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Kiitos viidestä vuodesta 
- kokonaisuus monista 
  palasista 

Jukolan viesti 2/2012

Toisten huomioon ottaminen 
on se periaate, joka parhaiten 
takaa kaikkien viihtymisen. Al-
lergikko kärsii voimakkaista 
hajusteista, kovaääninen puhe 
ja ruma kielenkäyttö pilaavat 
monien tunnelman. Omien jäl-
kien siivoamisen ja roskien ke-
räämisen pitäisi olla itsestään 
selvää yhteisissä tiloissa, jotka 
siivotaan talkootyönä.
Ohjeet ovat nähtävillä puku-
huoneiden ilmoitustauluilla, 
mutta kaikki eivät niitä muista 
lukea. Ulkomaalaiset vieraam-
me eivät ehkä niitä edes ym-
märrä, ja siksi niistä voi koh-
teliaasti huomauttaa ja neuvoa 
miten meillä on tapana tehdä. 
Englanninkieliset ohjeet ovat 
tekeillä.

Energian kulutus näkyy kustan-
nuksissa, ja siksi kaikkien etu 
on säästäväisyys. Suihkut on 
tarkoitettu hien ja meriveden 
huuhteluun, on siis huomaa-
vaista peseytyä kotona, eikä 
tuhlata lämmintä vettä ja aihe-
uttaa ruuhkaa pukuhuoneessa.
Kestävä kehitys on meille tär-
keää ja siksi haluamme olla ak-
tiivisesti mukana edistämässä 
ekologista toimintaa. Saunan 
kiukaita on kehitetty vähem-
män öljyä kuluttaviksi. Puku-
huoneiden suihkujen vedentulo 
on rajoitettu, laiturielementit, 
avannon sulatusjärjestelmät, 
ilmanvaihto, lämmitys ym. on 
ohjelmoitu toimimaan hukka-
käytön sijaan täsmätarpeisiin. 
Ranta on loistavassa paikassa 
tulla bussilla, pyörällä tai jalan. 
Selvitämme parastaikaa mah-
dollisuuksia tuottaa rakennuk-
sen ja veden lämmitys öljyn 

Avantouinti on hieno harrastus, ja uimarit tule-
vat saunalle nauttimaan kuuman löylyn ja kyl-
män veden vaihtelusta, samanhenkisten ta-
paamisesta, saunan tunnelmasta. Jotta kaikki 
tämä toteutuisi, jotta kaikki viihtyisivät, tarvi-
taan tiettyjä ohjeita, yhteistä saunaetikettiä,  
jota kaikki noudattavat. 

kulutusta säästävällä tavalla. 
Osa meistä ajattelee, että kai-
kessa tässä on pidemmällä täh-
täimellä kyse rahasta ja osan 
mielestä ekologiset seikat ovat 
merkittävämmät. Molemmat 
näkökulmat ovat tärkeät ja so-
pivat mainiosti yhteen.

Lehden toimituskunta on taas 
ahkeroinut, kirjoittanut juttu-
ja ja ottanut kuvia. Parhaat kii-
tokset heille ja kaikille muille 
avustajille. Hyvät lukijat, lähet-
täkää edelleen aiheita, ideoita, 
juttuja ja kuvia. Toimituskun-
ta suunnittelee ja kokoaa niistä 
sitten seuraavan lehden.
 
Alkuvuoden 2013 numerossa 
on taas jäsenmaksun tilisiirto-
lomake. Sen avulla voit var-
mistaa edullisen avantouinnin 
myös ensi vuonna.

Ottakaa yhteyttä: 
osoitteella 
liisa.jukola@gmail.com 
tai numeroon 050-5472246.

Ota yhteyttä, tässä 
sähköpostiosoitteet:
puheenjohtaja@turunavantouimarit.fi
sihteeri@turunavantouimarit.fi
jasenasiat@turunavantouimarit.fi
huolto@turunavantouimarit.fi
markkinointi@turunavantouimarit.fi 
kylmaaki@turunavantouimarit.fi
taloudenhoitaja@turunavantouimarit.fi

Olen viestittänyt, että jätän vuodenvaihteessa 
yhdistyksen johtamisen. Vetovastuu siirtyy vii-
den vuoden jälkeen seuraavalle innostuneelle ja 
uusia tuulia virittävälle henkilölle. Olen itse ollut 
tästä tehtävästä innostunut, se on minua haas-
tanut, antanut iloa ja tyydytystä ja monenmoista 
aivojen vetreänä pitämistä. 

Olen saanut moitetta siitä, että 
otan monia asioita liian hen-
kilökohtaisesti. Monissa koh-
din tämä pitää paikkaansa, sillä 
näen, että yhdistyksenkin joh-
taminen on itsensä likoon lait-
tamista ja niin olen koettanut 
toimia; runoilijan mukaan ”Ei, 
minä en tarvitse puolikasta! 
Anna minulle kokonainen maa ja 
taivas!” Hulluako olla liossa, mi-
nun mielestäni ei. Siksipä haluan 
johtamisaikani merkittävimpiä 
myönteisiä seikkoja tässä eritel-
lä. Näkökulma on henkilökoh-
tainen; kaikki muut voivat halu-
tessaan arvioida menneitä vuosia 
kukin omasta näkökulmastaan.

Kokonaisuus  
ratkaisee

Kokonaisuus on tuonut tuloksen, 
loistavat ja uhrautuvat ihmiset 

päätöksenteossa ja käytännön te-
kemisessä. Lähdin johdattamaan 
yhdistystä rankasta rakennusvai-
heesta normaalitoimintaan. Yksi 
keskeisimmistä alun viesteistäni 
oli, että päätökset tehdään halli-
tuksen sisällä - yhdistystä ei joh-
deta ulkopuolelta. Viestini uudel-
le johdolle on: kuuntele laude- ja 
muita parlamentteja, mutta pidä 
päätöksenteko johtamallasi vali-
tulla hallituksella ja itselläsi.

Tärkeät  
rakennuspuut

Jatkuvuuden tärkeä rakennuspuu 
on työntekijä kioskilla. Suuri 
onni oli Sirkka Leiron saaminen 
palvelukseemme. Ei ole paluu-
ta tilapäisten työntekijöiden ai-
kaan, ei siinäkään tapauksessa, 
vaikka talous hieman notkahtai-
si.

Puheenjohtajan palsta:



Yhdistyksen johtamisen ja suun-
nittelun vankkana rakennuspuu-
na on ollut Terttu Mäkisen rooli 
taloudenhoitajana ja kirjanpitäjä-
nä. Seuraajani ja uusi hallitus te-
kevät omat ratkaisunsa talouden-
hoidon suhteen. Onneksi Terttu 
on ainakin ensi vuoden hallituk-
sen jäsen ja hoitaa monina tule-
vina vuosina talouttamme hal-
lituksessa tai sen ulkopuolelta 
- niin toivon.
Huoltoa ja siivousta on aina hoi-
dettu talkoilla. Uuden rakennuk-
sen valmistuttua tarvittiin vanhaa 
ja uutta talkoolaisuutta. Moni 
toiminto päätettiin suunnittelu-
vaiheessa rakentaa automaatiol-
le, jonka hallinta ja säätäminen 
ovat tarvinneet funtsimista ja tie-
totaitoa. Oli aikoja, jolloin oli 
vaikea ymmärtää, että oikeiden 
säätöjen aikaansaaminen oli ko-
keilua ja vei aikaa. Talkoolaisuus 
voimavarana on edelleen vahva. 
En tässä edes yritä luetella jä-
senten antamaa asiantuntemusta, 
uhrausta ja aikaa tilojen ja väli-
neiden kunnossapidossa; tuntuu 
kuin tehtävät hoituisivat nykyi-
sin itsestään, uskomattoman su-
juvasti ilman kommervenkkeja. 
Jäsenasioiden hoitaminen on ol-
lut leikkiä Göranin exeleiden ja 
vilpittömän kiinnostuksen vuo-
si, tämä lehti on kehittynyt Lii-
san näpeissä komeaksi, Mi-
ka-Pekka on vienyt verkko- ja 
some-viestinnän aivan uudel-
le tasolle, eräät monista upeista 
Ristoista tuottavat ihania ohjel-
mia saunaan ja Jussi sekä Rauno 
kumppaneineen makoisia lettuja 
suihimme.  
On ollut helppo tehdä työtä ke-
siin liittyvissä asioissa liikunta-
palvelukeskuksen Juhan kanssa. 
Kesätoiminta on raskasta mutta 
meille merkityksellisiä.
  
Talkoolaisuus on parhaimmil-
laan mukavaa yhdessäoloa ja 
yhdessäololla on sitä myös pal-
kittava. Olemme viettäneet rat-
kiriemukkaita hetkiä omissa ti-
loissa, parissa urheilukilpailussa 
ja muissa virittäytymistilaisuuk-
sissa ruuan, juoman ja leppoisan 
seuran kera.  Huikea määrä, noin 
10 % jäsenistä osallistuu talkoo-
työhön. Moni yhdistys saattaisi 
meitä tästä kadehtia. 

Onnen pieni lähde

Olen yksinkertaisen onnellinen 
monista asioista. Aivan hurjaa 
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riemua toi vihkimistilaisuuden 
yhteydessä piipahtaminen varas-
tona olevassa alakerrassa arkki-
tehdin, kaupungin rakennuspuo-
len edustajien, rakennusvaiheen 
vastaavan työnjohtajan ja Pää-
kön Riston kanssa. Tällöin lähti 
liikkeelle liikuntasalin perusta-
minen. Se oli spontaania ja ete-
nimme pienin askelin, hieman 
hätiköidenkin. Lopputulos on 
kotikutoisen ihana. 

Tiukkaa alussa, 
mutta helpottanut

Meillä oli taloudellisesti tiukat 
ajat viisi vuotta sitten, ja karsim-
me kaiken ylimääräisen kuluista.  
On henkilöitä, jotka kokivat kur-
jana maksuttomien saunaoikeuk-
sien poistamisen, mutta samoin 
kuin yhteiskunnassa muutoinkin, 
ei ilmaisia palveluja ole eikä ku-
luja voi siirtää muiden maksetta-
vaksi. Kunniajäsenten kohdalla 
on palattu maksuttomiin saunoi-

hin. 
Kokonaan oma pulmansa syntyy 
oikeuksien vertaamisesta, miksi 
tuo saa, miksi en minä. Itse hen-
kilökohtaisesti toivoisin, ettei jä-
senten ansioita tarvitsisi arvioida 
ja edut syntyvät ainoastaan sään-
nöissä mainituista selkeästi ar-
vioitavissa olevista perusteista 
kuten jäsenyysaika. Edut on vii-
saasti säännöissä mainittu eikä 
siltä osin ole muutostarpeita.

Nyt menee hyvin.   Itse tiedostan, 
että meillä on edelleen runsaasti 
velkaa, rakennuksen kunnossa-
pito ja paikkojen uusiminen vie-
vät jatkossa joka vuosi enemmän 
rahaa, energian hinta nousee hui-
maa vauhtia, samoin veden, eikä 
harrastuksen laajuus ole itses-
täänselvyys, vaikkei lyhytkestoi-
nen muoti-ilmiö olekaan. Suuri 
kysymys on veden laatu kuten 
sinilevä, jäteputken vuodot, sil-
tasuunnitelma. Helmikuun alus-
sa ilmennyt putkivuoto osoitti 
selvästi ja nopeasti asiakkaiden 
reaktion - poisjäämisen.  Onnek-
si hälyaika oli lyhyt. On viisasta 
ymmärtää, että vuoden tuloksen 
on oltava reilusti positiivinen, ja 
yllätyksiin täytyy varautua eikä 
tulosta saa syödä tarjoamalla pal-
veluja alihinnoittelulla. 

ja vielä

On ollut hienoa tehdä tätä työtä.  
En olisi selvinnyt ilman itseni 
lailla syvälle tehtäviin paneutu-
nutta Josuaa, käymiämme lukui-
sia yksityiskohtaisia ja avartavia 
pohdintoja, ohjeiden ja muistilis-
tojen kokoamisia, monensuun-
taisia valmisteluja ja kokeiluja, 
kokonaisvaltaista tukea, jossa 
on ollut mukana myös napakka 
oikeudenmukainen kritiikki. En 
olisi selvinnyt ilman Tertun elee-
töntä mutta suvereenia talous-
osaamista.  En taitaisi selvitä il-
man avantouintia ja sen tuomaa 
rentoutusta.

Kiitos näistä vuosista. Toivon, 
että minusta tulee hyvä talkoo-
lainen ja osaan oikealla tavalla 
tukea uutta puheenjohtajaa. 
 

Sirkka

Tervetuloa jäsenet syyskokouk-
seen maanantaina 17.12. klo 
18. Kokouksen myöhäiseen 
ajankohtaan vaikuttaa valmis-
teilla oleva suurehko energian 
säästämiseen liittyvä hanke.

Nyt jää aikaa vanhoille harrastuksille ja ehkäpä liikuntasa-
lilla käynteihinkin.
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Universumin parhaiden joukossa
Avantouintiseuramme 
on perinteisesti ollut 
aktiivinen lajin kilpai-
luihin osallistuja. Niin 
tapahtui menneenäkin 
talvena, jolloin parillis-
ten vuosien perinteen 
mukaan kisataan sekä 
Suomen- että Maail-
manmestaruuksista. 
Asuinplaneettamme, 
vai voisiko laajentaen 
sanoa jopa universu-
mimme, avantouinti-
mestaruuksista kamp-
pailtiin tänä vuonna 
Latvian Jurmalassa 

19.1 seuramme 21 urhoollista 
astuivat Helsinki-Vantaan len-
toasemalle vievään bussiin heti 
aamutuimaan yhdessä Maskun 
Jääkarhujen kisajoukkueen kans-
sa. Kaikkien matkalle lähtijöiden 
kasvoilta paistoi jännitys ja päät-
täväisyys: nyt näytetään missä 
liemissä Turun seudun avanto-
uimarit on liotettu! Matkaan oli 
valmistauduttu huolella joiden-
kin keskittyessä erityisesti Maa-
ilmanmestaruuskisoihin, mutta 
myös kahden kuntohuipun tak-
tiikalla talven mittelöihin varus-
tautuneita oli mukana.
Matka sujui muuten mukavas-
ti, mutta Riikaan lennettäessä 
kone ei jaksanut pitää yllä riit-
tävää vauhtia ja saavuimme si-

ten perille myöhässä aikataulus-
ta. Siitä taas seurasi, ettemme 
päässeet suunnitellun mittaiselle 
tutustumiskierrokselle Riikaan 
vaan jouduimme tyytymään pel-
kästään kurkkimaan bussin ikku-
noista Jurmalan maisemia ja sen 
enemmän tai vähemmän hieno-
ja huviloita. Bussikuskin työaika 
nimittäin loppui kello 17.55, 
eikä siinä tainnut olla neuvotte-
luvaraa!
Mutta Hotelli oli hieno, joten se 
vastasi lähes omaa tasoamme. 
Majoittumisen jälkeen osa mat-
kalaisista teki vielä viime het-
ken lähtöharjoitteluja seuraavan 
päivän koitosta varten. Hotel-
li sijaitsi 4-5 kilometriä mesta-
ruuskisojen areenana toiminees-
ta Aqua Parkista. Paikalle pääsi 
kuitenkin hyvin busseilla tai jopa 

kävellen.
Varsinainen kilpailupäivä oli per-
jantai 20.1. Ilma oli tuulinen ja 
vähäistä lumisadettakin tuiskut-
ti. Uinnit vedettiin läpi kuitenkin 
tiukalla aikataululla. Seuramme 
uimarit tekivät parhaansa, mut-
ta ilman mitaleja kuitenkin jäim-
me. Kaikki kuitenkin pääsivät 
maaliin, kukaan ei jäänyt mat-
kan varrelle, ja sehän on pääasia. 
Kelloa vastaan taistelleiden seu-
ralaistemme ajat ovat luettavissa 
kirjoituksen lopussa.
Lauantaina kisattiin vapaauin-
nin mestaruuksista ja 450 met-
rin maratonmatkan sijoituksis-
ta. Sunnuntaina olivat vuorossa 
viestit. Näiden lajien edustajia 
ei seurastamme löytynyt, koska 
jokainen oli antanut kaikkensa 
jo perjantaina. Niinpä kilpailu-

jen seuraamisen lisäksi meillä oli 
tilaisuus tutustua lähemmin Jur-
malan kylpyläkaupunkiin ja eri-
tyisesti Latvian pääkaupunkiin 
Riikaan. Sinne pääsi parhaiten 
paikallisjunalla, joka vei vajaas-
sa tunnissa muutaman kymme-
nen kilometrin päässä olevaan 
metropoliin kaikki tuon entisen 
hansakaupungin nähtävyyksistä 
kiinnostuneet. Erityisesti Wan-
ha kaupunki oli mielenkiintoi-
nen lukuisine kirkkoineen, jotka 
edustivat useaa eri uskontokun-
taa.
Maanantaina jätimme jäähyväi-
set Latvialle ja suuntasimme len-
tokoneemme keulan kohti Hel-
sinkiä. Menomatkasta poiketen 
emme palanneetkaan Helsingistä 
bussilla vaan lensimme lop-pu-
matkankin. Turun lentoasemalla 
jätimme jäähyväiset matkatove-
reillemme, tosin vain hetkeksi, 
sillä jo samana iltana oli reissun 
käyneitä tutussa avantoympäris-
tössä ja saunassa valmistautu-
massa uusiin koitoksiin vähin-
tään yhtä suurella innolla kuin 
aiemminkin.

Alla ovat seuramme jäsenten 
maailmanmestaruuskisoissa saa-
vuttamat viralliset ajat. Huomi-
on arvoista on, että koko matkan 
kesto oli 4 ja puoli vuorokautta, 
mutta varsinaiseen suoritukseen 
siitä kului vain noin kymmenes-
tuhannesosa eli pyöreät puoli 
minuuttia.

Kaj Haapasalo

Kilpailukuulumisia meiltä ja muualta

Tulokset

Ladies:
Sirpa Roima            39:61
Åsa Bylund            36:31
Soili Sainio            35:23
Anna-Maija Laukka         44:65
Sirpa Kivekäs            30:65
Maija Törmä            28:25
Mia Rautio            25:33

(Gentle)men:
Markku Lindholm            25:91
Kaj T Haapasalo            26:65
Kalevi Peltola            26:41
Timo Koskinen            30:50
Ilari Kulmala            29:79

PIKKUJOULU
lauantaina 1.12. 

Olemme pitäneet pikkujoulujuhlat 2008 ja 2010
omissa tiloissamme ja nyt on taas sen vuoro!

Ohjelmaehdotuksia ja ilmoittautumisia ohjelman  
tuottajaksi voit antaa esim. Sirkalle kioskilla. 

Somistukseenkin tarvitaan tiimi. Risto on DJn tilannut, 
joten tiedossa on tanssia pingissalissa. 

Tarjolle tulee myös ruokailua, ei ehkä perinteistä 
joulupöytää, vaan hieman helpommin järjestettävää 

naposteltavaa; ruuastakin voit tehdä ehdotuksia. 
Sauna pidetään lämpimänä koko illan.

Kuva: Jarno Linnolahti



Kylmääki                                                      www.turunavantouimarit.fi                                       Lokakuu 2/2012 - 5

Sirpa Kivekäs kultavauhdissa Nokian SM-kisoissa maaliskuussa. Kuva: Dani Branthin.

Kultaa Nokian SM-kisoista
SM-kisat  pidettiin 16.-
18.3.2012 Nokialla Ran-
tasipi Edenin maise-
missa. Joukolla Turun 
Avantouimarit lähtivät 
mukaan uimaan kilpaa 
ja ottamaan osaa avan-
touinnin SM – kilpailui-
hin.

Kaikki yrittivät parastaan, mut-
ta paremmalleen ei voi mitään. 
Olihan meitä ympäri Suomea, 
osanottajia oli yli  900 henkeä ja 
myös muista maista paremmuut-
taan kokeilemassa. Kyllä Turun 
Avantouimareittenkin joukosta 
yksi meistä sai oikein kultamita-
lin, Kivekkään Sirpa.
Kutsumme uusia avantouimarei-
ta mukaan kilpailemaan ja yrittä-
mään parastaan, palkinnoksi saa 
hyvän mielen ja kuntokin kohe-
nee.
Hyvää syksyn jatkoa! 

Eräs mukana ollut. S.R.

Tuloksia
Avantouimareista osallistui 4 norppasarjaan; 
Lauri, Kaija, Tuula ja Tiina. 
Tässä sarjassa uidaan 25 m ilman ajanottoa. 

Kuuttisarjaan osallistuivat Martti, Silja, Sanna, Anneli, 
Ulla-Maija, Pirjo ja Anna-Maija. 
Tässä sarjassa pulahdetaan ”dippaamaan”.

Kilpasarjassa uidaan 25 m ja siihen osallistuivat seuraavat 
(suluissa osallistujamäärä):
Miehet: Sarja B (19)  6. Timo-Ilkka Leikas 21,10
Sarja E (31) 13. Jari Hartikainen 23,99, 17. Petri Vättö 
25,66, 22. Timo Koskinen  28,85. 
Sarja F (37) 19. Kalevi Peltola 26,97, 28. Tom Blomqvist 
29,54     
Sarja I (32), 9. Markku Lindholm.
Sarja J (11) 5. Martti Valtonen 29,14, 10. Matti Maljanen 
36,20.
Naiset: Sarja D (20) 8. Mia Rautio 29,93. 
Sarja I (17)  1. Sirpa Kivekäs  31,15. 
Sarja J (17) 11. Soili Sainio 38,00, 14. Sirpa Roima 39,67.
Viestiuinti: 
Sarja P (osuuden iät alle 200 v)  
7.Turun Avantouimarit  1.47,18.

Vuoden 2013 Avantouinnin SM-
kilpailut uidaan 25.- 17.1.2013 
Kylpylähotelli Peurungassa Lau-
kaassa. Vuoden 2014 MM-ki-
sat järjestetään Suomessa Rova-
niemellä.
Toivotamme kaikki uudet ja van-
hat uimarit tervetulleiksi uimaan 
kilpaa. Sarjoja on kaikenikäisille 
ja   -tasoisille uimareille.
Ilmoittautuminen kilpailuun al-
kaa lokakuun 2012 alussa. Seu-
ratkaa ilmoitustauluja ja tulkaa 
mukaan!                                                                                         

Pirjo Salminen
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Meitä on moneksi
Sauna täyttyy jälleen punanahkaisista ja reippais-
ta avantouimareista. Heitä tulee ja menee, vaihtu-
vuus lauteilla on jatkuvan vilkasta. Joukossa on 
laihoja ja tukevampia, vanhoja ja nuoria, jopa lap-
sia, tummia ja vaaleita, saman jalon harrastuksen 
omaksuneita kaikki tyynni.  
Nyt juuri viereen istuu tuttu pu-
nahousuinen konkari ja aloittaa 
keskustelun. Kuulostaa tutul-
ta eikö vain? On hauskaa käy-
dä uimassa hyisessä avannossa 
ja sitten lämmittelemässä tut-
tujen joukossa saunan lauteilla, 
mutta hauskaa on myös tarkkail-
la millaisia kanssauimarit ovat. 
Kaikkihan ovat tietysti erilaisia, 
mutta hyvällä tahdolla voi myös 
löytää ryhmiä, joita yhdistää jo-
kin tunnusomainen piirre. Olen 
joutessani pohtinut noita ryhmiä 
ja teen mietteistäni selkoa tässä 
kirjoituksessa. Jotkut ehkä tun-
nistavat itsensä jonkun ryhmän 
jäseneksi. Kenenkään ei pidä 
suuttuman, sillä luonnehdinnat 
on tehty huumorilla ja lempeää 
yhteenkuuluvaisuutta tuntien.

Aivan ensimmäiseksi on jo kun-
nioituksen tunteen vuoksi mai-
nittava Veteraanit. He tuntevat 
kaikki toisensa ja puhuvat am-
moisista ajoista pian avannon 
keksimisen jälkeen ja edesmen-
neistä avantosankareista sellai-
sella kaiken kokeneen uimarin 
syvällä rintaäänellä, että tällai-
nen, itsensä aloittelijaksi tun-
teva keltanokka kalpenee vaik-
ka muuten iho olisikin punaisen 
kirjava avannon jäljiltä. Vete-
raanit kertovat erityisen mielel-
lään vanhasta saunasta vaikka 
ovatkin ilmeisen tyytyväisiä ny-
kyiseenkin. Ilman heitä sauna ja 
avanto olisivat kuin kylmä löyly 
ja lämmin avanto.

Kaikki eivät miellä harrastus-
tamme urheiluksi vaikka kisoja 
avantouinnissa järjestetään aina 
maailmanmestaruuksia myöten. 
Eräs ryhmä, joka koostuu jok-
seenkin pelkästään miehistä, on 
yhdistänyt uinnin ja saunomisen 
myös muuhun urheiluun. Toimi-
tilojemme alakerrassa on mainio 
valikoima kuntoilulaitteita ja en-
nen kaikkea kaksi pingispöytää. 
Niiden äärellä ei keräännytäkään 
atrioimaan vaan iskemään pien-

tä oranssia palloa oikein olan ta-
kaa. Rankkojen matsien jälkeen 
tälle porukalle maistuu pulahdus 
avannossa ja erityisesti jälkipeli 
lauteilla ja kahvikupposen äärel-
lä. He ovat seuramme innokkai-
ta talkoolaisia veteraanien ohella 
ja tarttuvat tilaisuuteen aina reip-
paasti.

Suurin avantouimariryhmä lie-
nee kuitenkin hiljaiset nautis-
kelijat, jotka käyvät avannossa 
kymmenenkin kertaa illassa ja 
välillä tietysti lämmittelemässä 
saunan lauteilla. He eivät vält-
tämättä viivy kummassakaan 
kovin kauaa kerralla vaan mak-
simoivat tuntemukset kummas-
takin ääripäästä mahdollisimman 
lukuisilla käynneillä. Lauteilla 
he istuvat usein hiljaisina muita 
tarkkaillen yksin tai muutaman 
hengen ryhmissä.

Satunnaisia kävijöitä riittää 
myös joka illalle. He eivät ole 
täysin hurahtaneet avannon iha-
nuuteen (mikä kyllä suures-
ti kummastuttaa), vaan tyytyvät 
joskus vain muutamaan käyn-
tiin talvessa. Usein kuulee hei-
dän suustaan lauteilla lieviltä 
anteeksipyynnöltä vaikuttavia 
kertomuksia kiireestä ja monista 
muista turhanpäiväisiltä kuulos-
tavista esteistä, jotka ovat olleet 
jalon harrastuksen tiellä kuu-
kausienkin ajan. Ja pyh!, sanon 
minä.

Ilokseni olen pannut myös mer-
kille kokonaisten perheiden 
ilmaantumisen avantouinnin 
pariin. Vanhemmat ja alle kou-
luikäisetkin lapset ovat ottaneet 
harrastuksen omakseen, varsin-
kin  lapset hihkuvat innosta us-
kaltautuessaan hyiseen veteen 
eivätkä aina malta tarpeeksi edes 
välillä lämmitellä ennen seuraa-
vaa pulahdusta.

Talvella perjantai-illat ovat usein 
vauhdikkaita sekä saunassa että 
varsinkin laiturilla. Tuolloin, 
”ekstriimejä” kokemuksia ha-

kevien nuorten ryhmät täyttä-
vät paikan iloisilla huudoillaan 
ja avantoon pulahtamiseen liit-
tyvillä kiljahduksillaan. Muka-
na on kaveriporukoita kotinur-
kilta mutta erityistä väriä antavat 
vaihto-oppilaina olevat nuoret. 
Heille jos keille suomalainen 
sauna/avantokulttuuri näyttää 
parhaat puolensa. Ylpeänä he 
varmaan voivat kertoa koke-
neensa jotain aivan ainutlaatuis-
ta. Kaiken kertoo nuoren miehen 
elämäniloa uhkuva huudahdus 
pienen avantouinnin päätteeksi 
huutama STILL ALIVE!!!

Kun seuraavan kerran istuksit-
te saunan lämmössä, huomaat-
te, että vaikka joukossa on van-
hoja ja nuoria, pyyleviä tai 
hoikkia, tummia tai vaaleita, 
uima- ja saunatavat poikkeavat 
vähintään yhtä paljon kuin nuo 
mainitsemani ominaisuudet.  Sa-
malla voitte luoda mielessänne 
omia ryhmittelytapoja tai käyt-
tää yllä mainittuja.  Luvassa on 
oma hauska lisänsä jo muutenkin 
koukuttavaan harrastukseen.

Kaj Haapasalo

Meitä on moneksi...ja kuutamouinti-iltoina meitä on paljon.
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Asiakaspalautekyselyn satoa
Kevättalvella tiedustelimme avantouimareiden tunte-
muksia ja näkemyksiä harrastuksestaan meillä. Palvelun 
järjestäjän näkökulmasta oli palaute kovin mairittelevaa. 
Hallitus paneutui palautteisiin kesäkuussa ja keskusteli 
mm. pukuhuoneisiin, aukioloaikoihin, löylyjen tasoon ja 
ruuhkiin liittyvistä seikoista. Palautetta antoi 67 avanto-
uimaria. 

Terveys ja mielihyvä 
kannustavat  
harrastamaan
Runsaimmin mainesanoja tuli 
terveyteen liittyen. Vanha tuttu 
flunssa on kurissa, kivut ja ko-
lotukset pysyvät loitolla, iho pa-
ranee, univaikeudet vähenevät. 
Monia muita terveyden edisty-
misen kokemuksia tuli esille.
Mielihyvän tavoittelussa har-
rastuksemme on huippua. Huo-
kaukset saunan lauteilla tai kyl-
mäuinnin jälkeen kertovat samaa 
viestiä kuin saamamme palau-
te rennon ja raukean olon koke-
muksista sekä henkisen ja fyysi-
sen mielihyvän saamisesta.  
Useammissa palautteissa kerrot-
tiin työstressin purkautumisesta 
ja työviikon katkaisusta avanto-
uinnilla.  Olen vakuuttunut, että 
koko ajan kasvanut (nuorehko-
jen) työikäisten ei jäsenten mää-
rä on merkki juuri työstressin 
purkamisesta. Ehkä meidän olisi 
syytä markkinoinnissamme tätä 
korostaa.  

Siistiä, mukavat  
tilat ja tunnelma 
ilahduttavat
Tilojen siisteyttä pääasiallisesti 
kehuttiin. Harmin puolelta tuo-
tiin esille pukuhuoneiden lat-
tioiden märkyys, joka johtuu 
runsaasta kävijämäärästä. Sään-
nöllistä siivousta kesken illan 
emme voi tarjota, joten manu-
aalisesti lasta ja liina talkooperi-
aatteella käteen! Suihkujen erot-
tamista seinillä tai vastaavilla 
pukuhuoneesta ei pidetä mahdol-
lisena syntyvän ahtauden vuoksi.  
Joku oli sitä mieltä, että meillä 
on Turun paras sauna! Tilat sai-
vat muutoinkin runsaasti kehu-
ja, ja myös tilojen sijainti kau-
niissa ympäristössä.  Mukava 
henkilökunta, aulis palvelu ja 
ystävällisyys huomioitiin hyvin 
palautteessa. Kaiken kaikkiaan 
tunnelmaa kehuttiin vuolaasti. 

Harmituksen aiheita
Eniten harmitusta oli pukuhuo-
neisiin liittyen: tungos, mär-
kää, jonoa suihkuihin, hien haju, 
hiukset ritilöissä, liian pienet 
kaapit. Harmitus syntyy suuresta 
kävijämäärästä. Palvelun järjes-
täjä on tästä pelkästään iloinen – 
ei tosin harmituksesta vaan suu-
resta suosiosta. 
Saunan löylyistä tuli viisi palau-
tetta, joista kolmen mielestä on 
liikaa löylyä ja kahden mielestä 

liian vähän.  Www-sivujen laa-
tu harmitti muutamia, mutta sii-
hen olemme saaneet kesän alussa 
korjauksen ja siirtyneet myös so-
siaalisen median puolelle. 

Aukioloaikoja lisää
Aukioloaikoja toivottiin lisättä-
väksi. Hallitus pohti jälleen ker-
ran asiaa ja totesi, että nykyinen 
viiden päivän aukiolo on synty-
nyt pitkästä kokemuksesta ja tur-
vaa huollon ja siivouksen tar-
vitseman ajan. Lisäpäivien ja 
päivittäisten aukioloaikojen pi-
dentäminen johtaisi uudelleen-
järjestelyihin työntekijän osalta, 
emmekä pärjäisi yhdellä työn-
tekijällä. Keskiviikko-iltojen pi-
dennys on voitu toteuttaa siirtä-
mällä illan siivous seuraavaan 

aamuun. Toistaiseksi jatkamme 
voimassa olevilla aukioloajoilla.

Mitä  
asiakaspalautteesta  
jäi käteen?
Jos haluat tutustua tarkemmin 
palautteisiin, löydät ne  www.tu-
runavantouimarit.fi – kotisivuil-
tamme. Lukija huomaa, että yk-
sittäisiä viestejä tuli paljon. 
Palautteen saaminen, varsinkin 
kun se on näin makeaa, antaa 
puhtia toiminnalle. Viesti pienen 
pienistä puutteista on loistavaa, 
sillä ne on helppo vaatimatto-
malla hankinnalla tai työllä saat-
taa kuntoon. Viesti käyttäytymi-
seen liittyvistä seikoista on sekin 
hyvä, jotta muistaisimme ole-
vamme erilaisia ja ymmärtäisim-
me ottaa epäsuotavia ilmiöitä 
ystävälliseen keskusteluun. Sau-
naetiketissä koetetaan vaikuttaa 
näihin seikkoihin. 
Entä sitten mahdottoman tuntui-
set ehdotukset? Mahdoton voi 
olla mahdollinen jonain päivänä. 
Nyt emme voi rakentaa lisätilaa, 
emmekä pidentää pysyvästi au-
kioaikoja, emmekä rakentaa sa-
vusaunaa, mutta ajatukset on il-
maistu.
Kiitos palautteesta. 

Sirkka Perho

Sirkka Leiro kantaa päävastuun kiitetystä asiakaspalvelusta.

Palautteen mukaan stressiä voi purkaa avantoon.
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Uintikauden avajaisia 
vietettiin keskiviikkona 
26. syyskuuta. Kävijöi-
tä oli ruuhkaksi asti ja 
ohjelmassa oli mm. tie-
tokilpailuja saunassa, 
pyttipannun syömistä 
ja verenpaineen mitta-
usta.

Risto Hevonoja järjesti kaksi tie-
tokilpailua saunassa. Ensimmäi-
sen jälkeen osallistujat saivat 

Uintikauden avajaiset
tietää, että aakkosten viimeinen 
Suomen Ladun avantouintiseu-
ra on Äänekoskella ja että Tu-
run Avantouimareiden vanhin 
jäsen on 82-vuotias. Niin ikään 
tiedämme, että jäsenten yleisin 
etunimi on Matti ja yleisin suku-
nimi Laakso. Voittajat saivat pal-
kinnoksi saunalippuja ja raikuvat 
aplodit.
Annika Salonen mittasi saunoji-
en verenpaineita ja  yli 60 halusi 
mittauttaa oman verenpaineensa. 
Saunan jälkeen tarjolla oli mait-
tavaa pyttipannua ja musiikkia.

Saunalla tapahtui

Willem Pyykönen oli 50. kävijä Annika Salosen verenpai-
nemittauksessa.

Vuosikokous pidettiin 10.4.2012.

Avajaisillan tunnelmaa terassilla...

Pyttipannu maistui uimisen ja saunomisen lomassa.

Ruuhkaa laiturilla.
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Sitä uintireissua en unohda

Vesi, terveys ja liikunta
Jo 1700-luvulla puhuttiin, että ihmisen elämän ta-
vassa tulee olla kuusi seikkaa: ilma, ruoka ja juo-
ma, liikunta ja lepo, uni ja valve, eritteet (”hyö-
dyttömien osasten poistaminen ruumiista”) sekä 
mielen liikkeet. Liikuntakeskustelu sisälsi jo tuol-
loin kolme näkökulmaa: millainen liikunta on pa-
rasta, milloin on soveliainta liikkua ja miten kau-
an on kerrallaan syytä liikkua. Silloin esimerkiksi 
lausuttiin: uiminen on terveellistä liikuntaa, ja 
kohtuullisesti käytetyt kylmät kylvyt saavat ai-
kaan ihmeitä.

Terveyskylpylät ovat olleet kaut-
ta aikojen suosittuja Euroopassa. 
Terveyslähteitä laskettiin olleen 
1700-ja 1800 luvulla runsaat tu-
hat, joista kuusisataa Saksas-
sa ja Itävallassa. Ruotsissa teh-
tiin tutkimuksia terveyslähteiden 
löytämiseksi ”jotta voitaisiin 
välttyä kukkarolle käyvistä kyl-
pymatkoista ulkomaille”. Yhte-
nä paikkana toimi suomalaisille 
ja turkulaisille tuttu Djurgården 
Tukholmassa. Suomessa tätä pe-
rinnettä edusti Turun Kupittaa, 
jonka suosio alkoi 1760-luvul-
la.  Kupittaan suosion tärkeänä 
tekijänä oli tieteellinen arvoval-
ta, joka takasi sen veden erikois-
laatuisuuden.

Veden juominen ja liikunta ovat 
aina olleet osana terveyttä. Vesi-
terapia on aina ollut osa liikuntaa 
ja kuntoutusta. Aikojen kulues-
sa syntyi uusia liikuntatottumuk-
sia: ”lämpimiä ja kylmiä kylpyjä 
käytetään sekä tautien välttämi-

seksi että niiden parantamisek-
si”. Syntyi luonnollinen tapaa 
ottaa kylmä kylpy kun mentiin 
paljaan taivaan alle jokeen. jär-
veen taikka mereen. Jo tuolloin 
neuvottiin, että sinne ei pidä 
syöksyä suin päin, vaan on syy-
tä noudattaa mitä suurinta varo-
vaisuutta.

Uimisen varhaishistoriaan liit-
tyy kylmä kylpy. Sillä ei tarkoi-
tettu varsinaisesti uimista vaan 
nimenomaan kylpemistä. Sanot-
tiin, että ”uiminen on kylpemi-
seen liittyvä läheinen taito, jota 
harjoitetaan kauempana rannas-
ta sovittamalla taitavasti yhteen 
käsivarsien ja jalkojen liikkeet”. 
Avoveteen saatettiin mennä joko 
kylpemään tai uimaan tai teke-
mään molempia. Meillähän tä-
män pitäisi olla tuttua

Kerrotaan, että vuonna 1812 Is-
poisten kartanossa (nykyinen 
palvelukoti Onnela) Turun ho-
vioikeuden kamreeri J.P. Winter 
harrasti kylpemistä avovedes-
sä, hän kylpi alussa ensimmäi-
sen kerran juhannuksen jälkei-
senä päivänä ja seitsemän vuotta 
myöhemmin jo ennen juhannus-
ta.

Kylmän kylvyn ja uimisen väli-
nen yhteys merkitsee myös sitä, 

että kylpylöiden rakentamisella 
on sijansa myös uimaharrastuk-
sen leviämisessä. Helsingistä se 
levisi myös Turkuun. Kaupunki-
en välillä oli jopa kilpailua. Tou-
kokuussa 1838 Kupittaan laitok-
sen johto ilmoitti, että höyryvene 
kuljettaisi suolavesikylpyjä ha-
luavia kaivovieraita kaupungin 
ympäristöön (mahdollisesti 
Ruissaloon taikka Uittamolle) 
omaan kylpyhuoneeseen. Kylmä 
kylpy toimi eräänlaisena peh-
meänä laskuna, joka poisti vähit-
täin kammon veden varaan jou-
tumisesta.

Analogisesti voidaan sanoa, että 
Turun Avantouimareiden toi-
minta ja uusitun Impivaaran ui-
mahallin karkaisuallas ovat tänä 
päivänä jatkoa aikaisemmalle 
”terveysboomille”.

Pertti Perko
avannosta iloa jo yli 10 

vuotta

Pertti Perko

Keskiviikkona 25.4.2012 olin 
tullut pyörällä uimaan. Ilman 
lämpötila oli yhdeksän astetta 
ja Uittamon meriveden lämpöti-
la oli seitsemän astetta. Kaunis 
kevät ympärillä, hieno uida. Ui-
dessa näin, että useampia kaloja  
hyppeli, kirkas kylki vain läikeh-
ti. Kun nousin laiturille, huoma-
sin uimapuvun sisällä olevan jo-
tain ylimääräistä. Ajattelin, että 
vedessä on usein keväisin kais-
lanpaloja tai puunpaloja ajeleh-
timassa. Riensin saunaan. Sau-
nan lauteilla istuessani tunsin, 
että joku sätki uimapuvussani ja 
lähdin kiireesti pukuhuoneeseen.  

Pukuhuoneessa salamatkusta-
ja löytyi. Se oli elävä, hyvissä 
voimissa oleva tiura ja tosi iso! 
Oikea vonkale. Tiura oli kaunis 
katsella, mutta se ei ollut kiva ui-
mapuvussa.
Uintireissusta tuli kalareissu. 
Tällaisia  luontokokemuksia ei 
saa uimahallista. 

Villiuinti on in.

                     Maija  Törmä

Ruissalon kylpyhuone, 1955.  
Kuva: Turun maakuntamuseo.

Maijan saalis.
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Vanhoista kotisivuista uusiin
Vanhat kotisivut ovat palvelleet ansiokkaasti seitsemisen 
vuotta. Niiden taustalla on ollut sen hetkinen ajatus koti-
sivujen roolista mainos- ja tiedonjakokanavana. Suurem-
maksi osaksi sivusto tehtiin noina aikoina ns. käsityönä 
alusta loppuun asti ja piti olla omalla tavallaan ”bittinik-
kari” ennen kuin uskalsi kirjoittaa sivustolle tekstiä tai 
saati muuttaa sen sisäistä rakennetta. 

Aikanani olen itsekin  Ispois-
ten saunan tietoja ja avantouinti-
mahdollisuuksia Turun seudulla 
hakenut Internetin kautta. Jo-
ten allekirjoittanut on yksi elä-
vä esimerkki siitä, että sivusto 
on tuonut saunalle ainakin yh-
den uuden saunalaisen. Uskallan 
väittää, että minun lisäkseni on  
muitakin saunojakavereita, jot-
ka ovat saaneet ensikosketuksen 
saunaan ja avantouintiharrastuk-
seen juuri yhdistyksemme koti-
sivujen kautta. Ensikosketuksen 
jälkeen kerhon taustatieto-osi-
ot kuvineen ovat kiinnostaneet, 
mutta tunnustan heti, että kaik-
kea tekstiä en ole jaksanut lukea 
yhdellä kerralla läpi, sillä sen 

verran laajat sivut ovat olleet. 

Maailma muuttuu  
ja me sen mukana

Seitsemässä vuodessa tieto- ja 
informaatiotekniikan ajatukset 
verkkoviestinnästä ovat muut-

tuneet huomattavasti. Nykyään 
Internet kaikkine laajoine tie-
toineen ja palveluineen on ar-
kipäiväistymässä sekä tulossa 
keskeiseksi osaksi jokapäiväis-
tä toimintaamme ja tiedonhan-
kintaa. Samoin yhteisöllisyys ja 
verkottuminen ovat siirtymässä 
kotisivustoille ja yhteisöpalve-
luihin kuten Facebook.
Seuran hallitus on jo vuoden 
2011 loppupuolella nostanut 
esiin ajatuksen kotisivujen uu-
distamisesta. Nämä ajatukset 
lähtivät elämään alkuvuodesta 
2012. Ensimmäisenä uudistuk-
sena yhdistys perusti sivuston 

yhteisöpalvelu Facebookkiin 5. 
helmikuuta. Sivuston tarkoituk-
sena on nopea informaation jaka-
minen laajalle käyttäjäkunnalle. 
Tällä hetkellä vajaa  200 henki-
löä seuraa sivuston tapahtumia ja 
heidän kauttaan on mahdollista 
tavoittaa yli 30000 henkilöä. Ko-
kemuksen perusteella sivusto on 
saavuttanut sijan tiedotuskana-
vana ja se on saanut positiivisen 
aseman, jota kuvaa sivuista tul-
lut positiivinen palaute ”Hienoa, 
että TAU:lla on oma FB-sivusto! 
Hyvältä näyttää! ”

Kohti uusia  
kotisivuja

Itse kotisivujen tausta-ajatuksek-
si asetettiin, että sivuston on ku-
vastettava yhdistyksen toimin-
taa ja sen on annettava kaikille 
kiinnostuneille informaatiota tal-
vi- ja kesäuinnista sekä kerrotta-
va Ispoisten rannasta ja saunasta. 
Teknisinä lähtökohtina pidettiin 

Taustalla vanhojen kotisivujen 
pääsivu ja etualalla uusien sivujen 
pääsivu. 

Turun avantouimarien Facebook-sivusta tykkäävien henki-
löiden ikäjakauma. 

Mika-Pekka 
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ennen kaikkea sitä, että päivitys 
on helppoa ja teknisten toimin-
taympäristöjen sekä rakenteiden 
ei tule olla yksinomaan yksissä 
käsissä. Pidemmän aikavälin ta-
voitteeksi asetettiin myös, että 
erilaisia palveluja pystyttäisiin 
siirtämään sivustolle. 

Pehmeämpänä suuntaviiva-
na voidaan pitää ajatusta, että 
niukkuuskin voidaan kääntää 
vahvuudeksi ja aina kaunokir-
jallisuus ei ole välttämättä in-
formatiivista. Se, että sivustolla 
tapahtuu uudistuksia ja muutok-
sia pitää käyttäjän mielenkiinnon 

yllä ja tuo hänet uudelleen ja uu-
delleen sivulle. Näin ollen sivus-
to ei ole koskaan valmis ja siellä 
tapahtuu erilaisia asioita eri puo-
lilla. 
Uudistuneet kotisivut avattiin 
kesäkauden 2012 alkaessa. En-
simmäiseen versioon haluttiin 
laittaa perustiedot kesäuinnis-
ta ja keskeiseen asemaan nou-
sivat aukioloajat sekä hinnasto. 
Alun jälkeen sivustolle on lisätty 
eri osioita ja suurin kokonaisuus 
on kuva-albumi ansiokkaasta 
saunaprojektista. Sivustolle on 
myös avattu suojattu osio hal-
litustyöskentelyyn, jonka aja-
tuksena on koota hallinnollinen 
materiaali yhteen ja sitä kautta 
kaikkien hallitustyöskentelyyn 
osallistuvien näkyville, ovat he 
sitten uusia tai vanhoja hallituk-
sen jäseniä. 

Taustatilastoa  
sivustoista

WWW-sivuston seurannas-
sa voimme havaita, että olem-
me pääsääntöisesti onnistuneet 
tavoitteissamme. Etusivulla on 
käynyt kesä-syyskuun aikana 

yli 4000 kävijää ja pääsääntöi-
sesti he ovat saaneet hakemansa 
informaation etusivulta tai hin-
nastosta. Muiden sivujen mie-
lenkiintoon tulee panostaa tule-
vaisuudessa enemmän. 
Facebookin taustatietojen perus-
teella, olemme saavuttanee sitä 
kohderyhmää, joka ei suoranai-
sesti ole jäsenistöä. Pääsääntöi-
sesti jäsenistö on painottunut 
ikärakenteen loppuun kun taas 
Facebook-sivustostamme tyk-
käävät henkilöt ovat ikäjakau-
mallaan tasaisempi kokonaisuus.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa tulemme jatka-
maan valitulla linjalla ja lisää-
mään informaatiota ja erilaisia 
palveluja sivustollemme. Seu-
raavana suurempana jäsenis-
töön kohdistuvana uudistuksena 
avaamme vain jäsenien käyttöön 
tarkoitetun jäsensivuston, jonka 
ajatuksena on jakaa sellaista tie-
toa jäsenille, joka ei sinänsä ole 
julkista. Samojen sivujen kautta 
voi päivittää jäsentietoja kuten 
osoitteita yms. Samoin pyrim-
me kehittämään tämän suljetun 
sivuston taakse erilaisia jäsenil-
le tarkoitettuja palveluja. Villinä 
korttina esiin voi heittää vaikka 
verkkokaupan, josta voisi ostaa 
ns. saunalippuja tai sarjalippuja. 
Kaiken lopuksi, aika ja meidän 
yhteinen tahtomme tavoitteineen 
määrittelee meille rajat, nyt on 
pää auki ja tulevaisuus verkko-
viestinnässä ja palvelukanavas-
sa avattu. Yhdessä me voimme 
tehdä siitä kaikkia palvelevan 
informaatio- ja palvelukanavan. 
Osallistuhan omalta osaltasikin 
näihin virtuaalisiin talkoisiin po-
sitiivinen hymy kasvoillasi. 

Mika-Pekka Näykki

Google Analytics-työkalulla näemme, että kesä-elokuussa kävijöitä on tullut suurimmak-
si osaksi Turusta ja he ovat menneet etusivun kautta hinnastoon.

Turun avantouimarien Facebook-sivusto löytyy osoitteesta  
www.facebook.com/TurunAvantouimarit

Aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna talouden osalta jää-
tiin tavoitteista melkoises-
ti. Kesän huono sää vaikutti 
kioskimyyntiin. Tuloja ker-
tyi yhteensä noin 34.000 eu-
roa. Se on lähes 8.000 eu-
roa vähemmän kuin vuonna 
2011.  Kioskimyynti jäi 
11.000 euroa vuodesta 2011, 

kun taas saunan käyttö tuot-
ti noin 2.400 euroa enem-
män. Kuluja kertyi yhteensä 
noin 25.000 euroa, joka on 
noin 4.500 euroa vähemmän 
kuin aikaisimpina vuosina. 
Säästö kertyi kioskin myyn-
titarvikkeista.  Toivokaam-
me, että tuleva kesä 2013 on 
lämmin ja aurinkoinen! 

Kesä ja talous 



Hyvät säännöt
1) talvella ei saa 
    hypätä veteen.
2) talvella  ei saa kastaa 
    päätä, pipo päässä
3) talvella jalkineet
4) ei saa juosta saunas- 
    sa eikä laiturilla
5) nesteytyksestä huo-
    lehdittava, jos huip-
    paa, juodaan vettä 
    pullosta yksi viiva
    eli 250ml.
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Reippaat uimarit  
Leevi ja Lauri
Viime talvikautena huomasin usein reippaat ja 
iloiset pojat uimassa. Päätin ottaa selvää, keitä 
nämä  hyväntuuliset uimarit ovat. 

Kymmenen vuotias Leevi ja  
seitsemän vuotias Lauri käy-
vät  uimassa vanhempiensa Pia 
ja Juha Röntysen kanssa. Pia-äi-
ti on vauva- ja perheuinnin oh-
jaaja ja hän odotti malttamatto-
mana hetkeä jolloin voisi viedä 
oman vauvansa  ensi kertaa ve-
teen. Pojat ovat aloittaneet ui-
maharrastuksensa heti kahdek-
san viikon ikäisinä saavutettuaan 
5 kg:n painon ja osatessaan  pi-
dellä päätä terhakasti pystyssä. 

Leevi ja Lauri oppivat jo pieninä 
sukeltamaan pitkiä matkoja  sy-
vällä vedessä. Uimataidon Lee-
vi saavutti neljä vuotiaana Impi-
vaaran uimahallissa ja Lauri viisi 
vuotiaana. Samppalinnan maaui-
malassa. Koko perhe iloitsee ve-
destä. Suomen luonnonvesien ja 
uimahallien lisäksi perhe on käy-
nyt  lomamatkoilla vesien äärel-
lä, pojat muistelivat erityisesti 
Kreikan Korfun saaren vesipuis-
toa, missä on 36 vesiliukumäkeä. 
Perheessä harrastetaan monipuo-
lisesti liikuntaa. Molemmat po-
jat kilpailevat ratalaskussa, Lau-
ri harrastaa jalkapalloa Uittamon 
ukkosten pamauksessa ja Lee-
vi maastopyöräilyä isänsä kans-
sa. Leevi osallistui kesällä maas-
topyöräilytapahtumaan Tahko 
MTB:n, jossa hän pyöräili 25km  
metsässä. Lisäksi hän osallis-
tui Helsingissä pidettyyn Lin-
nanmäki triathloniin, jossa alle 
12-vuotiaiden sarjan matkat oli-
vat uinti 100 m, pyöräily 5 km ja 
juoksu 1,5 km. Lauri suunnitte-
lee, että hän siirtyy kesällä 2013 
huoltojoukoista kilpailijaksi!

Mistä innostus  
talviuintiin?
Laskettelussa sormet tulevat 
usein kylmiksi, joten perhe miet-
ti, että talviuinti voisi auttaa. Jo 
ensimmäisen kauden jälkeen po-

jat ovat havainneet apua, sormet 
pysyvät lämpimämpinä.
Laurilla on todettu vastustusky-
vyn alenema. Perhe mietti yh-
dessä lastenlääkärin kanssa, että 
talviuinti voisi auttaa. Jo ensim-
mäinen talviuintikausi toi apua. 
Hienoa!
Viime syksynä perhe jatkoi uin-
tia syksystä talveen ja tätä tapaa 
pojat suosittelevat. Äiti oli ko-
keillut talviuintia jo edellisenä 
vuonna. Nyt myös isovanhem-
mat sekä monet ystävät ovat ko-
keilleet uintia talvella.
Pojat kertovat, että avantouinnin 
ja saunomisen jälkeen nukkuu 
erityisen hyvin, tulee täydellinen 
rentous. Hyvänä vinkkinä äiti 
kertoo, että pojilla on mukana 
yöpuvut, mitkä puetaan jo val-
miiksi lämpimien ulkoiluvaat-
teiden alle saunareissun jälkeen. 
Kotona pääsee iltapalan jälkeen 
nopeasti nukkumaan.

Muistoja, ideoita  
ja haaveita
Pojat muistelivat lämmöllä vii-
me talven uintikautta. Erityisen 
mukavaa oli uida läpi lumisoh-
jon. Hauskaa oli myös uida koko 
laiturin mitta. Virkistävältä tun-
tui tehdä lumienkeleitä ja laittaa 
lumipallo tai jääpaloja hatun si-
sään saunaan mennessä. Tässä 
hyviä vinkkejä vanhemmillekin 
uimareille.
Leevin synttärit huhtikuussa vie-

tettiin myös Uittamolla. Allaole-
vat säännöt kerrottiin kavereille 
ja kaikki vieraat uskaltautuivat  
myös uimaan. Päivänsankari 
tarjosi uinnin jälkeen kahvios-
sa pannukakkua kermavaahdon 
kera. Hyvä vinkki synttärikutsu-
jen järjestämiseksi!
Kylmäuintia suunnitteleville po-
jat suosittelevat jatkamaan  vain 
uintia syksyllä. Poikien haavee-
na olisi, että Uittamon  laiturin 
jatkeeksi pienen matkan päähän 
tulisi pikkuinen sauna, mihin 
olisi kiva uida… tai edes pieni 
lautta. Erityishaaveena on, että 
pääsisi joskus uimaan delfiinien 
kanssa!

Maija Törmä

Lauri laiturilla.

Leevillä laiturinmitta matkaa rantaan...

Koko perhe tulossa saunalle.


