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Ankkurijäsenten perinteinen jouluillallinen nautittiin Upinniemen 

Päällystökerhon Ravintolassa 11.12.2015. Paikalle oli saapunut 

niin jäsenistöä puolisoineen ja edesmenneiden Ankkurijäsenten 

puolisoita kuin ns. ulkojäseniäkin. Yhteensä meitä oli paikalla 46 

henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

Ankkurijäsen Mikko Helenius joukkoineen oli 

valmistanut herkullisen jouluillallisen ja siihen 

päästiin käsiksi, kun Ankkurijäsentoimikunnan 

puheenjohtaja Aki Karvonen oli toivottanut 

vieraat tervetulleeksi.  

 

 

 

 

 

 

 

Illan hauskuuttajana oli Aila Rasinkankaan ja Pirkko Kellomäen junailema ”Joulupaketin 

harharetket”. Leikissä ideana oli yksi kiertävä paketti, joka saajan piti luovuttaa eteenpäin. Leikin 

juontaja kertoi mitkä vaatimukset paketin saajan tulee täyttää. Näitä vaatimuksia olivat mm: 

tyylikkäin nainen, mies jolla oli kaunein kraka, nainen jolla lyhyin hame, nainen jolla kaunein 

kenkä, mies joka eniten muistutti joulutonttua, nainen jolla kaunein koru ja lopussa paketin 

kuljettajan hyvä ystävä. Niinpä paketti päätyi Heikki Saaren käteen. 

 

 

 

Jorma Kellomäki junaili jälleen 

kinkkuarvonnan arpojen myynnin. 

Perinteiseksi meni kinkun voittokin, kun sen 

sai jälleen Tapani Flyktmanin ruokakunta 

(!!). Kaksi muuta arpajaisvoittoa meni 

Tellervo Welinin (ent. Vilmi) ruokakuntaan. 

 

 

 

 

 

 



Tänä vuonna tilaisuuden kohokohdaksi muodostui Heikki Saaren toimittaman Ankkurijäsenten 

historiikin julkistaminen. Ankkurijäsentoimikunnan ensimmäinen ja pitkäaikainen puheenjohtaja 

Veikko Vanhamäki kertoi Upinniemeen Ankkuroidut kirjan syntyhistoriasta. Vaikka ankkurijäsen-

toimintaa oli ollut jo vuodesta 1960, täytti virallinen Ankkurijäsentoimikunta 30 vuotta 21.9.2015. 

Oli siis oikea hetki painaa paperille toiminnan synnyt ja synnit. Rahoitus oli julkaisupäätöksen 

suurin kynnys. Kirja päätettiin toimittaa, vaikkapa parin toimikunnan jäsenen omalla rahoituksella. 

Sen tiedon saatuaan toimikunta päätti kirjan tekemisestä keinoja ja kustannuksia kaihtamatta. 

Onneksi heidän pussilleen ei sentään tarvinnut mennä. Julkistamisen yhteydessä korostettiin tämän 

kaltaisten historiikkien taustalla olevan aina paikallisten ihmisten ja toimijoiden. Heistä ja heidän 

teoistaan muodostui tämä historiikki ja merkittävä osa Upinniemen kylän historiaa ja perinteitä. 

 

 

Ankkurijäsentoimintaan ja historiikin tekoon merkittävän panoksensa antaneet yhteiskuvassa, kera 

kiitosten ja kehujen. Tapani Flyktman, Aaro Hussi, Veikko Vanhamäki ja Heikki Saari. 

 

Historiikkia painettiin neljäsataa numeroitua kappaletta. Kirja jaettiin kaikille paikalla olleille ja 

myöhemmin se postitettiin kaikille muille Ankkurijäsenille sekä vielä palveluksessa oleville 

Upinniemen Päällystöyhdistyksen jäsenille. 

 

Jouluillallisemme oli siis tänä vuonna aikaisempia kertoja juhlallisempi, mutta ilonpitoa ja yhdessä 

olon merkitystä se ei muuttanut, päinvasoin. 


