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Vuosikokouskuulumisia 

 

22.2.2017 pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 45 
jäsentä. Muutamia poimintoja päätöksistä: 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 

toistamiseen Pekka Korpela. 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Maria 

Palomaa ja Pauli Tervo. 
Hallituksessa jatkavat Paul Fletcher, Tarja 

Meriläinen, Jan Ott, Esko Laine ja Pirjo-Pauliina 
Lindström. 
Varajäsenenä jatkaa Mervi Anttila. 

 
Seurallemme perustettiin myös uusi tehtävä – 
saunamajuri. Tehtävään valittiin Juha ”Juke” 
Anttila, joka tuntee paikkamme tekniset laitteet ja 
on taitava mm sähkö- ja pienremonteissa. 
Työtuntimääräksi on sovittu 30 h/kuukausi ja palkka 
siitä on 10 euroa/tunti. Puheenjohtaja on hänen 
”esimiehensä”. Toimeksiannot voi lähettää 
osoitteeseen saunamajuri@tuk.fi. 
 
Jäsenmaksuihin tuli pienet korotukset ja ne ovat: 

 Uimajäsenyys 65 euroa/vuosi 

 Sauna- ja uimajäsenyys 160 euroa/vuosi 

 Liittymismaksu 100 euroa/vuosi 

 Ns. nuorisomaksu ja vierailijamaksu säilyivät 
ennallaan, eli 3 euroa/kerta ja 10 
euroa/kerta. 

 
Jäsenmaksulaskuja aletaan lähettää pikapuoliin. 

Onhan jäsenvastaavalla Tarjalla oikeat 
yhteystietosi, jotta posti tulee oikeaan 
osoitteeseen? Laskun liitteenä jäsenemme saavat 
tänä vuonna lisätietoja maksujen maksamisesta ja 
muutakin jäsenyyteen liittyvää tärkeää tietoa. 
Kannattaa lukea sekin. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin vilkkaan keskustelun ja 
muutaman muutoksen jälkeen ehdotus uusiksi 
säännöiksi. Ehdotus on mennyt PRH:een 

hyväksyttäväksi. Uusissa säännöissä on tullut 
täsmennyksiä mm. jäsenyyden velvoitteisiin, 
erottamismenettelyyn ja päätöksentekoon  
 
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen 
kunniajäsenyyden myöntämisestä pitkäaikaiselle 

hallitus- ym. työläiselle Mervi Anttilalle. 
Sydämelliset onnittelut kaikilta. 
 
Saukko-patsaan puolestaan vastaanotti Jerry 

Livson kiitollisuuden osoituksena esimerkillisestä 
panoksesta seuran talkoo- ym. ym. toimintaan. 
Halaukset myös hänelle. 
 

 

Yllä oleva kuva on otettu Hietsussa TUK-

uimareista vuosimallia 1953 

Mitä teet jos olet paikalla viimeisenä noin 

klo 21? 

Kerhollamme ei ole palkattua henkilöä, joka 
tarkistaisi paikat sulkemisajan, klo 22, jälkeen. 
Ovien lukitseminen, valojen sammuttaminen ja 
ikkunoiden sulkeminen on viimeisenä saunalta 
lähtijän vastuulla. 

 
Iltamyöhään kävijöillä on syytä olla aina avain 
mukanaan, sillä päätalon ovi saattaa olla lukittu klo 
21 jälkeen. Saunan ovissa on sähkölukot, ja ovet 
lukkiutuvat klo 22. 
 
Tarkista ja tee seuraavat asiat, jos jälkeesi ei jää 

ketään noin klo 21: 
 

 Sammuta valot sekä miesten että naisten 
pukuhuoneista 

 Sammuta valot keittiöstä, eteisestä ja 
saunasta 

 Sulje saunan ja päätalon ikkunat 

 Lukitse päätalon ovi 

 Tarkista, että meressä ei ole uimareita. 
 

Keittiön lankapuhelimesta voi soittaa hätäpuhelun. 
Puhelimen päällä on ohjeet, miten toimia, jos apua 
tarvitaan paikalle. 
 
Kevättä pukkaa.. 

 
Päivänvaloa riittää jo hyvin alkuiltaan ja lintujen 
laulua kuuluu joka puolelta. Maaliskuussa pitää 

raksia pihapuista kuivuneita oksia pois ja hoitaa 
lumilapiot ja -kolat kellarivarastoon. Kevättalkoissa 
siistitään sitten paikat lopulliseen kesäkuntoon. 
 

Arvaukset jäidenlähdöstä piti jättää 5.3. Nyt 
jännitetään, kuka tai ketkä osuvat nappiin 
arvauksessa. 
 
Vierailimme Hernesaaren Löyly-saunassa 50 
jäsenen porukalla. Hienot on paikat ja näkymät 
sielläkin. Ahtojäät rannassa estivät uimisen tällä 
kertaa. Kiitos Eeva Nummelalle järjestelyistä ja 
mietitään jo seuraavaa vierailukohdetta, vaikkapa 
ensi syksylle. 
 
Nautitaan vielä avannossa uimisesta! 


