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Vuoden 2016 Elojuhlassa oli historiallinen ”patsaan” paljastustilaisuus. 
Tähystyspaikaltaan keväästä asti poissa ollut pingviini paljastettiin ehostajiensa Tiinan 

ja Tapsan toimesta. Hetki oli juhlallinen. Pingviini oli huputettuna, ja juhlaväki ei oikein 
tiennyt, mitä odottaa. Hupun alta paljastui uusi, entistä ehompi pingviini. Se oli saanut 

tuoreen, kiiltävän maalipinnan, ja kasteessa se oli saanut nimekseen Aulis. Nimi on 
maalattu pingviinin jalkaan. 

 
Koska pingviini on vartioinut Ouriteissa jo pitkään ja vanhetessaan meren 

läheisyydessä rapistunut, oli sen kunnostaminen seuralle niin merkittävä asia, että sen 
kunnostajat Tiina Parviainen ja Tapio Pitkänen palkittiin Saukko-patsaalla tämän 

vuoden vuosikokouksessa. 

Lentokyvytön pingviini 
Vaikka pingviinit itse eivät osaakaan lentää, 

seuramme pingviiniin lentäminen liittyy 
mielenkiintoisella tavalla. Kerhon pitkäaikainen 

jäsen, nyt jo edesmennyt Aulis Vesa oli tuottanut 
pingviinin saareen. Tarkka aika ei ole tiedossa. Aulis 

Vesa oli sekä lennonopettaja että lentäjä. Saukko-
patsaan saajiin, Tiinaan ja Tapsaan, Aulis Vesa liittyy 

lentämisen kautta. Aulis Vesa on ollut Tiinan 
lennonopettaja Helsinki-Malmin lentoasemalla. 

Matka saaresta alkaa 
Katsoessaan maalipinnaltaan rapistuvaa pingviiniä 
Tapsan ja Tiinan kiinnostus näpertelyyn heräsi. 

Syksyllä 2015 Tiina ja Tapsa sitten pakkasivat 
pingviinin autoonsa ja matka ehostuspajalle alkoi.  

 
Mutta – se ei kestänytkään matkaa vaan mureni auton lattialle. ”Meikkaus” ei siis 

onnistunutkaan tuosta vaan. Piti tehdä uusi valu. Kaikeksi onneksi jäsenemme Paul 
Fletcher oli hoksannut hankkia meille pingviinimuotin Uusix-pajalta. Nyt sille oli 

käyttöä. 

Evakossa 
Ensin tehtiin sementtivalu muottiin. Sen piti kuivua kuukauden verran. Murenemisen 

estämiseksi valun keskellä on ketju, joka pitää valun koossa. Pitkältä tuntuvan 
odottelun jälkeen oli hiontavaihe. Vasta sitten päästiin maalaushommiin. Pohjamaalia 

kertyi 4 kerrosta, samoin pintamaalia. Siveltimiä ja pensseleitä oli monen kokoisia, 
pienimmät otettiin Tiinan meikkipussista. 

 
Tiinalla ja Tapsalla oli käytössään valokuva pingviinistä, jotta sulkien ja silmien värit ja 

muodot tulivat oikein maalatuiksi. Ja se ilme – sen piti olla juuri se oikea. 
 

Loppusilaus – pingviinin nimi oli itsestään selvä – AULIS. Tiina kirjoitti nimen pingviinin 
jalkaan yhdellä vedolla. Erinomaista työtä. 



Matka kotiin 
Elokuussa 2016 Aulis tuotiin entiselle paikalleen. Tiina ja Tapsa olivat ylpeitä 

saadessaan esitellä työnsä tuloksen. Se katselee omistajan elkein merelle ja muistuttaa 
meitä jäsentemme taidoista vuosien varrella. 

Tiinan ja Tapsan tarina 
Tarina alkaa lähes 40 vuoden takaa. Lentämiseen liittyvä harrastus ja ammatti 

yhdistivät heitä tuolloin. Tiet erkanivat, mutta yhdistyivät jälleen nelisen vuotta sitten. 
Ja nyt heitä yhdistää vankasti Ouritsaari. Tiina liittyi jäseneksi kymmenen vuotta sitten 

syksyllä serkkunsa Leenan innostamana. Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta Tiina kävi 

saunomassa ja uimassa viitenä päivänä viikossa. Hänet valtasi Ouritsaari-huuma. Sinne 
oli päästävä, vaikka kipsi jalassa. Ainoa pelko oli kissakala. Tiina oli saanut tietää, että 

melkoinen petokala oli nähty ainakin Tanskan vesillä. Hän ei ole uskaltautunut mereen 
yksin, koska ajatus pelottavasta kissakalasta oli piintynyt hänen mieleensä. 

 
 

Noin neljä vuotta sitten Tapsa vietiin saareen puku 
päällä illallisen jälkeen. Tiina halusi ehdottomasti, 

että Tapsa näkee paikan, josta hän saa energiansa. 
Ei paljoa tarvittu, kun Tapsa oli myyty. Käytyään 

muutaman kerran uimassa ja saunomassa hän 
totesi, että mahtava paikka ja tunnelma. Mukavat 

jäsenkaverit, rento ilmapiiri, paikan kauneus ja 
ennen kaikkea uinnin ja saunomisen jälkeinen 

olotila pitävät sekä Tiinan että Tapsan kiinni 

seurassamme ja sen toiminnassa. Ja Tiinan pelko 
kissakaloista on turha, koska Tapsa on luvannut 

pyydystää joka ainoan näkemänsä kalan. 
 

Talviuimarienkerho kiittää Tiinaa ja Tapsaa 
arvokkaasta, hienosti tehdystä työstä. Monet 

meidän jälkeemme tulevat jäsenet saavat ihastella 
Aulis-pingviiniä. Syntytarinakin on dokumentoitu.  

 
 

 
 

 

KIITOS meiltä kaikilta! 


