
Talviuimarienkerho ry 

KAUSITIEDOTE 37, maaliskuu 2019 

 

Vuosikokous 

27.2. pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 

ilahduttavan monta, 56 jäsentä. 

 

Jäsenmaksut vahvistettiin seuraaviksi: 

• Liittymismaksu 120€ (korotus 20€) 

• Uintimaksu 80€ (korotus 10€) 

• Sauna/uinti 180€ (korotus 10€). 

 

Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. 

  

Tehtäväalueet; hallitus, hallituksen 

varajäsen, rahastonhoitaja ja saunamajuri: 

 

Puheenjohtaja, Pekka ”Peko” Korpela, 

• Kokousten johtaminen 

• Ulkoiset suhteet 

Varapj., Paul Fletcher 

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä 

• Viestintätekniikka 

• Vierailijat 

Jäsen Pirjo-Pauliina ”Pipa” Lindström 

• Hallinnolliset asiat 

• Kokouspöytäkirjojen ja tiedotteiden 

laadinta 

• Toimisto & ilmoitustaulut 

Jäsen Tarja Meriläinen 

• Jäsenrekisteri 

• Jäsenhakemukset 

• Jäsen- ja liittymismaksujen seuranta 

Jäsenet Esko Laine ja Pauli Tervo yhdessä 

saunamajuri Juha ”Juke” Anttilan kanssa 

• Tekninen kunnossapito 

• Sauna, päätalo, laituri 

• Rakennelmat, kalusto, jätehuolto 

• Vesi, ja jätevesi, sähkö 

• Lumen ja jäänpoisto (jäsenet) 

• Vartiointi ja turvallisuus 

Jäsen Maria Palomaa 

• Tapahtumat ml juhlat ja retket 

Jäsen Jan Ott 

• Tapahtumat 

• Pihasuunnittelu ja sen maisemointi  

Varajäsen Mervi ”Meppi” Anttila 

• Pihasuunnittelu ja sen maisemointi 

• Apuna jäsenmaksujen tarkastuksessa 

• Järjestelyapu tilaisuuksissa 

Rahastonhoitaja Anne Vauhkonen (ei 

hallituksen jäsen) 

• Maksuliikenne & laskujen tiliöinti 

• Yhteydenpito tilitoimiston ja 

toiminnantarkastajan kanssa 

 

Vapaaehtoistyö 

TUK:n toimintaperiaatteisiin kuuluu, että 

jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa 

mukaan mm haravointiin, lumitöihin, laiturin 

puhdistamiseen ja nurmikon leikkaamiseen.  

 

Jos huomaa jotain sellaista, minkä voi hoitaa 

välittömästi, sen voi myös tehdä. 

Puutteista ja korjausta vaativista töistä voi 

jättää viestiä keittiön ”reissuvihkoon” tai 

sähköpostilla osoitteeseen hallitus(at)tuk.fi tai 

ottaa yhteyttä saunamajuriin Juha ”Juke” 

Anttilaan. 

 

Saukko-patsas 

Patsas myönnettiin Jukka ”Juki” Pohjolaiselle. 

Juki on viihdyttänyt meitä mieleenpainuvilla, 

huumorilla höystetyillä musiikkiesityksillään 

monissa tilaisuuksissamme. Ja ilman 

korvausta! Olet Juki patsaan ansainnut, kiitos 

sinulle. 

 

Hallituksen työlistalle 

Vuosikokous esitti, että hallitus tutkii, pitääkö 

talviuintiseuroilla olla nimettynä 

turvallisuudesta/suojelusta vastaava henkilö. 

 

Lisäksi hallitus velvoitettiin laatimaan selkeä 

ohjeistus siitä, miten ehdokasasettelu 

erovuorossa olevien tilalle tulee esittää 

vuosikokoukselle. 

 

Tulevia tapahtumia 

Kevätretki tehdään 3.4. Storfinnhova Gård -

nimiseen savusaunaan Kemiönsaareen.  

Kevättalkoopäivä ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Mukavaa kevään alkua toivotellen Hallitus 

 

 

 
Kuva: Ulla Turunen 


