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Suruviesti 

Saimme lauantaina 24.8. viestin, että entinen 

pitkäaikainen puheenjohtajamme Leena Heino on 

poistunut keskuudestamme. Muistamme kaikki 

häntä lämmöllä ja mieliimme tulevat hänen tutut 

askeleensa polulla ja hillitty, ystävällinen 

puhetapansa löylyhuoneessa. 

Leena on tähän mennessä ainoa nainen, joka on 

toiminut seuran hallituksen puheenjohtajana. 

Hänen toimikautensa oli 1984-1993. 

Puheenjohtajakauteen osui Ouritin historiassa 

suurin rakennusprojekti. Leena oli 

puheenjohtajana tärkeässä asemassa, kun saunan 

rakentamista suunniteltiin. Mielipiteet 

rakentamisen yksityiskohdista sinkoilivat noiden 

aikojen hallitus- ja vuosikokouksissa. Leenan taito 

käsitellä erilaisia ihmisiä tuli selkeästi esiin juuri 

noihin aikoihin. 

Päätös rakentamisesta kuitenkin saatiin aikaan ja 

uudessa, nykyisessä saunassa löylyteltiin 

ensimmäistä kertaa joulukuussa 1989.  

 

Leenan poismeno osui seuran 95-

vuotisjuhlapäivään. Lipunnoston- ja laskun 

yhteydessä vietimme hetken Leenaa muistellen. 

Pekka Haahdin selloesitys hiljensi juhlaväen ja 

hetki oli hyvin arvokas. Kyynel vierähti 

silmäkulmiin, etenkin niillä, jotka tunsivat Leenan 

hyvin. 

 

Suuri kiitos hänen todella arvokkaasta 

työpanoksesta seuramme eteen. 

 

Tunnelmia 95-vuotisjuhlasta 

Kiitos kaikille teille 150 juhlijalle! Vietimme 

juhlaa kauniissa, joskin hieman tuulisessa säässä. 

 

Kiitos suunnittelijaporukalle ja talkooväelle, 

jotka mahdollistivat hienot järjestelyt. Telttojen 

pystytykset, penkkien ja pöytien tuunaukset ym.  

eivät olisi onnistuneet ilman seuran jäsenille 

ominaista reipasta talkoohenkeä, Hyvää työtä! 

 

Antimet maistuivat ja iloinen puheensorina kuului 

taustalla soivien musiikkikappaleiden lomassa. 

 

Pysäyttävä hetki koettiin lipunnoston ja -laskun 

yhteydessä. Pekka Haahdin musiikki- ja 

lauluesitys olivat vertaansa vaille. Kiitos! 

Suuri hetki oli myös uuden jääkarhun paljastus – 

kyllä se on komea! Kiitos Seppo Hakamäki! 

Houseband à la Juki Pohjolainen viritti 

juhlaväen reippaaseen menoon. Kiitos Juki!! 

95-vuotisjuhlajulkaisu jaettiin niille, jotka olivat 

ilmoittautuneet juhlaan etukäteen. Julkaisua voi 

ostaa 5 euron kappalehintaan myöhemminkin. 

 

Vierasmäärä 

Syksyn myötä moni jäsen palaa lomiltaan ja 

mökeiltään saareemme uimaan ja saunomaan ja 

lauteilla onkin ollut välillä ruuhkaista. 

On jälleen kerran syytä muistuttaa jäseniä 

vierasmääristä ja -maksuista: 

 

1) Jäsen saa tuoda mukanaan yhden vieraan 

kerrallaan 

2) Useamman vieraan tuomisesta on sovittava 

etukäteen jonkun hallitusjäsenen kanssa 

3) vierasmaksu on 10€ ja alle 18-vuotiaan 3€. 

Maksu maksetaan keittiön postilaatikkoon 

VÄLITTÖMÄSTI taloon tultaessa. 

3) Isännän ja vieraan nimi kirjoitetaan selvällä 

käsialalla pöydällä olevaan vihkoon. 

4) Juuri jäseneksi valitulta odotetaan malttia 

vieraiden tuomisessa ensimmäisen 

jäsenyysvuoden aikana. 

 

Seuramme tiedotuskanavat 

Seuran viralliset tiedotuskanavat ovat 

ilmoitustaulu (päätalon eteisessä) ja internet-

sivut (www.tuk.fi). 

Seuralla on myös suljettu FB-ryhmäsivusto, 

johon liittymisohjeet saa Paul Fletcheriltä. 

Kiireellisissä, tärkeissä tapauksissa seura käyttää 

SMS-palvelua. Tällöin viesti menee koko 

jäsenistölle. 

 

Hanhet Ouritissa 

Valkoposkihanhi on suojeltu ja rauhoitettu 

laji. Sen hätyyttäminen, pesinnän häiritseminen, 

pyydystäminen tai tappaminen on 

kiellettyä luonnonsuojelulain nojalla. 

Valkoposkihanhien häiritsemiseen tarvitaan Ely-

keskuksen erikseen myöntämä poikkeuslupa. 

Luonnollisesti kaikki kerholaisemme ovat 

velvoitettuja noudattamaan lakia ja hyviä 

käytöstapoja. Hanhien tai muidenkaan eläinten 

häiritseminen lainvastaisesti on ehdottomasti 

kielletty. Hanhia ja muita Ouritissa oleskelevia 

eläimiä saa häätää käsiä taputtamalla, ääntä 

pitämällä ja kohti kävelemällä. Muut 

häätämistavat ovat ehdottomasti kielletty. 

 

 

Paul Fletcher on ottanut kuvan 

laituristamme jouluaattona 

2014. Pakkasta on 24 astetta. 

Kuva on 95-juhlajulkaisun 

kannessa. 

http://www.tuk.fi/

