
TALVIUIMARIENKERHO RY 

Kausitiedote 34/19.3.2018 

Alkuvuosi 

Saimme sittenkin kunnon talven Helsinkiinkin. 
Lunta on tullut sopivasti ja pakkanen on jäädyttänyt 
meren ja meillä on ollut kunnon avantokelit. 
 
Jäsenistöä on muistutettu siitä, että jokainen liikkuu 
Ouritsaaaren alueella omalla vastuulla. Lumitöihin, 
jään poistoon laituriportailta ja polun 
hiekoittamiseen on hienovaraisesti kehotettu 
osallistumaan omien voimavarojen mukaan. 
 

Vuosikokous 
 
28.2.2018 pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 46 
jäsentä. 
 
Jäsen- ja saunajäsenmaksuihin tuli korotukset: 
saunovan jäsenen vuosimaksu on 170 euroa 
(korotus 10 €) ja uimassa käyvän 70 euroa (korotus 
5€). 
 
Korotuksia perusteltiin vuosivuokralla kaupungille. 
Vuokra on tänä vuonna 9.240,- euroa, kun se vielä 
viime vuonna oli 6.993,- euroa. 
 
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
vuodelta 2017. 
 
Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan Pekka 
Korpela puheenjohtajana. 
 
Toimintasuunnitelmassa on tälle vuodelle 
korjauksia ja perusparannuksia 
saunarakennuksessa ja laiturilla. Meressä olevien 
poijujen painot ja kiinnitykset on myös tarkoitus 
uusia. 
 
Saukko-patsas myönnettiin Tiina Parviaiselle ja 
Tapio Pitkäselle. Heidän ansiostaan Pingviini-
patsas komeilee saunan edustalla uusissa 
vaatteissaan. Pingviini paljastettiin uudistettuna 
elojuhlassa 2016. Kiitos ja onnittelut Tiinalle ja 
Tapsalle! 
 

Jäsenmaksulaskutus on käynnistynyt 
 
Laskutus on lähtenyt käyntiin. Suurimmalle osalle 
lasku tulee spostiin osoitteesta laskutus(at)tuk.fi. 
On hyvin tärkeää, että jäsenvastaavalla Tarja 
Meriläisellä on jäsenten ajantasaiset yhteystiedot. 
Huolehdi siitä, että tietosi ovat rekisterissämme 
oikein. Muutoksen voi lähettää osoitteeseen 
tarja(at)tuk.fi tai jättää viestin saunalle. 
 
 
 
 
 

 
 
 
TUK:lla on vain yksi pankkitili 
 
Yhdistyksellä on vain yksi pankkitili. Se on: 
 
FI31 1228 3000 0178 46 (Nordea). 
 
Jäsenmaksulaskuissa on viitenumero. Jos maksat 
yhdistykselle jotain muuta, merkitse viestikenttään 
asia. 
 

Vilkaiskaa joskus ilmoitustaululla, 
pukuhuoneissa ja ovissa olevia tiedotteita 
 
Seuramme viralliset tiedotepaikat ovat ilmoitustaulu 
ja www-sivut. Ilmoitustaululla saattaa olla sellaista 
tietoa, jota ei julkaista julkisella www.tuk.fi 
sivustolla. 
 
Vilkaise siis ilmoitustaulua sekä ovissa ja 
pukuhuoneissa olevia tiedotteita. Näin et jää 
mistään tiedosta paitsi. 
 

Kevättalkoisiin vielä vähän aikaa…… 
 
Tärkein yhteistapahtuma, kevättalkoot, antaa 
odottaa itseään hitaasti edistyvän kevään takia. 
 
Pidä silmällä ilmoituksia, joissa talkoopäivä 
kerrotaan. Näemme talkoissa! 
 

Jäidenlähtökisa 
 
Arvaukset piti jättää 28.2. Nyt odotamme 
jännityksellä, milloin meri on jäistä vapaa saunan 
lauteilta katsottuna. Taitaa mennä pitkälle 
huhtikuulle näillä keleillä. 
 
 
 

 
 
Tässä komeilee Aulis-pingviinimme uudessa 
asussaan. Tämän ehostaminen tuotti Saukko-
patsaan Tiinalle ja Tapsalle, kiitos vielä kerran. 
 
 
 
 

http://www.tuk.fi/

