhemmin hankittu
aitokiuas ei vetänyt sille vertoja. Saunaa täytyi
Helge saunoo ja ui edelleen. Ennen oli taksana
tulla lämmittämään aamukahdeksan aikaan, jotta
keskiviikkoisin 7 kertaa avannossa ja lauantaisin kylpyvalmius oli kolmelta. Jotkut vaativat että täy14 kertaa. ”Kun ostin telkkarin ja tuli jalkapallon
tyy päästä saunaan jo yhdeltä. ”Totesin, että miseuraamista, niin lauantaikin jäi 7uintikertaan. Nyt käs siinä kun tulette saunanlämmitykseen jo kuuvarsinainen uinti on jäänyt kastautumiseen saudelta”, Helge naurahtaa, ”Vaatimukset saunan
nan yhteydessä. Tässä vaiheessa haastattelua
aikaisemmasta lämmittämisestä olisivat tarkoittaryhtyivät saunojat heittelemään erilaisia komneet, että olisin jo neljän aikaan aamuyöstä joutumenttejaan, selvästi mustankipeinä haastattelijal- nut katsomaan koti-ikkunasta, pitääkö tehdä lumile Helgen huomiosta. Jonkun tasapaino oli heilah- työt ennen saunan lämmitystä! Se oli vähän liitaa kun ei huomannut laiturin tasanne-eroja.
kaa.”
”Laiturille pitäisi maalata merkit, on hankala huonompinäköiselle, ja muillekin,” huomautti Helge.
Laivainsinööri telakalta
Leipätyökseen Helge teki alkujaan puusepän
hommia telakan puusepänverstaalla, luki itsensä
vv. 1951 – 58 teknillisessä koulussa ensin teknikoksi ja sitten insinööriksi. Kuudenkymmenen
ikäisenä Helge jäi telakalta eläkkeelle. ”Olin telakalla koko työelämäni, ensin puuseppänä ja sitten
laivanrakennuspuolen inssinä. Viihdyin aika hyvin, niin kuin avantotouhuissakin.”

Kuinka kauan pytinki on pystyssä?
Helge esitti huolensa Timolle katon kestävyydestä. ”Kattotuolit kestää varmasti lumen, paalutus
kestää 40 vuotta ja rakennus muuten tässä muodossa 20 vuotta. Sitten tehdään suurempia remontteja. Pienemmillä huolloilla pärjätään siihen
saakka.

Tämä pikkusauna tuotiin Vehmaalta talkoolaissaunaksi elokuussa 2005. Lämmitys oli pääasiallisesti Helgen urakkana.
Esko ja kumppanit auttelivat tarvittaessa. Toukokuussa 2006
sauna siirrettiin ”pihalle” ja heinäkuun alussa se sai hetken
esittää ympäristötaidetta. Saunomassa sai käydä ja kävi
muitakin kuin talkoolaisia. Tunnelma on saanut kiitosta.

Kiukaan vaihto on varmaan joka toinen vuosi.
Mutta se on suunniteltu niin, että tapahtuu nopeasti, on muutaman tunnin homma. Jossain vaiheessa ostetaan varakiuas. Öljypolttimia huolletaan säännöllisesti, vaihdetaan kuluvia osia tarpeen mukaan ja voi olla, että siirrytään bioöljyyn.
Siihen on valmius pienillä muutoksilla.
Tällaiset huoltotyöt ovat Timon töitä, sillä niitä ei
ilman lupia tehdä”, kertoo Timo. Helge jatkaa, että
”pensseliä voi heiluttaa melkein kuka tahansa,
mutta huoltohommat ovat ammattilaisen!”

www.turunavantouimarit.fi
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Terassi on kerta kaikkiaan erinomainen
- Kokonaisuus on oikein onnistunut ja saunassa olen muutaman kerran käynyt,
mutta … ”mutta tämä
terassi on kerta kaikkiaan erinomainen”. On
niin hieno näköala kun
on korkealla ja täältä
näkee Pitkänsalmen
liikennettä, hehkutta
elokuun leppeänä sunnuntaiaamuna LehKioskin keittiössä on
don Reijo.

hyvä kokkausvarustus

Reijo käy terassilla
mielellään aamukaffella. ”Että tämä on kerta kaikkiaan hyvä.” Aamukahvi saunan terassilla on lumonnut Reijon kesäiset lauantai- ja sunnuntaiaamut, niin ja pulla ja kioskin
rouvat myös!
- Luulen, että kun ilmat viilenevät niin avantouimarit ryhtyvät käyttämään kahviota hyväksi. Kahvihuone on laaja ja
siitä tulee toimiva.
Reijo kävi vanhassa saunassa, ”kun sauna avettiin”. - Ei
sillä ole merkitystä, vaikka sauna jatkossa avataankin kolmelta. Olen ennenkin katsonut, että aukioloaika on ollut
liian pitkä.
Reijo on ollut porukassa, joka tuli saunaan kun se avattiin
yhdeltä, saunoi puolitoista – kaksi tuntia ja sitten tuli luppoaika ennen kuin työssä käyvät tulivat mukaan.
- Mitä sitä niin kauan paahtaa nyt, kun löylyhuoneessa on
tilaa, ja onhan tämä kukkarokysymys myös, tuumailee Reijo.

Maskussa asuvan Paula Kärkkäisen
kesä on ollut kiireinen, silti Paula ehti
elokuussa kioskille sunnuntaitalkoisiin.
Oli lämmintä, muttei auringonpaistetta.
Rannalla ei ollut ruuhkaa.
Mitä tehdä? - Voisin leipoa pullaa …
mitähän täältä kaapeista löytyy … kardemummaa … no jos ei löydy niin ei
tarvita, täällähän sitä onkin ja kanelia ja
hiivaa…. Entä pellit! Niitä hieman etsittiin mutta löytyivät kyllä. Kaikki tarvittava
oli käden ulottuvilla ja Reijo ehti maukkaalle korvapuustille.
Paula on monissa menoissa mukana
eikä yksi avantoseura Paulalle riitä. Talkoita on myös Maskun avantouinti- ja
tyttären ringette-seurassa. Kun tahtoo,
niin ehtii.

Saunalla omia juhlia ja tilaisuuksia!
Saunarakennus on kaikkien jäsenten
käyttöön rakennettu. Vuokraamme tiloja
myös ulkopuolisille, mutta meidän itsemme kannattaa löytää kerhohuone juhlapaikaksi. Sauna ja Pitkänsalmen maisema antavat juhlille ja kokouksille loistavat puitteet.
Jäsenet voivat vuokrata tiloja puoleen
hintaan ulkopuolisille tarkoitetuista vuokrahinnoista. Vuokraushinnat löydät tästä
lehdestä ja www.sivuilta.
Keittiö on vapaasti jäsenten juhlien käytössä. Varustukseen kuuluvat liesi ja
kiertoilmauuni, mikrouuni, täydellinen astiasto 50:lle hengelle sekä astianpesukone. Vuokrauksen
yhteydessä voi sopia jääkaapin ja pakastimen tilapäisestä käytöstä.
www.turunavantouimarit.fi
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Josua suunnitteli ja kokosi kiukaan lämmitysjärjestelmän

Sauna on mahtava, mutta on siitä huolia ja muheitakin, tuumaa Anneli Virta. - Tuli valtavasti
velvoitteita.
Elämä on vienyt AnJosua Gierens muutti 20 vuotta sitten Saksasta
nelia
sillä tavalla
Suomeen. Avantouintiharrastus alkoi Ispoisissa
eteenpäin,
että on
nelisen vuotta sitten.
ollut pakko olla mukana monenlaisessa.
- ElämänMutta, jos se on ottatyyliini kuunut, niin on se anluu olla mutanutkin paljon eläkana momän sisältöä. Anneli
nenlaisessa.
tuumailee, että
Tähän sau”Onhan niitä retkiä
naprojektiin
tullut muutama kymoli myös
men tehdyksi.
hyvä lähteä
talkoolaisePalaute kannustaa
na mukaan.
Olen tehnyt
jatkamaan
täällä kaikenlaista.
Kun järjestää kaikenlaista, ei meikäläinen osaa
Merkittävim- aina ajatella, että menee siinä omasta kukkarosKuvassa Josuan kanssa Marja-Leena pänä ehkä,
takin. Sitten huomaa kuitenkin, että se on se paSuikkanen, joka vastasi kesäviikonlop- että olen
laute niin suuri, kun on saanut tarjotuksi ihmisille
pujen kioskitoiminnasta.
tehnyt järlyhyemmän tai pidemmän retken, ja kun tullaan
jestelmän, missä lämpö kytkeytyy kiukaisiin auto- pois ja ihmiset on onnellisia, ei se raha sitten mimaattisesti ja pysyy tasaisena. Veden kiukaalle tään merkitse”.
heitto on samassa järjestelmässä. Järjestelmään
kuuluvat laitteet on Josuan työnantaja
Välittävä ja huolehtiva olemus
(Computec) meille lahjoittanut.
- Itse olisin pitänyt enemmän saunasta, missä
saa omakätiesti heittää kiukaalle veden, mutta
nyt on tehty näin ja lämpö pysyy saunassa tasaisena. Kovemmat löylyt saa ohjelmoimalla lämpöä lisää, mutta useimmille tulee saunassa sitten
liian kuuma. Tekniikalla saadaan mitä halutaan.
Josua naureskelee, että nykyisessä saunassa
olisi veden kiukaalle heittäminen aika haastava
työ. Lauteilta tulee kiukaalle sen verran matkaa.
Josua on paitsi suunnitellut kiukaidemme lämmitysjärjestelmän, koonnut sen palikoista ja ohjelmoinut. Ohjelmointi hoituu alakerrasta, mutta
jatkossa varmaan yläkerran tietokoneelta. Nykyisillä laitteilla ohjelmointi voidaan tehdä kahdeksaksi viikoksi eteenpäin.

Sauna myös sosiaalinen paikka
Kysymykseen, miksi avantoon, myhäilee Josua,
että ”se vaan tuntuu hyvälle. Lisäksi talkoiden
hienous on, että on saanut tutustua moniin ihmisiin. Hanke on ollut kiva sosiaalinen paikka. Pikkusauna oli hauska ja siellä erittäin kivoja saunahetkiä, muttei pikkusaunoja tänne kymmentä voi
rakentaa”.

Annelista huokuu välittävä ja huolehtivainen olemus. ”Lämmitin ainakin 10 vuotta saunaa aikaisin
aamuisin ja siinä opin näkemään ja kokemaan
aamu-uimareita ja niiden tunteita. Kyllä se talkootyö sieltä sitten kehkeytyy, kun joku tönäisee asiaa eteenpäin”, arvelee Anneli luottavaisena. Talkoomielessä asiaa on vietävä eteenpäin, mutta
muitakin ratkaisuja pitää pohtia.

Paikat heilumaan lauantaijumpalla
Anneli ryhtyy vetämään kerhohuoneessa jumpaa.
Hauskasti naurahtaen hän johdattaa kuulijan aikaisempiin kokemuksiinsa. ”Olenhan minä tuossa
sannalla vetänyt jumppaa ennenkin, mutta sitten
se tavallaan tyrehtyi siihen, kun miehet rupes istumaan (niin ihania kuin miehet onkin) ja vähän
naureskelivat, kun uimapukusiltas oltiin, niin minulla kuin muillakin rinnat heilui vähän liikaa!”
Onhan Anneli saunassakin jumppaa vetänyt.
Tervetuloa miehet ja naiset lauantaisin klo 14 –
15 Annelin tuolijumppaan. Katsotaan sitten, mitkä
paikat heiluvat! Soitinkin on tulossa rytmittämään
liikkumista.

www.turunavantouimarit.fi

7

Turun Avantouimarit ry

Jäsenlehti 2/2006

Kuinka aamujen kylmäuimareiden asiat järjestetään!
Vuokko Vahekari, Soili Länsiranta ja Raili Nieminen pohdiskelivat kauniina elokuun lauantaina
aamuimareiden uintimahdollisuuksia alkavana syksynä. Tunnelma oli huolestunut, mutta silti optimistinen. - Meille riittäisi lämmin nurkkaus vaatteiden vaihtoon, totesivat rouvat, mutta sellaisen järjestämistä erillisenä ratkaisuna hallitus ei ole luvannut.

Ihanat naiset
rannalla

Talkoolaisia tarvitaan 10 15?

Vuokolla on takanaan 15 vuotta avantouintia.
- Viimeaikoina
olen harrastanut
enemmän aamujen kylmäuintia, sillä se tuntuu sopivan minulle paremmin.
Vuokko ja Raili
asuvat molemmat lähellä rantaa ja pulahtavat useimmiten
yhdessä seitsemän ja kahdeksan välillä veteen. Raili on
harrastanut avantouintia 11 vuotta. – Päivä on pilalla, ellei
aamu-uinnille pääse, sanoo Raili.

Kysymykseen, onko rannalla
olut puhetta talkoolaisten etsimisestä, on vastaus, ettei
suuremmin.
- Ne jotka ovat työssä, eivät
voi tulla pitämään tiloja auki
arkisin. Se olisi meidän eläkeläisten hommia. Onhan meitäkin aikalailla, pohtii Vuokko
ja jatkaa, että työssä käyvät
voivat hoitaa viikonlopun aamuja.
Rouvat siis arvelevat, että
eiköhän sitä talkooporukkaa
löydy, kuhan valvonta ei tule
samalle ihmiselle joka aamuksi.

Myös Soile asuu Uittamolla ja on ollut säännöllinen rantamme kesä- ja talviuimari yhdeksän vuotta. Soile on enemmän
kuin toiset rouvat sekakäyttäjä, saunassa pari kertaa viikossa
ja aamuisin kylmäuinnilla. Kesällä olemme voineet nähdä
Soilen auringonpalvojana. Kauniina päivinä kuluu Soilelta
rannalla tunti jos toinenkin.
Rouvat toteavat yhdestä suusta, että viime talvi oli uimisen
kannalta surkea, eikä sellainen tila saisi enää jatkua.

Aamu-uimareita 100?
Aamu-uimareiden määrää on arvailtu, eivätkä rouvatkaan
rohjenneet oikein arvioida määrää. - Jotkut ovat puhuneet
sadasta uimarista, kertoo Vuokko. Kerrallaan on uimareita
ollut noin 10 mutta koko ajan on ollut menoa ja tuloa, joten
määrä voi noustakin aika korkeaksi. Osa kylmäuimareista
käy uimassa saunan aukioloaikaan.
Monta kertaa tulee puheessa esille ajatus vaatimattomasta
pukeutumispaikasta, missä suihkukaan ei ole tärkeä. - On
vaikeaa ajatella, miten valvonta hoidetaan, aprikoi Vuokko.
Kyllä se meiltä varmaan käy, jos muitakaan ei vaihtoehtoja
ole. - Ehkä tässä päästään yhteisymmärrykseen parhaasta
tavasta.
www.turunavantouimarit.fi

Anneli Virta on saunalla vuosien saatossa monenlaista talkootyötä tehnyt. Vaikka Anneli ei itse ole
kylmäuimari, halusi hän turvata, että
toiminta pääsee käyntiin ja lupasi
aloittaa valvonnan. Annelin uhrautuvaisuus sietää saada arvostuksen ja
Vuokko, Raili ja Soile sen mielellään
antavatkin.
- Aika monta talkoolaista pitäisi aamu-uinnin turvaamiseksi löytyä, sillä
harrastuksesta eri saa tulla vaiva
eikä rasite, toteavat rouvat vakaasti
ja jatkavat, että aamut ovat niin hienoja, ettei niistä raskisi luopua. On
hälinätöntä ja rauhallista,

Aamiainen rannalla
Haastattelijan ajatukseen ryhtyä kokoontumaan kahvilaan aamiaiselle
hymähdettiin. - Jokaisella on tietysti
oma koti, missä uinnin jälkeen aamukahvi keitetään. Tapoja on vaikea
muuttaa, mutta eihän sitä koskaan
tiedä! Voisihan sitä tottua uuteenkin,
miksi ei, leivät mukaan ja tänne kahville.
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Tilojen vuokraaminen

Yhdistyksen jäsenyys

Kerhohuone ja sauna voidaan vuokrata yksityiskäyttöön
avantouimareiden sauna-ajan ulkopuolella tiistaisin ja torstaisin, jolloin koko illan vuokra klo 17-23 on 200 euroa. Tämän
lisäksi peritään jokaiselta saunojalta yksittäisen käyttäjän
saunamaksu.

Yhdistyksen jäsenyys anotaan hallitukselta. Liittymismaksu on 100 euroa. Tämän lisäksi maksetaan vuotuinen jäsenmaksu, joka kuluvana
vuonna on 30 euroa. Alle 16vuotiaan liittymismaksu on 50 euroa
ja jäsenmaksu 20 euroa.

Kerhohuoneen voi vuokrata myös päiväaikaan klo 10-15 tai
avantouimareiden sauna-aikaan iltaisin (ma, ke, pe-su), jolloin kerhohuoneen vuokra on 25 euroa tunnilta. Minimiveloitus on 2 tuntia. Mikäli kerhohuoneen yhteydessä (iltaisin)
käyttää saunaa, on erikseen maksettava yksittäisen henkilön
saunamaksu.
Pukuhuoneet, joissa on lukittavat kaapit ja vessat, kuuluvat
vuokraan.

Aukioloajat
Syyskuun 6. päivästä alkaen ovat sauna, pukuhuoneet ja
kioski avoinna tiistaita ja torstaita lukuun ottamatta joka päivä
klo 15 – 20.

Tarjoilujen järjestäminen
Vuokraaja voi itse järjestää tilaisuudessa tarjoilun. Myös kioski on käytettävissä, jolloin siitä voi helposti varata esim. kahvituksen.

Tiloja vuokraamalla rahoitusta
hankkeelle
Saunan rakentaminen on yhdistykselle iso taloudellinen
haaste. Rahoitusmuotoja ovat olleet avustukset, laina ja erilaiset lahjoitukset. Kioski tuotti kuluneena kesänä sievoisen
summan.
Kokonaisrahoituksen kannalta tilojen vuokraaminen ei ehkä
ole ratkaiseva, mutta voi parhaimmillaan tuoda sekin mukavan summan velan lyhentämiseen.
Toistaiseksi emme aseta rajoja kerhotilan vuokraamiselle.
Taustalla on ajatus, ettei se häiritse rentouttavaa avantouintia. Jos toisin käy, on tilannetta tarkasteltava uudelleen.

Tilojen vuokraus jäsenhintaan
Jäsenet voivat vuokrata omiin henkilökohtaisiin tilaisuuksiinsa kerhohuonetta puoleen hintaan edellä mainituista.

www.turunavantouimarit.fi

Saunamaksut
Aikuisten jäsenten saunamaksu on
1,5 euroa kerralta. Muut kuin jäsenet
maksavat käynnistään 4 euroa. 716– vuotiaat jäsenet maksavat saunamaksua euron. Alle 7-vuotiaat voivat saunoa ilmaiseksi vanhempiensa
seurassa.

Kylmäuinti
Myös kylmäuimareiden aamuuintimahdollisuudet turvaa riittävä
talkoolaisten määrä. Pyrkimyksenä
on pystyä pitämään ovat avoinna
mahdollisimman monena aamuna.
Kylmäuimarijäsenten vuosimaksulla
50 euroa pääsee uimaan koko vuoden. Yksittäinen käyntikerta maksaa
0,50 euroa. Ei- jäsenten kylmäuintimaksu on yksi euro.

Varaukset ja
lisätietoja
Varaukset
hoitaa ja lisätietoja antaa yhdistyksen puolesta
puheenjohtaja
Pirjo Salminen, puh.
040 566
0803,
puheenjohtaja@turunavantouimarit.fi
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Perjantai-iltana 1.9. pidettiin syksyn ensimmäinen
talkoolaisten sauna-ilta. Väkeä oli vajaa kolmisenkymmentä. Viereisessä kuvassa myhäilee ehtoinen emäntä, Silja Kerttula. Silja on muoninnut
talkoolaisia kymmeniä, jos ei satoja kertoja. Toki muitakin emäntiä on ollut.

Tulevia tilaisuuksia ja toimintaa
Rakennus– ym. talkoot alkavat lauantaina 9.9. Tarkoitus on pitää talkoita lauantaisin ja yhtenä tai
kahtena arki-iltana. Ajoista saa lisätietoja saunalta ja www-sivuilta. Pirjo lähettelee myös tekstarikutsuja, kunhan annat yhteystietosi hänelle.
Lauantaina 29.9. on toimintakauden avajaiset saunalla, 28.10. avoimet ovet kaikille turkulaisille sekä
syyskokous ja pikkujoulu marras– joulukuussa. Annelin jumpat ovat lauantain. Seuraa kioskin infoa ja
www.turunavantouimarit.fi –sivustoa, niin pysyt ajan tasalla tapahtumista.
www.turunavantouimarit.fi
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