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Saukko-patsas on huomionosoitus henkilölle, joka on edistänyt toimillaan 

huomattavasti seuramme yhteisöllisyyttä. Ehdotus saajasta esitetään 

vuosikokoukselle perusteluineen. Helmikuun vuosikokous myönsi patsaan vuoden 

2016 teoista Jerry Livsonille. 

Hyvät ajatukset ja teot kantavat pitkälle 
 

Jerry kuvailee itseään ihmisenä, jonka perusajatus on tehdä hyvää sekä muille 

että itselle. Hänen ajatusmaailmansa johtotähdet ovat kolme erilaista rakkautta: 

Filos = isän rakkaus lapsiin; Eros = miehen ja naisen välinen rakkaus ja Agape = 

rakkaus Jumalaan. Työ- ja asuinvuodet Israelissa ovat olleet merkittävä osa hänen 

elämäänsä. Hän laskee eläneensä 4 vuotta ja 333 päivää ilmassa työnsä puolesta 

lentäjänä.  Israelissa asuessaan hän toimi matkaoppaana suomalaisille turisteille 

20 vuoden ajan. Noilta ajoilta hänellä olisi monen monta tarinaa kerrottavana, 

mutta ne jääkööt tässä kertomatta. 

Talviuimareissa hän on ollut oiva esimerkki nuoremmilleen. Eivät ne työt niin 

hankalia ole, etteikö 71 vuotias hyväkuntoinen mies niistä selviäisi. Jerry onkin 

ihmetellyt nuorison puuttumista talkoohommista. 

 

Miten talviuimariksi? 
 

Kaiken takana on nainen – nimittäin Leila. parikymmentä vuotta sitten Jerry alkoi 

käydä kerran kuussa saaressa Leilan suosituksesta. Jäseneksi pyrkiessään Sirkka 

oli tivannut kolmea asiaa: 1) käytätkö huonoa kieltä? 2) käytätkö alkoholia? 3) 

onko sinulla rikosrekisteri? Ja kun vastaus näihin oli ei, jäsenyys irtosi. Sirkka 

evästi Jerryä vielä sanomalla, että ensin veteen, vasta sitten saunaan. 



Mukana talkootöissä 
 

Jerry on omaksunut seuramme johtoajatuksen eli tekemällä hyvää saa aikaan 

hyvää. Hänet on nähty kiukaiden vastusvaihtotalkoissa, laiturin portaiden 

asennustöissä ja hän on huolehtinut saunan vesirännien puhdistamisesta jo monet 

vuodet. Tikkaille kiipeäminen on pelottanut katselijoita enemmän kuin häntä 

itseään. 

Eros – Jerry & Leila 
 

Jerrystä näkee välittömästi, miten hän palvoo kumppaniaan Leilaa. Yhdessä he 

pyöräilevät saunalle ja saunovat ja käyvät meressä. Mutta Jerry huomioi aina 

myös toiset ja juttu luistaa lauteilla. Ja kotona tuoksuu itse leivottu pulla. Olemme 

saaneet maistiaisia silloin tällöin keittiöömme. 

Kun juttelen Jerryn kanssa, mieleeni tulevat sanat sielukas, viisas, hurmaava ja 

ahkera. 

Talviuimarienkerho kiittää Jerryä ja toivottaa monia, monia vuosia seuramme 

jäsenenä. 


