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Yleistä 

Helmikuisen vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus 
on järjestäytynyt ja pitänyt jo kaksi kokoustakin. 
 
PRH on vahvistanut uudet sääntömme ja 
hallituksen tämänhetkinen kokoonpano on 
rekisteröity yhdistysrekisterissä. 
 

Jäsenmaksuista ja jäsenmääristä 
 Maksujen eräpäivä on ollut 30.4. Toukokuussa 
tarkastetaan tilanne maksuissa. Jäsenet saivat 
tänä vuonna jäsenmaksulaskun mukana tietoa mm 
jäsenmaksun määräytymisestä, maksujen 
tarkistamisesta jne. Ohje kannattaa lukea. 
 
Jäsenen tulee huolehtia itse siitä, että hänen 
tietonsa rekisterissämme on oikein. Aika paljon 
menee aikaa siihen, kun postia palautuu tai 
sähköpostiosoite ei ole oikein. Jäsenasioista 
vastaavan Tarja Meriläisen tavoittaa parhaiten 
osoitteesta tarja@tuk.fi 
 
Usein kuulee kysyttävän, miten jäseneksi pyritään. 
Internet-sivuillamme, www.tuk.fi, otsikon 
Jäseninfoa alla on seikkaperäiset tiedot asiasta. 
 

Kesää kohti…. 
Kevättalkoissa oli mukava tunnelma – mikä oli töitä 
tehdessä, kun musiikki tahditti töitä ja sääkin oli 
suotuisa, 
 
Saunan lauteet ja ikkunat on pesty, talo on katosta 
lattiaan pesty ja matot ovat käyneet myös pesussa. 
Kaikkialla tuoksui puhtaalle. Ja Janin ja Pekon 
tarjoilema lohikeitto saaristolaisleivän kanssa 
maistui niin, niin hyvältä. Kiitos kaikille mukana 
olleille! 
 
Vene pantiin vesille ja poijut asetettiin paikoilleen. 
Rantamme on nyt merkitty viidellä poijulla, jotta 
uiminen olisi turvallista. 
 

Jäidenlähtökisan voittajat 
Meri oli lauteilta katsottuna täysin vapaa jäistä 8.4. 
Kolme jäsentä oli veikannut tuota päivää. Onnittelut 
Eeva-Liisa Nalbantoglulle, Pena Peltokalliolle ja 
Peko Korpelalle. Voittajat ovat saaneet palkinnot – 
onnittelut meiltä kaikilta. 
 

Vierasmäärä- ja maksu 
Muistutuksena kaikille: 

 Vierasmäärä on 1/jäsen kerrallaan 

 Maksu 10 € keittiön laatikkoon 

 Isännän ja vieraan nimi vihkoon 

 Isommista vierasmääristä on sovittava 
jonkun hallitusjäsenen kanssa etukäteen. 

 
 

 
 
 

Löylyhuoneen tuuletus ja lauteiden 
huuhtelu 
Välillä löylyhuone tarvitsee tuuletuksen ja lauteet 
suihkutuksen. Näin teet sen oikein: 
 

 Avaa löylyhuoneen pikkuikkunat 

 Avaa ulko-ovi 

 Pidä väliovet kiinni 

 Suihkuta pitkällä letkulla keskilämpöistä 
vettä lauteille ja lauteiden alle. Varo 
suihkuttamasta ikkunoihin ja 
seinäpaneeleihin. 

 Odota hetki ja sulje ikkunat ja ovet. 
 

Tekstiviestipalvelumme – mikä se on? 
Seuramme otti viime syksynä käyttöön 
tekstiviestipalvelun. Viime kesän 
jäsentarkastuksissa päivitimme jäsenten gsm-
numeroita, jotta palvelun piiriin saatiin 
mahdollisimman monta jäsentä. 
 
Viestipalvelulla tieto saadaan jäsenille nopeasti ja 
turvallisesti ja perillemeno on suhteellisen varmaa. 
Palvelua käytetään vain kiireellisten, tärkeiden 
viestien välittämiseen. Saamamme palaute 
palvelusta on ollut positiivista. 
 
Seuramme viralliset viestintäkanavat ovat talon 
ilmoitustaulu ja internet-sivut. 
 

Fiksun löylynheiton etiketti 
Löylynheitossa tulee ottaa muut lauteilla olevat 
huomioon. Kun tulet merestä löylyhuoneeseen, 
sinun ei pidä alkaa heittää löylyä välittömästi 
tultuasi. Löylyä on nimittäin saatettu juuri heittää, 
mutta et sitä itse tunne. Totuttele ensin vähän aikaa 
ja aina voi kysyä, jos tekee mieli saada lisää löylyä. 
 
Ja kun olet itse heittänyt mojovat löylyt, nauti niistä 
myös itse! Ei ole kohteliasta poistua heti, kun olet 
saanut vedet kiukaalle. 
 

Pesimis- ja hautomisrauha linnuille 
Toukokuu on vilkasta aikaa luonnossa, niin kasvit 
kuin eläimetkin elävät kiihkeää kautta. Jätetään 
luonto omaan rauhaansa! Meriharakan pesä on 
kaivonrengasgrillin läheisyydessä. Kaikki 
toivomme, että poikaset saisivat kuoriutua 
rauhassa. 

 


