
iintarin reserviläiskerhot talkdotöissä

Ähtärissä oli helmikuun toisena viikon-
loppuna talviuinnin sm-kilpailut. Täpah-

tumajärjestelyt vaativat runsaasti talkoo-
väkeä ja sitähän Ähtarin Reserviläisten
ja Reserviupseerikerhon jäsenistöstä

löytyi. Samalla yhdistykset kartuttivat
käyttovarojaan.

SM-talviuintien tapa htuma paikkana

oli Hankaveden ranta Hotelli Mesikäm-
menen edustalla. Työt kisa-areenan.
kuntoonlaittamiseksi alkoivat jo reilua

viikkoa ennen tapahtumaa. Kisaa edeka-

vä nä vii konloppu na reserviupseerikerhon
jäsenet tekivät avannon, jonka pituus

oli 25 m ja leveys 11 m. Jäätä oli vähän
yli30 cm, mutta teräsjäätä siitä oli vain

kolmannes. Hauras jää aiheutti haasteita

avannon teolle.
Allasmestari Lasse Raassina sahasi

pitkälaippaisella moottorisahal la jään

lohkareisiin. Lohkar:eisiin tehtiin kairalla

reikä, josta pujotettiin vetoliina. Mönki-
jällä jäälohkareet vedettiin rantaan kou-

rakuormaajal la siirrettäväksi tarvittaviin
rakennelmiin. Kahden päivän aikana
Raassina sahasi moottorisahalla jäätä

noin kilometrin. Meidän muiden talkoo-
laisten työ mitattiin tonneissa.

Kilpailuviikolla rakennettiin allas-
rakenteita ja kisaviikonloppuna reser-

viupseerikerhon jäsenet pitivät altaan
uintikunnossa noin 800 kisailijalle. Ra-

kennelmien purku jatkui kisan jälkeen'

Reserviupseerien puheenjohtaja Luo-

deslampi kertoi talkoisiin osallistuneen
parisenkymmentä kerhon jäsentä' Tämän

talkooporukan työpanoksella kartutettiin

merkittävästi yhdistyksen toimintavaroja.
Ähtarin Reserviläiset hoitivat kis-

aviikonloppuna liikenteenohjauksen 16

jäsenen voimin. Lisäksi yhdistys toi ki-

sa-a lueel le ensihoidon käyttöön omista-
mansa JSP-teltan ja hoiti sen pystytyksen
ja kasauksen. JSP-teltta esiteltiin kesällä

Riikun Markkinoilla.
Puheenjohtaja Tommi PöYrYn mu-

kaan Talviuinnin Sm-kisojen talkootyöt
antoivat yhdistykselle hyvät eväät mat-
kailualueen liikenteenohjaukseen' Sel keä

suunnitelma ja oikeat kyltitykset ovat
matkailualueen erilaisissa tapahtumissa

avainasemassa.

Fag!#*jx sest*§se
Ähtarin Reserviläiset ry:n jäsenet olivat
kahdeksan jäsenen voimin järjestyksen-

valvojina vastaanottamassa pandoja

Ähtarin keskustan Pandakarnevaaleis-
sa. Pandakarnevaa leissa yhdistyksen
JSP-teltta toimi SM-talviuinteja mark-
kinoivien avantouimareiden saunana.

Tähänkin tarkoitukseen JSP-teltta on

vuokrattavissa.
Puheenjohtaja Pöyryn mukaan yhdis-

qrs kattaa talkootyöllä valtaosan varain-

hankinnasta.
- Talkootyöt ovat meille hyvin tärkeä

ja samalla mieluisa tehtävä. Lisänä on

aina ajatus, että on meille kunnia, jos

toisenkin kerran kysytään kökkään tai
talkoisiin' 

TekstiHM
Kuva Reijo Rekola
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työmaan talkoolaisia qövälineineen. Tässä yaiheessa avannasta on tehtynä vaiaa
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