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Mennyttä kesää ja syksyä muistellen
Talviuimareille kesä oli melko mukava, koska
ainakaan kuumat säät eivät lämmittäneet vesiä
liikaa.
Elokuun 12. päivä saaressa olijat kokivat
aikamoisen ukkosmyräkän. Pimeni, satoi rankasti
ja sähkötkin katkesivat hetkeksi. Taivas salamoi ja
salama kaatoi talon vierestä tuomen ja repi paljon
oksia maahan. Tuvassa tätä näytelmää ihasteli ja
kauhisteli kymmenkunta jäsentä kynttilän valossa.
Elojuhlaa vietettiin Suomi 100 -hengessä 17.
elokuuta. Juhliamme on aina suosinut hyvä sää –
niin oli tänäkin vuonna. Noin 120 jäsentä nautti
erinomaisesta suomalaisesta ruoasta hienossa
säässä. Tarjolla oli Karjalan paistia, paistettuja
muikkuja ja mustikkapiirakkaa jälkiruoaksi.
Jäsenten lisäksi meitä auttoi Lyhty ry:n reippaat
apulaiset. Janille lämpimät kiitokset ruoan
valinnasta ja järjestelyistä.
Juhlissa valittiin myös illan paras teeman mukainen
asu. Kisan voitti Johanna Shrestha kauniilla
Härmän kansallispuvulla. Parhaat onnittelut!
Kesän suurin urakka oli uusien, puisten
laituriportaiden rakentaminen.
Saunamajuri Juha ”Juke” Anttila ja hallituksen
puheenjohtaja Pekka ”Peko” Korpela ja jäsen Esko
Laine olivat pääarkkitehdit ja päätekijät. Portaat
alkoivat pikkuhiljaa saada muotoaan, kun niitä
rakennettiin ja koottiin pihalla. Sitten ne saivat
valkoisen maalipinnan ja juuri ennen Elojuhlaa ne
voitiin uittaa paikoilleen. Kyllä niistä tuli hienot ja
tukevat. Ne sulautuvat hyvin itse laituriin ja koko
rakennelma on nyt yhtenäinen ja hyvän näköinen.
Suuri kiitos monta, monta työtuntia tehneille sekä
sille porukalle, joka sitten asensi ne paikoilleen.
Upeaa yhteistyöhenkeä.
Syystalkoita ei ole pidetty aikoihin. Nyt ne
järjestettiin 14.10. ja sateisesta säästä huolimatta
lähes 30 talkoolaista oli paikalla ahertamassa.
Saunan lauteet hiottiin ja pestiin kunnolla, talo
siivottiin katosta lattiaan ja kaikki kumimatot pestiin.
Laiturille asennettiin matot ja piha haravoitiin. Poijut
otettiin myös pois vedestä. Kesäkalusteet vietiin
kellariin ja risut poltettiin. Paljon saatiin aikaan,
lämmin kiitos. Kyllä hernesoppa ja pannari hillon ja
kermavaahdon kanssa maistuivat hyvältä.

Suosittelija – mitä hänen kuuluu tietää ja
tehdä
Oletko lupautunut suosittelijaksi henkilölle, joka
hakee jäsenyyttämme? Sinun on hyvä tietää
seuraavat asiat ja velvollisuutesi:
•
•
•
•

•
•
•

Voit suositella hyvin tuntemaasi henkilöä,
kun olet itse ollut jäsenenä ainakin vuoden.
Voit suositella uutta jäsenehdokasta kahden
vuoden välein.
Voit joka tilanteessa taata suosittelemasi
henkilön sopivuuden jäseneksemme.
On suositeltavaa, että vierailet jäsenyyttä
hakevan henkilön kanssa saunalla, jotta
hakija saa varmuuden siitä, että hän haluaa
liittyä seuraamme.
Jos/kun jäsenyys myönnetään, opastat
hänet talon tavoille.
Varmistat, että hän käy tulokasinfossa.
Huolehdit siitä, että hän on omaksunut ja
hyväksynyt sääntömme ja lukenut
ohjeistuksen uusille tulokkaille.

Jäsenhakemukset lähetetään vapaamuotoisina
osoitteeseen hakemukset@tuk.fi. Jäsenasioista
vastaa hallituksessa Tarja Meriläinen tarja@tuk.fi.

Syysretki Kaupinojan saunalle 25.10.
Syysretkemme suuntautui tänä vuonna Kaupinojan
saunalle Näsijärven rannalle. Nautimme toistemme
seurasta ja mukavasta matkanteosta päämääränä
iso, puulämmitteinen sauna Näsijärven rannalla.
Kyllä oli kuumat löylyt, iso kiuas saunan
takaosassa antoi sellaiset lämmöt, että
kovimmallakin saunojalla oli kuumat oltavat. Kivaa
oli, kiitos 28:lle jäsenelle kivasta matkaseurasta.

Joulu lähestyy – TUK:n jouluglögi
17.12.2017
Jouluglögi tarjoillaan sunnuntaina 17. joulukuuta.
Asiasta lisää lähempänä ajankohtaa.
Mukavia syysuinteja toivotellen hallitus

