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Kain Tapperin suunnittelema pieni pronssiveistos, Saukoksi nimetty, myönnetään 

vuosikokouksen päätöksellä edellisenä vuonna ansioituneelle jäsenelle/jäsenille. 
Helmikuun 2016 kokouksessa saajaksi ilmoitettiin Juha-Matti Salin. 

Pitkänhuiskea, pitkätukkainen Juha-Matti oli selvästi yllättynyt saamastaan 

kunniasta. Ihan mies punasteli, kun hänelle ojennettiin Saukko ja kukat 

poskisuudelmien kera. Oikealle miehelle meni osoitus, kun ajatellaan vuoden 

2015 suurimpia, vapaaehtoisvoimin tehtyjä kunnostustöitä. 

 

TALON MERENPUOLEINEN SEINÄ SAI UUDEN MAALIPINNAN 

Merenpuoleinen talon seinä on kovalla koetuksella – sade piiskaa seinää, samoin 
tuuli ja aurinko hellii. Maalipinta alkoi repeillä pahasti ja edessä oli maalaus. 

Vapaaehtoisia haettiin ilmoituksilla ja heitä ilmaantui muutamia.   

 

Seinä on merelle päin ja maa on seinän kohdalla kivikkoinen ja hyvin 
epätasainen.  Ihan omatekoisilla ja perinteisillä tikkailla työtä ei voinut 

ajatellakaan tehtäväksi. Pyysimme kaupungilta maalaustelineitä. Niitä ei sitten 

saatukaan ja käännyimme Juha-Matin puoleen. Tiedossamme oli, että hänen 

yritykseltään saattaisi löytyä apua. Ja löytyihän se! Telineet järjestyivät ja Juha-

Matti ja hänen työkaverinsa kävivät ne pystyttämässä. 
 

Vanhan maalipinnan poistamisesta käytiin vakavia ja periaatteellisia 

keskusteluja. Perinteinen käsihionta vai soodapuhallus/jäähionta? Asiassa 

päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen ja varsinaiset työt saattoivat alkaa. Seinä 
hiottiin lopuksi kumpaakin menetelmää käyttäen ja maalia meni lähes 100 litraa. 

Samalla maalattiin muitakin kohtia talon seinästä ja vuorilaudoista.  

Lahoja vaakalautoja jouduttiin poistamaan niiden huonon kunnon vuoksi.  



Nyt pitäisi pinnan kestää useampia vuosia. Jälki oli erinomaista ja maalipinta on 

tasainen. Hionta- & maalaustöihin osallistuivat mm. Esko, Jan, Juke, Jamppa, 

Kake, Keke, Paul, Peko ja Juha-Matti itse. Tietenkin. 
 

JUHA-MATTI ON VESISSÄ VIIHTYVÄ MIES 

Juha-Matti on horoskoopissa vesimies, ja kaksi rakkainta harrastusta ovat 

syvänmeren sukellus ja talviuinti, vaikka vesi ei olekaan lämmintä. Mökkeilyyn 

oli aiemmin kuulunut pulahtelut kylmissä vesissä mutta Ouritsaareen pääsy oli 

onnenpotku! Mukavat jäsenkaverit, hulvattomat jutut lauteilla, ilmapiiri ja TUK:n 

hienot, siistit tilat ovat ne seikat, joita J-M arvostaa. ”Hyvää porukkaa!” 
 

Sukellusharrastukseen liittyen hänellä on märkäpuku aina autossa mukana. Eihän 

sitä koskaan tiedä, milloin veteen joutuu/pääsee. Monet kaukaisetkin 

syvänmeren sukelluksen parhaat paikat ovat J-M:lle tuttuja: Indonesia, Egypti, 
Malta, Thaimaa, Venezuela, USA, Tansania, Australia, Italia, Etelä-Afrikka, Fidzi. 

Tässä muutama, missä on tullut käytyä. 

 

Juha-Matti on hoitanut jo monta kertaa potkurimme ylös merestä keväisin ja 
sukeltanut sen sinne takaisin syksyllä. Suuri ja kullanarvoinen apu TUK:lle! Siinä 

on ansioita myös Saukko-patsaan saajalle! 

 

KUMMITYTTÖ TILDA ON HYVÄSSÄ OPISSA 

Tildan näkee usein lauteilla kummisetänsä vierellä. Reipas 12-vuotias ei 

miesseuraa eikä kylmää vettä hätkähdä. On ollut hyvässä opissa. Tildassa on 

hyvää ainesta tulevaksi talviuimariksi. 
 

LUOTTOMIES 

Juha-Matti on rehti, avoin ja hyväntuulinen jäsenkaveri. Häneltä voi kysyä 
neuvoa jos jonkinlaiseen asiaan. Aivan esimerkillinen jäsen. Hänenlaisiaan 

tarvitaan lisää. 

 

Suurkiitos ja onnea vielä kerran Saukon saajalle. 


