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Hyvä lukija
Talviuimarienkerho ry, Suomen vanhin talviuintiseura, on 95 vuoden ikäinen
vuonna 2019. Tämä ei ole historiallinen tutkielma seuran vaiheista, vaan niihin
liittyviä havaintoja sekä kuultuja ja kerrottuja tarinoita.
Seuraan on sen historian aikana kuulunut monia värikkäitä, ahkeria, terveyttään
vaalivia, seuratoiminnasta kiinnostuneita ja ennen kaikkea kylmistä kylvyistä pitäviä ihmisiä. Ikään katsomatta harrastus on vetänyt väkeä puoleensa. Harrastajat
kuvaavat kokemusta hyiseksi ihanuudeksi, parhaaksi stressin poistajaksi ja mielen
vireyttä ylläpitäväksi voimaksi.
Merkkivuotenaan seuraan kuuluu 600 jäsentä, joista 200 tunnustautuu todellisiksi talviuimareiksi. He eivät sauno lainkaan. Loput 400 käy lauteilla pulahdusten
lomassa.
Toivon mukaan meri jäätyy Seurasaaren selällä jatkossakin, jotta voimme kutsua
itseämme avantouimareiksi.
Kesäkuussa 2019
Pirjo-Pauliina Lindström
Julkaisun aineiston kokoaja ja toimittaja
Hallituksen jäsen
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Kuvat Hietaniemestä 1959.

Kuvat: Hietaniemi 1959
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Tästä kaikki alkoi
Suomalaisen talviuinnin isänä pidetään
virolaissyntyistä Emil Järvoa. Häntä
kutsuttiin myös Rasva-Iivariksi. Järvo
oli toiminut painin valmentajana Ruotsissa ja otteli vuoden 1912 olympialaisissa Tukholmassa nimellä Johansson
voittaen kultaa. Muutettuaan Suomeen
Järvo rupesi uimaan Ursinilla. Hän
kärsi unettomuudesta mutta huomasi
kylmien kylpyjen tuovan helpotusta
tähän ongelmaan. Järvon uimakaveri
Vihtori Autere taas huomasi talviuinnista olevan apua reumatismikivuissa.
Niinpä Järvo, Autere, Atle Järvo, Urpo
Perjo, Oskar Aspergren ja herra Ojanen
päättivät pikkujoulusaunassa 1924
jatkaa uimista yli talven. Näin syntyi
harrastus, joka tunnetaan tänä päivänä
hyvää tekevänä kaiken ikäisten harrastuksena, talviuintina.

Ouritsaaren vanha sauna joka
purettiin 1988.

tarvittiin esim. polttopuihin. Seura
rekisteröitiin vuonna 1946 nimellä
Talviuimarienkerho ry ja itseoikeutettuna puheenjohtaja toimi Emil Järvo
seuraavat 42 vuotta.
Rekisteröinnin aikaan kerholle puuhattiin myös jäsenmerkkiä. Merkin
suunnittelivat E. Järvo ja K. Lindfors
yhdessä. Merkin aiheena on jäällä,
avomeren äärellä seisova jääkarhu taustana siintävä tunturi ja revontulet sekä
ylhäällä Pohjantähti. Merkin käytölle
asetettiin heti alkuun rajoitus: ”sitä
ovat oikeutetut kantamaan ainoastaan
talvikauden uineet henkilöt”. Nykyään
merkkiä käytetään seuran logona.

Ursinilta Hietaniemeen
Ursinin uimalaitos purettiin 1927 ja
kymmenkunta uimaria löysi uuden
paikan Hietaniemen uimarannalta.
Ei ollut muuta kuin kylmä parakki ja
meri. Muutaman vuoden päästä parakkiin saatiin sentään kamiina antamaan
lämpöä.
Sotien jälkeen uimarijoukkoon liittyi uusia jäseniä. Katsottiin parhaaksi
siirtyä virallisempaan toimintaan mm.
varainkeruun varmistamiseksi. Rahaa
5
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Maksut vuoden 1949 säännöissä
”Varsinaisten jäsenten on suoritettava
vuosittain vuosikokouksessa määrätty
vuosimaksu. Suoritettuaan kymmenen
(10) vuotta peräkkäin vuosimaksunsa
jäsen on siitä vapaa.

Kerhon säännöt
Ensimmäiset säännöt vahvistettiin
vuonna 1948. Niiden mukaan seuran
nimi ja tarkoitus ovat seuraavanlaiset:
”Yhdistyksen nimi, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, on Talviuimarienkerho ry ja sen tarkoituksena
on yhdistää uinnin ja uintiurheilun,
varsinkin talviuinnin harjoittajat, hoitaakseen terveyttänsä ja kehittääkseen
uima- ja hengenpelastustaitoa. Seura
koettaa saavuttaa tarkoituksensa harjoittamalla ja opettamalla hengenpelastusta etenkin avannossa ja heikolla
jäällä sekä järjestämällä näytöksiä ym.
samantapaisia tilaisuuksia.”

Jäsenmaksun maksaminen vuoden
2017 säännöissä:
”Yhdistyksen jäsenen velvoitteena on
yhdistyksen kokouksen määräämän
jäsenmaksun; uinti- ja/tai saunamaksun
sekä liittyessä liittymismaksun maksaminen eräpäivään mennessä.”

Jäsenmäärät heittelehtivät
Kun Ursinin uimalaitos purettiin, noin
kymmenhenkinen uimariryhmä muutti Hietaniemeen. Jäsenmäärä kasvoi
hitaasti: kuusikymmenluvun lopussa
se oli noin 50. Seuran ensimmäinen
naisjäsen Laura Tanninen liittyi seuraan
vuonna 1952.
Syksyllä 1957 ja talvella 1958 koettiin talviuintiharrastuksen läpimurto.
Vuoden lopussa jäseniä oli 300. Kaupunkikin oli anteliaalla tuulella ja lahjoitti lisätiloja uimareille. Talkoovoimin
tehtyjen laajennustöiden jälkeen pukusuojien pinta-ala oli 55 m2 ja kummassakin pukusuojassa oli halkokamiina.
Avanto oli 15 metriä pitkä ja 5 metriä
leveä. 50-luvun lopulla jäsenmäärä oli
historian tähän asti suurin, 1 021.
1960- ja 1970-luvuilla jäsenmäärät
lähtivät laskuun. Syynä olivat vesien
pilaantuminen, elämäntapojen ja -arvojen muutos sekä television tulo. Noista

Vuonna 2017 hyväksytyissä seuran
säännöissä sama pykälä kuuluu seuraavasti:
”Yhdistyksen nimi on Talviuimarienkerho ry, kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja sen virallinen kieli on suomi.
Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuinnin harrastusta fyysisen ja
psyykkisen terveyden ylläpitäjänä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys:
1) Järjestää ja ylläpitää uinti- ja
saunomismahdollisuuksia
2) Pitää auki avantoa talvikauten
3) Huolehtii käytössään olevista
tiloista ja omaisuudesta.”
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ajoista tähän päivään jäsenmäärä on
ollut 300:n ja 600:n välillä.

Ouritsaaren nimi- ja
teollisuushistoriaa

Vaikea vuosi 1968

Helsingin Puuvenekeskus Oy:n historiasta selviää, että tänä päivänä Ourit
on kaupungin Nimistölautakunnan
kirjoissa kohdassa Laji ”saari, luoto,
karikko, kivikko, särkkä”. Kaupungin
kartassa vuodelta 1910 nimet ovat Läntinen Kotkasaari ja Itäinen Kotkasaari,
ja kumpaankaan ei ollut Hietaniemestä
silta- tai tieyhteyttä. 1930-luvun kartassa saaret ovat nimeltään Ourat, ruotsiksi Örarna ja sinne johtaa Hietaniemestä
kartan kuvasta päätellen veden päälle
tolppien varaan tehty silta.
Kaupunki rakennutti saareen sillat
välikarin kautta vuonna 1930. Saarten
ruotsinkielinen nimi on vaihdellut
kartanpiirtäjästä riippuen. Ne ovat olleet Örnholmarna, Örnarna ja lopulta
joskus 1930-luvulla Örarna. Suomeksi
alkuperäinen nimi on Kotkasaaret,
siis suora käännös ruotsinkielisestä.
1940-luvun karttoihin ilmaantui suomenkieliseksi nimeksi Ourit ja Ouritsaaret. Riippuen kartan painovuodesta
saaret löytyvät näillä kaikilla nimillä.
Metron rakentamisesta syntyneellä
louheella täytettiin Läntisen ja Itäisen
Kotkasaaren välinen salmi ja rakennettiin kannas mantereelle. Se korvasi
vanhat puusillat. Pengertie asvaltoitiin
vuonna 2012.
Varhaisin tieto teollisesta toiminnasta
on vuodelta 1896. Tuolloin Rahatoimikamari vuokrasi Itäisen Kotkasaaren
kipsintekijä G.A. Österille 30 vuodeksi
40 markan vuotuista vuokraa vastaan.

Vuonna 1968 kaupunki yritti häätää
seuraa pois Hietaniemestä. Kerhon
silloinen puheenjohtaja Juhani Puukka
lähetti kaupungille melkein nelisivuisen anomuskirjeen. Kirjeessä anottiin
lupaa käyttää Kauko Kolmalta ostettua
parakkia pukeutumistilana ympäri vuoden. Anomuskirjeessä kerrottiin uintiharrastajien määrä, iät, sukupuolet ja
tietenkin se, miten terveysvaikutteiseksi
uimarit kokivat harrastuksen. Lupa heltisi ja harrastus jatkui Hietaniemessä.

Hietaniemestä Ouritsaareen
Helsingin kaupungin Urheilu- ja ulkoiluvirasto sai Talviuimarienkerholta helmikuussa 1972 kirjeen, jossa anottiin
lupaa vuokrata viereiseltä Ouritsaarelta
3.300 neliön maa-alue asuin- ja saunarakennuksineen. Jostain oli nimittäin
saatu tieto, että lähellä olevalla saarella
olisi talviuintiharrastukseen loistava
paikka: maa-alue meren äärellä, puulämmitteinen sauna ja ”uimarannan
kaitsijan” Ovaskan jälkeensä jättämä
talo. Ovaskan perhe oli muuttanut
saarelta vuonna 1964. Vuokrauslupa
järjestyi ja vuonna 1972 päästiin riisuutumaan ja pukeutumaan lämpimissä
pukuhuoneissa ja nauttimaan puulämmitteisen saunan löylyistä uinnin
lomassa.
7
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Saaret 1970. Kuva ylhäällä: Helsingin kaupunginmuseo/
Helsinkikuvia.fi. Kuvaaja: Simo Rista.
Kuva oikealla: Kuvaaja tuntematon 1956.

Kiinteistölautakunta päätti keväällä
1939 vuokrata Ourat-saariryhmältä
Melaveikot-nimiselle yhdistykselle 500
neliömetrin alueen kanoottivajan rakentamista varten. Toiminta on jatkunut tähän päivään asti ja tänä vuonna
Melaveikot juhlii 85-vuotistaivaltaan
Ouritsaaressa.
Ouritissa on ollut jatkuvaa puuvenetelakkatoimintaa vuodesta 1908. Ensin W. Janssonin venetelakka ”Örnholmens båtvarf ”. Jansson lopetti telakan
pitämisen 1912, ja hänen seuraajakseen
saarelle muutti Arthur Magnus
Pettersson Skifferholmilta. Petterssonin
telakka sai nimekseen Örnholmens
Nya Båtvarv.
Kotkasaarten lounaispuolella on pieni luoto, Örnholmens grund tai Sanduddens grund. Tällä saarella aloitti Otto Evert Lindgrén telakan ja
veneveistämön 1920-luvun alussa.

Otto Evert Lindgrénin kuoleman
jälkeen 1937 hänen poikansa Raine
Lindgrén jatkoi telakan pitämistä samassa paikassa ja laajensi myöhemmin
toiminnan myös Kotkasaarten puolelle (Magnus Petterson kuoli vuonna
1937). Raine Lindgrén pyöritti telakan
toimintaa 60 vuotta. Venetelakka Lindgren Oy tunnetaan erityisesti puu- ja
klassikkoveneiden talvitelakointipaikkana. Alkuperäinen O.E. Lindgrenin
asuintalo purettiin 1981-1982, mutta
venehalli jäi luodolle.
Venetelakka tunnetaan useiden suurten klassikkopursien ja salonkiveneiden
kunnostajana. Tällä hetkellä Ouritin
puuvenetelakan halleissa talvisäilytetään ja huolletaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puisia veneitä perinteitä
ja käsityötaitoa kunnioittaen. Veistämön puolella suorastaan pelastetaan
niitä.
8
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Ouritsaaren vuokralaiset

Yhtiön vesilentoasema toimi Ouritsaaressa kesinä 1949 - 1951. Veljekset rakennuttivat saareen tilapäisen laiturin,
vajan ja nosturin. Karhumäet luopuivat
vuokra-alueestaan 1953. Veljesten
Niilo, Valto ja Uuno Karhumäen ammattialaan kuuluivat lentokoneiden
rakentaminen, yleisölennätykset,
lentokoulutus ja ilmakuvaus. Säännölliset reittilennot Karhumäki Airways,
myöhemmin KAR-AIR, aloitti vuonna
1950.
Ovaskan perhe muutti saarelta
vuonna 1964. Saarella toimi tuolloin
edelleen Venetelakka Lindgrén Oy. He
eivät kuitenkaan asuttaneet sitä taloa,
mitä jäsenemme kutsuvat nykyään päätaloksi.
Talviuimarienkerho tuli saareen venetelakan naapuriksi keväällä 1972.

Olen selvittänyt saaren vuokralaisia
sekä jäsenemme Maarit Verrosen
kirjoittamasta kirjasta ”Sulhanen – Lapinniemen viimeinen saari”, että Helsingin kaupungin Kaupunginarkiston
asiakirjoista.
Ensimmäinen kirjoihin merkitty
vuokralainen oli puuseppä Waldemar
Magito, joka vuokrasi läntisen Ouritsaaren Helsingin kaupungilta vuonna
1896. Magito kuoli seuraavana vuonna
ja alue siirtyi kaupungille.
Mielenkiintoinen vuokralainen oli
Venäjän meripelastusseuran suomenmaalainen piirihallitus, joka oli vuokralla saaressa vuodesta 1906 vuoteen
1920. Helsingin Rahatoimikamarin
”Vuokralle annettuja tiloja”-luettelossa on tällä kohtaa maininta ”Vuokra
maksuttomasti”. Seura myös ilmeisesti
rakennutti sen talon, jossa nykyiset
pukuhuoneemme ovat.
Kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 1911, että sekä Itäinen että Läntinen
Ourat katsottiin kuuluvan usean muun
saaren, luodon ja karin tapaan selvästi
ristiriidalta kaupungille.
Vuoden 1920 jälkeen saarella on
asunut kauppiasperhe Silander, kansakoulunopettaja Hakala, rouva Saarinen, ajuri Ahlqvist ja Hietaniemen
uimarannan valvoja Paananen. Rannan
kaitsija Toivo Johannes Ovaska perheineen muutti saarelle 1938 ja he asuivat
siellä vuoteen 1964 asti.
Merkille pantava vuokralainen on
ollut myös Veljekset Karhumäki Oy.

Ensimmäiset vuodet
Ouritsaaressa
Talviuimarit olivat mielissään muutosta
Ouritsaareen. Nyt pystyttiin riisuutumaan ja pukeutumaan lämpimissä
pukuhuoneissa ja keittiössä saatettiin
juoda kahvit ja seurustella. Puulämmitteistä saunaa lämmitettiin alkuun
kahdesti viikossa. Jäsenet huolehtivat
polttopuista, lämmityksestä, veden
kantamisesta Hietaniemen vesipisteestä ja vuokratun alueen siisteydestä
ja kunnosta. Avantoa pidettiin auki
sahaamalla jäähän aukko. Kunnon talviuimarit eivät saunoneet vaan kävivät
vain meressä.
9
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Aina ei ollut helppoa saada väkeä
innostumaan töistä. Avannon aukipitämiseksi hankittiin kompressori vuonna
1985. Puulämmitteisen saunan ylläpito
alkoi myös olla hankalaa. Ajatus sähkölämmitteisestä saunasta sai alkunsa.
Kerhon silloinen puheenjohtaja Leena
Heino muistelee: ”Sauna alkoi olla liian
pieni jäsenmäärän kasvaessa ja suihkuja WC-tiloja myös kaivattiin. Saunan
piirsi TUK:n jäsen rakennusmestari
Taisto Yli-Räisänen. Rakennuspiirustukset hyväksyttiin ja TUK:n jäsenen
Paula Kokkosen myötävaikutuksella
RAY:lta saatiin 170.000,- markan avustus. Kaupunki osallistui hankkeeseen
vetämällä saareen vesijohdon.”
Tänä päivänä saamme nauttia alati
muuttuvista maisemista Seurasaaren
selälle saunan lauteilta panoraamaikkunoista.

Emil Järvon opit
Seuran perustaja ja pitkäaikainen
puheenjohtaja Emil Järvo.

Järvo eli hyvin terveellistä elämää. Hänen oppinsa pätevät tänä päivänäkin.

5) Vapaa voimistelu, etenkin sellaiset
liikkeet, jotka kehittävät hyvää ryhtiä, kuten rintakehän laajentaminen
ja vatsan sisäänveto, ovat terveellisiä.
6) Jos reumatismi vaivaa, sen oirei
den lieventämistä voi auttaa sillä, että
uimisen lisäksi keksii sellaiset voimis
teluliikkeet, jotka rasittavat juuri näi
tä kipeitä kohtia. Tätä voi vielä tehos
taa itsehieronnalla, jolloin päävetojen
suunta on aina oltava sydämeen päin.

Tässä muutama neuvo, joita kannattaa noudattaa:
1) Ei pidä koskaan hengästyneenä
hypätä veteen.
2) Uintiaika voi olla 1 sekunnista 1
minuuttiin.
3) Uinnin ja kuivattelun jälkeen
tulee reippaalla liikunnalla ja syvällä
hengityksellä nenän kautta koittaa
saada normaali lämpö takaisin.
4) Tupakkaa ei pidä tällöin polttaa
eikä hengittää syvään.
10
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Maukka Heino ja Seppo Hakamäkii ottavat ilmakylpyjä saunan edessä ja
katselevat tonttulakin päähänsä saanutta jääkarhua.

Karhu on saanut päähineeksi aina tonttulakin joulun aikoihin. Idea karhun
hankkimisesta syntyi Bengt Grandén
-nimisen jäsenen mielessä. Benkku oli
värikäs, aikaansaava ja ahkera jäsen.
Hänet nähtiin usein sahaamassa avantoa tai hakemassa kelkalla vettä Hietaniemestä. Hän oli myös hallituksessa
vuodet 1990-1995.
Idea jääkarhuveistoksesta eteni ja
karhulle löytyi tekijä, Veli Korhonen.
Moottorisahalla muotoiltu puinen
jääkarhu paljastettiin seuran 70-vuotisjuhlassa vuonna 1994. Paljastustilaisuuteen toi arvokkuutta ylipormestari
Kari Rahkamon läsnäolo. Tilaisuudesta
on erinomainen kuva, jossa Rahkamo,
seuran silloinen puheenjohtaja Jaakko

Talviuimarien toteamuksia
Kun kylmettää itseään joka päivä, ei
koskaan kylmety! Kylmät kylvyt jarruttavat vanhenemista, Ne parantavat
päänsäryn, unettomuuden, poistavat
väsymyksen vahvistavat sydäntä ja
huuhtovat pois vaikeankin reumatismin Se antaa uutta elämänvoimaa, iloa
ja työtarmoa. ”Syväjäädytys” pitää ihmisen nuorena ja ajatukset virkeinä.

Kävijöitä tervehtivän
jääkarhun tarina
Astuessamme Ouritsaaressa portin
sisäpuolelle meitä on tervehtinyt kallion päällä seisova valkoinen jääkarhu.
11
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hyvä tähystyspaikka nurmikolle, laiturille ja merelle.
Lentokyvyttömän pingviinin tarinaan lentäminen liittyy mielenkiintoisella tavalla. TUK:n pitkäaikainen
jäsen, nyt edesmennyt, Aulis Vesa oli
tuottanut pingviinin saareen. Tarkka
ajankohta ei ole selvillä. Vesa oli ammatiltaan lennonopettaja ja lentäjä. Kun
nykyiset jäsenemme Tapio Pitkänen ja
Tiina Parviainen huomasivat pingviinin
kärsineen meri-ilmastosta aika tavalla,
se herätti Tapsan ja Tiinan innostuksen
näpertelyyn. Aulis Vesa oli ollut Tiinan
lennonopettaja aikoinaan ja Tapsa on
liikennelentäjä. Siinäpä kerrakseen lentämiseen liittyviä kuvioita.
Pingviinin matka saaressa alkoi kehnosti. Se mureni auton takakonttiin.
Pelkkä ehostus ei riittänytkään. Onneksi jäsenemme Paul Fletcher oli hoksannut hankkia meille pingviinimuotin
Uusix-pajalta. Nyt muotille oli käyttöä.
Työ alkoi sementtivalulla muottiin.
Valun piti kuivua kuukauden verran.
Murenemisen estämiseksi valun keskellä on ketju, joka pitää valun koossa.
Pitkän odottelun jälkeen oli hiontavaihe. Vasta sitten päästiin maalaushommiin. Sekä pohja- että pintamaalia on
neljä kerrosta kumpaakin. Siveltimiä ja
pensseleitä oli monta kokoa, pienimmät olivat Tiinan meikkipussista.

Korhonen ja juhlaväki seisovat uutuuttaan kiiltävän jääkarhun äärellä.
Hyvin tehtäväänsä palvellut ”alkuperäinen” karhu on nyt poissa. Veistos oli
lahoamaisillaan ja vuonna 2019 tehtiin
päätös hankkia tilalle uusi jääkarhu.
Seuran entinen puheenjohtaja Seppo
Hakamäki sai tehtäväksi löytää tekijän
uudelle karhulle. Sellainen löytyikin ja
seuran 95-juhlassa 2019 paljastettiin
uusi veistos. Nyt tulijoita tervehtii jälleen tutun näköinen mutta uusi
jääkarhu.

Merelle katsova pingviini
Saunan edustalla pihlajan vierellä on
kaunis pingviini-veistos. Pingviinillä on

Aulis-pingviini vahtii tomerana
pihan ja rannan elämää.
12
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Talviuimarienkerho ry 70 vuotta 1994. Kuva: Magnus Löfving

Uutuuttaan kiiltävä AULIS paljastettiin Elojuhlassa 2016 asiaankuuluvin
seremonioin. Kiitokseksi hienosta
ehostustyöstä ja tarkasta paneutumisesta entisöintiin Tiina ja Tapsa saivat
Saukko-patsaan vuonna 2017.

Jotta pingviinin ilme saatiin oikeaksi,
ehostajilla oli käytössä valokuva. Sulkien ja silmien värin ja muotojen piti
olla kohdallaan.
Loppusilaus – Tiina kirjoitti pingviinin jalkaan nimen AULIS yhdellä
vedolla.
13
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90-vuotiasta kerhoa juhlimassa
lokakuussa 2014
Kuva: Paul Fletcher/Jefunne Gimpel.
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Pärskeistä nauttii Jouni Berghäll.
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Karaistusta kylmistä kylvyistä
Tilat viihtyisiksi ja
turvallisiksi
1990-luvulle tultaessa seurassa oli 403
jäsentä. Osa oli vannoutuneita talviuimareita ja osa lämmitteli pulahdusten
välillä upouudessa saunassa. Jäsenet
pitivät ahkerasti yhteyttä myös seuran
ulkopuolella. Pikkujoulut, retket
muihin seuroihin ja saaressa pidetyt
juhannus- ja joulujuhlat keräsivät
paljon väkeä.
Jäsenillä oli myös intoa pitää seuran
tiloja kunnossa talkoovoimin. Aina
pyrittiin korjaamaan ja kunnostamaan
paikkoja niin, ettei ulkopuolisille
tarvinnut töistä maksaa. Aina ei kuitenkaan pystytty korjauksia tekemään
omin voimin.
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Päätalo kunnostettiin sisäpuolelta
vuonna 2007. Huoneet maalattiin,
kaikki kalusteet uusittiin ja lattiat saivat uuden pinnan.
Saunarakennusta on remontoitu
vuonna 1995 ja uudelleen vuonna
2008. Vuoden 1995 remontissa uusittiin mm. lämmityskaapeleita ja ulkoseinien lämpöeristeitä. Ilmastointia
parannettiin myös uusilla ilmanpoistoputkilla. Saunan täysremontti oli
kesällä 2008. Oli nimittäin havaittu,
että seinärakenteissa oli tekninen virhe,
joka oli aiheuttanut home- ja kosteusvaurioita.
Talkoohenki elää ja voi hyvin seurassamme.
Tässä poseeraavat 2018 kevättalkoisiin
osallistuneet.

25.7.2019 22.30

vesikatkon aikana. Tammikuussa 2010
ja jälleen tammikuussa 2013 putket
jäätyivät useiksi viikoiksi. Jäsenet kokivat, että elämästä puuttuu jotain hyvin
tärkeää. Ei päässyt uimaan ja saunomaan eli hoitamaan terveyttään.
Tapaninpäivän myrsky vuonna 2011
riepotti saarta olan takaa. Puita kaatui
ja myrskytuuli heitteli lumettomassa
maassa olleita lapioita ja tuoleja. Talo
ja sauna säästyivät onneksi vaurioilta.
Talvella 2015 ryskyvät jäät rikkoivat
laiturin pään ja tekivät pahan näköistä
jälkeä laiturin kaiteelle ja rappusille.
Alkutalvella 2019 Helsingissä riehui
jälleen kova myrskytuuli. Tuuli katkaisi
saaressa kahdesta puusta paksun oksan.
Kumpikin oksa jäi roikkumaan puun
viereen muutamasta kohdasta, Katkenneista oksista saatiin hyviä grillipuita.

Vuonna 2010 oli laiturin täysremontin vuoro. Samanaikaisesti sähköistys
uusittiin ajanmukaiseksi. Kaikissa näissä töissä oli ulkopuolisen tekijän lisäksi
suuri joukko talkoohenkistä, ahkeraa
työvoimaa seurasta. On laskettu, että
oman työn hinnaksi pelkästään laituriremontissa on tullut pyöreät
22.000,- euroa.

Luonto koettelee
Syksyllä 2004 tulviva meri teki pahaa
jälkeä saaressa. Vesi ulottui melkein
saunan edessä olevalle kivikolle asti.
Tulva toi saareen ilmeisesti Mustasaaresta liikkeelle lähteneen laiturin.

Luonto ihastuttaa
Monen mielestä Ouritsaaren luonto
kaikissa sen muodoissa puhuttaa kävijää eniten: kasvit, kukat, puut, pensaat,
linnut, muut eläimet ja vuodenaikojen
vaihtelut.
Saaren puusto on runsas: tuomia,
pihlajia, koivuja, mäntyjä, sireeni- ja
kirsikkapuu sekä omenapuu saunan
edustalla. Toukokuussa tuomen kukat
tuoksuvat voimakkaasti. Seuraavana
kukkii omenapuu, joka antaa myös joskus hedelmää. Saunan ikkunoista voi
seurata pihlajan kukintaa ja myöhemmin sen punertavia marjaterttuja. Puihin ja pensaisiin asennetaan pimeäksi
ajaksi valot.

Mustasaaren karkulainen.

Käyttämämme vesi tulee Hietaniemen
vesipisteestä johdettua putkea pitkin.
Vesiputki on muutaman kerran jäätynyt niin, että sauna on pitänyt panna
kiinni. Löylyvettä ei voi ottaa merestä
ja suihkuja ei tietenkään voi käyttää
18

Pirtsu_2_palstaa.indd 18

25.7.2019 22.30

niiden saamasta poikasmäärästä. Myös
joutsenten jälkeläisten määrä on aina
puheenaiheena lauteilla. Rantaviivaa
uivat joutsenet poikueineen ovat kaunis
näky.
Saaren ja sen rantojen eläimistö tarjoaa muutakin mielenkiintoista seurattavaa. Rusakkoja näkee saaressa usein,
kettua sitä vastoin vähän harvemmin,
mutta jäsenillämme on useita näköhavaintoja ketusta.
Muutama vuosi sitten saareen johtavan tien rantakivikossa nähtiin minkin
näköinen eläin. Varmuus saatiin kesällä
2018, kun minkki kiipeili kotagrillin
rakenteissa. Se ei pelännyt ihmisten
puhetta vaan jatkoi kiipeilyjään. Lopulta se säikähti jotain, ja kiipesi läheiseen
mäntyyn. Minkki saatiin kiinni ja se
toimitettiin Korkeasaareen.

Myös saaren linnusto on runsas:
siellä voi nähdä lokkeja, joutsenia,
silkkiuikkuja, sorsia, variksia ja myös
hanhia. Mustarastaan kaunista laulua
saa kuunnella usein saaressa. Myös
meriharakat ovat ottaneet saaremme
kesäpaikakseen. Veikeiden oranssinokkaisten meriharakoiden tepastelua
nurmella ja matojen onkimista maasta
on mukava seurata. Niiden pesintää
ja poikasten selviytymistä seurataan
tarkasti. ”Reissuvihosta” löytyy merkintä meriharakoiden saareen saapumispäivästä ja myös lähtöpäivästä sekä

Kuvat: Joutsenet ylhäällä ja meriharakat
alhaalla. Kuvaaja Paul Fletcher.
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Jäsenten mieliin jääneitä
tapahtumia

avantouinnista. Toimittaja oli kysynyt,
ilmeisesti Sirkka Vähä-aholta, olivatko
hänen ostamansa kalsarit sopivat saunomiseen ja uimiseen. Ilmeisesti Sirkka
oli ollut humoristisella tuulella ja antanut tulkille, Salme Ahlströmille, sen
jäsenhakemuslomakkeen.

Tulihan se jäsenhakemuslomake
lopulta
Salme Ahlström muistelee, että hän
joutui odottamaan jäsenhakemuslomakettaan pitkään. Hän vieraili saunallamme vuonna 2000, jolloin Helsinki
oli yksi Euroopan kulttuurikaupungeista. Ohjelmistoon kuului Kuukauden
sauna -projekti ja Talviuimarienkerho
oli siinä Helmikuun sauna. Näissä
merkeissä Salme vieraili saunallamme.
Hän innostui harrastuksesta ja olisi
halunnut päästä jäseneksi. Mutta hakemuslomaketta hän ei vain syystä tai
toisesta saanut.
Myöhemmin Salme toimi tulkkina
National Geographic -lehden toimittajalle, joka oli tullut tekemään juttua

Vesitiiviin kellon mainos
valkokankaalla
Yrjö Lindroos on 85-vuotias aktiivinen TUK-jäsen. Hän käy säännöllisesti
uimassa ja saunomassa, osallistuu retkillemme ja talkoisiin. Hän on myös
intohimoinen melonnan harrastaja.
Seuraavassa Yrjö kertoo oman muistelonsa talviuintiin liittyen: ”Kerran
60-luvulla aurinkoisena talvipäivänä
olin menossa uintireissulle TUK:n silloiseen uintipaikkaan Hietaniemeen.
Salskeita ja kauniita uimareita Hietaniemessä.
Yrjö Lindroos kuvassa kuudes vasemmalta.
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Pukukoppiin oli ilmestynyt kaksi miestä, jotka ilmoittivat, että he haluavat
tehdä mainosfilmin uudesta vesitiiviistä
rannekellosta. Miehet pyysivät, jos
voisin mennä uimaan tämä kello ranteessani. He sitten filmaavat ja tekevät
mainosfilmin tilanteesta. Korvaukseksi
he lupasivat tarjota minulle lämpimän
lounaan.
Mikäs siinä, voihan sitä kello ranteessakin uida, jos se kerran on vesitiivis.
Menin avantoon ja filmikamera kävi.
Sitten he pyysivät uimaan avannon
reunalle ja asettamaan ranteen ja kellon
näkyviin jään päälle. Ja sitten sama
uudestaan. Ja vielä muutama toisto:
uinti ja ranne jäälle näytille. Lopulta he
päästivät minut hytisevänä lämpimään
pukuhuoneeseen. Aikaa oli kulunut
sen verran, ettei enää ehditty luvatulle
lounaalle, mutta korvaukseksi antoivat
minulle 100 markkaa, joka kyllä oli
ihan riittävä summa kunnon ravintola-annokseen.
Se haitta tästä oli, että laihana poikana tulin olleeksi liian kauan avannossa
ja palelin sitten koko iltapäivän. Onneksi en kuitenkaan sairastunut flunssaan.
Myöhemmin tuttavani kertoi nähneensä minut erään elokuvan alkumainoksissa. Siihen aikaan, kun TV ei
ollut vielä yleistynyt, tällaiset mainosfilmit elokuvan alkupaloina olivat yleisiä.
Menin sitten itsekin katsomaan kyseistä elokuvaa ja mainosfilmiä. Olihan
maalaispojan kiva nähdä itsensä peräti
valkokankaalla.”

Työpaikan saannin edellytyksenä
kylmä testi
Helena Nuora on ollut jäsenemme 30
vuotta. Hän haki aikoinaan työpaikkaa.
Työnantajina toimi kaksi avantouimaria. Jotta työpaikka heltiäisi, oli määrä
pysyä terveenä, sairauspoissaoloista ei
oikein pidetty. Näin kertoo Helena
Nuora.
Työhönpääsytesti ei ollut haastattelu vaan pulahdus Ouritsaaren veteen
kylmänä loppiaisena. Tuuli puhalsi,
piti ottaa kovat löylyt saunassa ja sitten
työnantajieni kanssa pihan poikki paljain jaloin uikkarissa mereen.
Läpäisin testin, sain työpaikan enkä
ollut kertaakaan poissa töistä sairastelun takia. Työnantajani myös maksoivat liittymismaksun ja vuoden uintimaksun.
Ensimmäinen kerta jäi mieleen jäätävänä kokemuksena kovan merituulen takia, mutta siitä se lähti. Tapasin
käydä uimassa sekä töihin mennessäni
että töistä tullessani joka päivä. Tein
työmatkani polkupyörällä keväästä joulukuuhun.
Olen hehkuttanut avantouinnin ihanuutta monelle. Ikinä en ole katunut
tämän harrastuksen aloittamista.
Arvonantoa Taisto Yli-Räisäselle
Kuten on usein todettu, nykyisen saunamme on suunnitellut TUK:n edesmennyt jäsen, rakennusmestari Taisto
Yli-Räisänen. Sauna valmistui loppuvuonna 1989 ja TUK:n silloinen hallituksen puheenjohtaja Leena Heino
21
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muistelee aikoja, kun hallituksessa puuhattiin saunan rakentamista. Suunnitteluvaiheessa mielipiteet saunan koosta
ja muodosta vaihtelivat suuntaan jos
toiseen ja Leena oli puheenjohtajana
arvostelujen pääkohde.
Koska saunan löylyhuoneeseen oli
suunniteltu yhtenäinen ikkunarivistö,
osa jäsenistöä katsoi, ettei sellaista voi
rakentaa. Ulkopuolelta saattoi nimittäin nähdä miesten ja naisten istuvan
lauteilla yhtä aikaa.
Sauna on ollut käytössä kohta 30
vuotta ja näkymät lauteilta ovat upeat.
Jokunen aika sitten eräs jäsen sanoi ihmetelleensä, miksi hän saattoi vastustaa
aikoinaan saunan ikkunariviä.
Kaikkien nykyjäsenten kiitos hienosta ja hyvin toimivasta saunarakennuksesta idean saaneelle Taisto
Yli-Räisäselle.

tia, pitää hypätä narua vähän aikaa”, oli
rouva vastannut.
Bussin kuljettaja jäi miettimään asiaa
ja vähän huolestuneena soittanut poliisille ja kertonut näkemänsä ja kuulemansa. Niinpä poliisit tulivat paikalle
tarkistamaan, että rouva oli puhunut
totta. Ouritsaaressa oli todella talviuintipaikka ja koska sauna ei ollut lämmin, piti hypätä narua ennen mereen
menoa.
Tapaus osoittaa, että bussin kuljettaja
tunsi todellista huolta iäkkäästä rouvasta omituisine harrastuksineen
Huuhkaja kanijahdissa aivan
silmiemme edessä
Tämä Leenan muistelo on ihan viime
vuosilta. Hän oli lauteilla muutaman
jäsenkaverin kanssa. Heidän huomionsa kiinnittyi johonkin mustalta pressulta vaikuttaneeseen esineeseen, joka oli
jäällä. Yhtäkkiä ”pressu” lähtikin lentoon. ”Pressu” osoittautui isoksi huuhkajaksi, joka oli havainnut silmiemme
edessä keinun luona vilahtavan kanin.
Huuhkajan havaittuaan kani juoksi
henkensä edestä keinun alle ja huuhkaja lennähti uljaana keinun päälle kania
kyttäämään. Kani ei tullut keinun alta
ja huuhkaja istui ja käänteli päätään
kaikessa rauhassa hyvin pitkään. Varmaan huuhkaja näki myös lauteilla
istuvat ihmiset.
Aikansa siinä istuttuaan huuhkaja
väsyi odottamiseen ja lensi pois. Saman
tien kani sai jalat alleen ja loikki parempaan turvapaikkaan.

Avantouimari herätti poliisin
uteliaisuuden
Talviuinnin harrastus ei ole aina ollut
niin tunnettua kuin nykyään. Leena
Heinon muistiin on jäänyt erään iäkkään rouvan matka talviuintipaikalle
Ouritsaareen. Tämä rouva oli tullut
myöhäisbussilla Hietaniemeen ja jäänyt
kirkon kohdalla pois bussista. Kuljettaja oli kysäissyt: ”Mihin rouva näin
myöhään on matkalla?” Tähän rouva
oli vastannut, että ”olen menossa avantoon uimaan”. Kuljettaja oli tullut vielä
uteliaammaksi ja kysynyt, että ”mihin
tuota hyppynarua tarvitaan uintimatkalla?” ”Jotta tulisi lämmin ennen uin22
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uimassa. No - myöhemmin tulimme
uudestaan ja todennäköisesti
paremmalla, mutta kylmemmällä säällä
ja minunkin kohdalla homma sitten
nappasi kiinni.
Eipä aikaakaan ja päätin hakea
jäsenyyttä. Saunalla päivysti
saunavuorojen aikaan varsin jämäkän
oloinen vanha rouva Sirkka. Ymmärsin,
että hänen ”seulansa” ratkaisi, tuliko
jäsennyyttä vai ei. Kimmon kanssa
seisoimme rivissä Sirkan edessä kuin
alokkaat asennossa. Sirkka tarkkaili
minua päästä varpaisiin ja kysyi
Kimmolta ”Menetkö tästä miehestä
takuuseen?” Kimmo lupasi pitää huolta
siitä, että osaan käyttäytyä sääntöjen
ja ohjeiden mukaan. Silloin jäseneksi
pyrkiminen tapahtui tuolla tavalla.
Myöhemmin Kimmo vinkkasi, että
hän vie Sirkalle jouluna kukkapuskan
pitääkseen yllä hyviä suhteita. Neuvosta
vaarin ja joulusaunaan kukkapuskan
kera. Sirkka otti kukat tyytyväisenä
vastaan, mutta vihjaisi samalla, että
kyllähän kukat mukavia ovat, mutta
kyllä konjakkipullokin ihan hyvä
joululahja on. Sen jälkeisinä jouluina
veimme Kimmon kanssa yhdessä 		
Sirkalle kukkia ja konjakkia.
Muistan vielä kysyneeni Kimmolta,
että kuinka usein viikossa hän käy
saunassa ja avannossa. Kimmo vastasi,
että aina kun mahdollista. Minulle
on kuitenkin aika vakioksi sittemmin
muodostunut käytäntö, että saunon ja
uin neljä kertaa viikossa ja kylläpä se
onkin niin mukavaa. Sittemmin myös

Aktiivijäsenemme Sulo Tossavainen täytti 90
vuotta tammikuussa 2019.
Vappu Pennasen leipomaa kakkua ihastelemassa Sulon vaimo Tuula Siltala, päivänsankari ja Vappu Pennanen.

Kukat vai konjakki – mielellään
molemmat, kiitos!
En nyt tarkkaan muista, milloin
liityin seuraan, mutta ensimmäisen
kerran tulin saunomaan ja uimaan
syysmyrskyllä naapurini ja ystäväni
Kimmo Pohjosen houkuttelemana
joskus 90-luvun loppupuolella. Oli
syyspimeää ja aivan kamala ilma.
Kävimme saunassa ja sen jälkeen
uimaan. Kimmo loiskautti Laiturin
nokalta itsensä pimeisiin kuohuihin.
Minä käänsin kelkkani ja kipitin
takaisin saunan lämpöön käymättä
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ehtinyt nähdä ja kuulla jäsenyytensä
aikana monenlaista. Raijan kohdalla
yhteys seuraan alkoi Hietaniemen rannasta. Seura toimi siellä vuoteen 1972
saakka ja Raija muistelee tulleensa seuraan joskus 1960-luvun alussa.
Hänen puheessaan vilahtaa henkilöiden nimiä, jotka tavalla tai toisella ovat
jääneet hänen mieleensä. Hän muistelee Liisaa, joka laittoi ruokaa sekä
Kalle-nimistä henkilöä, joka sai jäädä
saunalle yövahdiksi.
Sirkka Vähä-ahon ja Emil Järvon
hän muistaa myös hyvin. Esikoinen,
Rauno, on käynyt saunomassa ja
uimassa jo ennen syntymäänsä.
Käymällä uimassa raskautensa aikana
Raija istutti poikaansa talviuintiharrastuksen: Rauno-poika on ollut jäsenenä
kohta kymmenen vuotta.
Raija pitää harrastusta lumelääkkeenä: jos oli ongelmia elämässä, ne käytiin huuhtomassa jäsenkaverien kanssa
pois uimalla. Käynneistä tuli sosiaalinen tapahtuma ja seurasta löytyi hyviä
ystäviä.
Raija ei ole käynyt säännöllisesti enää
uintiretkillä muutamaan vuoteen, iän
tuomat vaivat ovat esteenä. Mutta mieli
tekisi kuulemma kovasti!

vaimoni on liittynyt seuraan, joten
tästä on tullut meille oikein mukava
yhteinen harrastus.
Onnea 95 vuotiaalle seuralle!
Kiitos hyvästä saunasta, saunaseurasta
ja aivan ihanasta paikasta!
Juki Pohjolainen,
Ouritsaaren Pavarotti

Julkaisun toimittajan
vieraana
Eri ikä – samat tuntemukset
Raija Wikström
Tuulee aika lailla mutta aurinko paistaa
Ouritsaaressa toukokuun lopulla 2019.
Kahvittelen kahden henkilön kanssa
juttelemassa talviuinnin merkityksestä
heidän elämässään. Raija Wikström on

Raija Wikström ja Eemeli Rautiainen kahvittelemassa Ouritsaaressa kesällä 2019.

24

Pirtsu_2_palstaa.indd 24

25.7.2019 22.30

kihelmöinniksi kun veri alkaa kiertää, Eemeli saa lajista mielenrauhaa,
rentoutunutta oloa ja irtiottoa arjesta.
Eemeli tuntee olevansa yhtä tämän
porukan kanssa, samalla kalkkiviivalla
lauteilla vieressä istuvan kanssa taustasta välittämättä.
Sinä aikana, kun Raija aloitti lajin
1960-luvulla ja Eemelin aloittaessa
2019, kovin moni asia ympärillämme
on muuttunut. Muutamat talviuintiin
liittyvät toteamukset ja tuntemukset
eivät kuitenkaan muutu. Rakkaus ja
vetovoima lajiin ovat jäljellä. Olisiko
niin, että Ouritsaari paikkana, kaunis
ja monimuotoinen luonto, meri ja
hyvin toimivat tilat tarjoavat juuri sitä
rauhoittumista, mitä ihminen kaipaa
ollakseen onnellinen.

Eemeli Rautiainen
Toinen juttukaverini on sitten toisesta
ääripäästä, jos ajattelee jäsenyyden pituutta. Eemeli Rautiainen sai jäsenyyden keväällä 2019 käytyään sitä ennen
viitisen vuotta saaressa satunnaisesti
vieraana. Eemeli tutustui lajiin kaverinsa suostuttelemana. Hänellä ei ollut
minkäänlaista käsitystä, minne häntä
ollaan viemässä ja mitä siellä tapahtuu.
”Uimahousut, pyyhe ja ennakkoluuloton mieli mukaan, niillä pärjää”,
hänelle sanottiin. ”Mitähän kaverit
tuumaavat, jos kertoisin heille, että
olen menossa tammikuun pakkasilla
saunomaan ja sitten avantoon.”
Eemelille kävi niin kuin vannoutuneille lajiin hurahtaneille käy. Piti saada
kokea sama hyinen ihanuus uudestaan
ja uudestaan. Hän kutsuu tunnetta

Dario Gasparra on sitä mieltä, että auringonotto kannattaa aloittaa jo maaliskuussa.
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Kannen kuva: Paul Fletcher
Joulupäivä 2014.
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Paul Fletcher ottaa kuvan ja hyppää
samalla, taidokasta vai mitä?

Täällä minä vahdin, että avanto
ei pääse laajenemaan.
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