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Elojuhla juhlittu 
Lauantaina 20.8. kokoontui satapäinen jäsenjoukko 

viettämään tapahtumarikasta Elojuhlaa. Sää 

hemmotteli juhlijoita. Aloitus oli jo klo 15 ja 

viimeiset poistuivat paikalta puolen yön tietämissä. 

 

Nyt jäsenet saivat ottaa toisistaan mittaa neljässä 

lajissa: tikanheitto, uinti poijun ympäri, pingis ja 

pelastusrenkaan heitto mereen. Lajeja tuomaroivat 

hyvin tehtäviinsä perehtyneet ja tarkkasilmäiset 

Merja, Sisko, Dario ja Kake. Kiitos heidän hienosta 

asenteestaan tähän tehtävään1 

 

Lajivoittajat olivat: uinti/Maukka; tikanheitto/Pasi; 

pelastusrenkaan heitto/Rauno ja pingis/Ride. 

Onnittelut vielä kerran! 

 

Ilta jatkui ruokailun, seurustelun ja myöhemmin 

karaoken merkeissä. Kyllä talviuimareissa on hyviä 

ja innokkaita laulajia! Valomerkki oli pakko antaa 

klo 24, muuten olisi laulu raikunut aamuun asti. 

 

Suuret kiitokset osallistujille & järjestäjille! Oli kivat 

bileet. 

Pingviini on palannut paikalleen 
Pingviini katosi pihaltamme syksyllä 2015. Kukaan 

ei ominut sitä omaan kotiinsa vaan se vietiin 

ehostettavaksi. Idea pingviinin ehostamisesta syntyi 

jäsentemme Tapsa Pitkäsen ja Tiina Parviaisen 

aloittesta. Tällainen on korjauksen tarina: 

 
Viime syksynä Tiinan kanssa katselimme saunan lau-
teilta puutarhaa vartioivaa pingviiniä. Joku tiesi kertoa, 

että pingviinin oli aikanaan saunalle tuottanut Talviui-

marikerhon pidetty jäsen, jo edesmennyt Aulis Vesa. 
Emme Tiinan kanssa ehtineet Aulista saunalla tavata, 

mutta molemmat tunsimme hänet ilmailuharrastuk-

semme parista. Aulis oli pidetty kaveri myös ilmailupo-

rukoissa, Hän toimi pitkään lennonopettajana Helsinki-
Malmin lentoasemalla. Aulis oli myös käden taitaja. 

Hän konservoi 80-luvulla lentokuntoon aikanaan ilma-

voimille ehdolla olleen Tuuli 3 -harjoituskoneen. Tuuli 3 
-konetta käytettiin sittemmin Rauni Mollbergin Tunte-

maton sotilas -elokuvassa, Auliksen toimiessa lentäjänä. 

Siinä kone kuvasi vastustajan maataistelukonetta koh-

tauksessa, jossa kolme sotilasta seisoo "kovennettua". 

Mainittakoon, että Aulis oli lentäjä toisessa polvessa. 
Hänen isänsä Emil Vesa oli ilmavoimien hävittäjä-ässä 
jatkosodassa saavuttaen 29,5 ilmavoittoa. 

 
Tarkastelimme Tiinan kanssa pingviiniä lähemmin. Me-
rituuli oli syönyt sen maalipintaa ja osin rapauttanut be-

tonislammausta. Meillä heräsi ajatus hiukan ehostaa us-

kollista puutarhan vartijaa, näin varmasti Auliskin olisi 

tehnyt. Kun Peko ja Raikka peukuttivat hankkeelle, alkoi 

"pinkun" matka kohti Itä-Helsinkiä ja kunnostuspajaa. 

Matkalla pinkun kehno kunto paljastui, siirron aikana 
betonia mureni auton pohjalle ja perillä rakennusalan 

kaverimme antoi tuomionsa. Koko betonislammaus olisi 

purettava ja aloitettava ehostus uudella valulla. Onnek-
semme valumuotit löytyivät kerhorakennuksen yläker-

rasta, ja näin alkoi pinkun uudelleensyntyminen. 

 
Harrastushommissa aikataulut ovat yleensä viitteellisiä, 

niin nytkin. Vappu tuli ja meni ja niin myös juhan-

nus. Pinkun saaminen Elojuhliin tuli kuitenkin tavoit-

teeksi, johon lopulta päästiin. Kuusi maalikerrosta 
ja Tiinan loihtima ilme luontokirjojen viitteillä on nyt 

lopputulos, johon päädyttiin."Aulis" kirjailtiin vielä pin-

kun kivijalkaan. Olkoon se muistutuksena meillä elon 
kulusta... Eteenpäin mennään, mutta hyvä on aina muis-

taa, mitä menneet polvet ovat Talviuimarikerhossakin 

hyväksemme tehneet.” 

 
Suuri kiitos Tiinalle ja Tapsalle erinomaisesta ja an-

taumuksella tehdystä työstä! 
 

Todettakoon vielä, että Paul hankki pingviinimuotin Ky-

läsaaresta työttömien Uusix-pajalta. Oliko alkuperäinen 

pingviini tehty tällä muotilla, on epäselvää. Vastaavia 
työttömien tekemiä pingviinejä on mm Pihlajatiellä Mei-

lahdessa. 

Kiuasvastuksia ja kivet vaihdettu 
Syyskuun alun maanantaina kokoontui 7-henkinen mies-

porukka saunalle hommiin. Matso, Jerry, Risto, Maukka, 

Juke Roger ja Lasse ahersivat tuntitolkulla vaihtaen vas-
tuksia naisten puolen kiukaaseen ja Kerkes-kiviä pesten. 

Suuri kiitos porukalle – yhdistys säästi noin 2.000 eu-

roa, kun tämäkin tehtiin talkootyönä. 

Miksi kiukaat sihisevät eri tavalla?   
Miesten puolen kiuas on lämpöä säätävä kiuas, eli se 

menee päälle ja pois ja lämpiää heikommin kuin naisten 
puolen kiuas. Toisin sanoen – löylyvedestä suurin osa 

kannattaa heittää naisten puolen kiukaalle. 

Laituriportaat 
Alumiinihitsaus Laine on toimittanut meille uudet portaat 

ja kaupungin liikuntaviraston veneporukka kävivät 

nostamassa vanhat pois. Askelmilla on asennettu 

kumimatot estämässä liukastumista. Varothan silti 
liukastumista kun menet veteen! Palaamme 

laituriporrasasiaan lokakuussa, kun viimeistelytyöt on 

tehty. Tässä vaiheessa erityiskiitos Jukelle ja Eskolle 
työpanoksestanne! Unohtamatta tietenkään 

liikuntaviraston poikia, joita ilman työn suorittaminen 

olisi ollut vaikeampaa, ellei jopa mahdotonta.  
 

Elojuhla- ja Aulis-pingviini-kuvia on netissä! 


