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Kesän makua 
Aurinko ja lämpö ovat hellineet koko toukokuun. 
Tuomi ja sireeni kukkivat jo ja nyt on pihlajan vuoro. 
Kukkapenkit ja istutukset on pantu kuntoon. Vettä 
kaivataan jo taivaalta. 
 

Kesämuistio 
Olemme laatineet jäseniämme varten 
Kesämuistion. Toivomme teidän lukevan kaikki 
kohdat. Aina löytyy jotain, joka on uusi, tärkeä tieto. 
Muutama poiminta muistiosta: 

• Huolehdi tavaroistasi, arvotavarat 
lokerikkoon 

• Kännykät äänettömälle uinnin ja 
saunomisen ajaksi 

• Jokainen portista sisään tuleva on joko 
jäsen tai hänen mukanaan tuleva vieras 

• Vierasmaksut hoidetaan asianmukaisesti 

• Maanantaisin ja keskiviikkoisin käynnit ja 
vierasmaksut kirjataan kuten muinakin 
päivinä. 

• Talon ja saunan oveen käyvän avaimen saa 
Mepilta (meppi(at)tuk.fi, maksu 15 €. 
 

Jäsentarkastukset 
Pidimme toukokuussa muutaman 
jäsentarkastuksen. Jäsenillä olisi itsellään 
velvollisuus hoitaa yhteystietonsa ajan tasalle. 
Tarkastuksessa korjasimme hyvin monen jäsenen 
tietoja: osoitteita, spostiosoitteita ja 
puhelinnumeroita. 
 
Kun jokin yhteystietosi muuttuu, lähetä viestiä 
osoitteeseen tarja(at)tuk.fi tai jätä viestisi saunalle. 
Kerholla on velvollisuus pitää jäsenrekisteriä 
yhdistyslain mukaisesti, 
 

Jäsenmaksut 
Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä on ollut 
24.4. Maksujen tarkastus on meneillään. 
 
Mikäli maksu on maksamatta vielä heinäkuun 
lopussa ja maksamatta jättämiseen ei ole pätevää 
syytä, jäsenyys päättyy. 
 

Vierasmaksut vain euroina, kiitos 
Postilaatikkoon ei saa panna muita valuuttoja kuin 
euroja, eikä myöskään rikkinäisiä seteleitä. 
Ruotsin kruunut, bahtit ja rupiat eivät mene läpi 
talletusautomaatissa. Vieraskirjaan merkattujen 
maksujen pitää täsmätä laatikosta löytyvän 
summan kanssa. Rahastonhoitaja ei ole velvollinen 
maksamaan erotusta. 
 
 
. 
 
 

 
 
 

 
Suosittelijan vastuista 
Oletko suositellut jotakuta jäseneksemme? Sinun 
kuuluu tietää seuraavat asiat: 

• Voit suositella uutta jäsentä kahden vuoden 
välein 

• Jos/kun ehdokkaasi saa jäsenyyden, 
perehdytät hänet talon tavoille. 

• Varmistat, että hän käy tulokasinfossa. 

• Olet vastuussa hänen käyttäytymisestään 
kerhon tiloissa kaikissa tilanteissa. 

 

Kerhon ensiapuvälineet 
Lääkekaappi on talon eteisessä, miesten 
pukuhuoneen oven takana. Kaapissa on 
sidetarpeita ja lämpöpeite eli avaruuslakana. 
 

Tulipalon varalta on seuraavat: 

Vaahtosammuttimia on 3 kpl. Yksi on keittiössä 
hellan vieressä pöydällä, toinen talon rapussa 
sisään tultaessa ja kolmas saunalla miesten puolen 
sisäänkäynnissä. 
 

Sammutuspeitteitä on keittiössä ikkunan 
vieressä 1 kpl. 
 
Savuhälyttimiä on 4 kpl: yksi talon eteisen 
katossa, toinen naisten pukuhuoneessa, kolmas 
miesten pukuhuoneessa ja neljäs keittiön katossa. 
 

Laiturilla on surffipelastin sekä 

pelastusrengas. 
 
Pitkän matkan pelastuksia varten rannassa on 

vene, jonka airot ovat talon portaikossa. 
 

Elojuhla elokuussa 
Juhla järjestetään lauantaina 25.8. Asiaan 
palataan kesän kuluessa. 
 
   Kesäkuussa/hallitus 
 

 
 

Kuva: Paul Fletcher 
 


