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TALVIUIMARIENKERHO RY

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
20.2.2021

TALVIUIMARIENKERHO RY:N TOIMINTA 2020
Vuosi 2020 oli Talviuimarienkerhon 96. toimintavuosi.
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin hotelli Helkan Saarni-kabinetissa keskiviikkona 26.2.2020 klo
18.00 alkaen. Kokoukseen osallistui 40 yhdistyksen jäsentä.
HENKILÖVALINNAT
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Roger Törnblom ja sihteeriksi Pirjo-Pauliina
Lindström. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Helminen ja David
Sala.
Toiminnan/tilintarkastajaksi valittiin varatuomari Kristiina Tanner ja varalle Eeva Tuori.
Talviuimarienkerhon hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Tarja Meriläinen, Paul
Fletcher ja Jan Ott valittiin uudelleen hallitukseen. Puheenjohtajana jatkaa Pekka
Korpela ja hallituksen varajäsenenä Mervi Anttila. Hallituksen jäseninä jatkavat Maria
Palomaa, Pauli Tervo ja Esko Laine.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sanna Autere. Hallituksen jäsen Pirjo-Pauliina
Lindström erosi hallituksesta. Myös rahastonhoitaja Anne Vauhkonen, joka ei ollut
hallituksen jäsen, erosi tehtävästä. Yhdistyksen toimihenkilönä eli ”saunamajurina”
jatkaa Juha Anttila.
Läsnäolevat jäsenet hyväksyivät hallituksen kokoonpanon.
JÄSENMAKSUT JA PALKKIOT
Jäsenmaksuihin ei esitetty muutoksia. Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat:
● Liittymismaksu 120 euroa
● Uintijäsenmaksu 80 euroa/vuosi
● Sauna- ja uintijäsenmaksu 180 euroa/vuosi
● Vierailijamaksu aikuisilta 10 euroa ja alle 18-vuotiailta huoltajan seurassa 3 euroa
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkiota.
Toimihenkilön (saunamajuri) palkaksi päätettiin 10,00 €/tunti tehdyn työn mukaan.
Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.
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KUNNIANOSOITUKSET
Saukko-patsas myönnettiin Pirjo-Pauliina Lindströmille kiitokseksi hänen tekemästään
ansiokkaasta työstä seuran 95-vuotisjuhlavuoden aikana.
JÄÄKARHUPATSAS
Uuden jääkarhupatsaan nimikilpailuun tuli yhteensä 47 nimiehdotusta.
Vuosikokouksessa patsaan nimeksi äänestettiin Emil, Talviuimarienkerhon perustajan
Emil Järvon mukaan. Nimeä oli ehdottanut jäsen Ulla Hukka.
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020 JA SEN TOIMINTA
Hallitus järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen seuraavasti:
Pekka Korpela, puheenjohtaja
Paul Fletcher, varapuheenjohtaja, viestintä
Sanna Autere, jäsen, viestintä ja hallinto
Esko Laine, jäsen, tekninen kunnossapito
Tarja Meriläinen, jäsen, rahastonhoitaja
Jan Ott, jäsen, tapahtumat, kunnossapito ym.
Maria Palomaa, jäsen, jäsenasiat ja tapahtumat
Pauli Tervo, jäsen, tekninen kunnossapito
Mervi Anttila, varajäsen
Juha Anttila, saunamajuri (ei hallituksen jäsen), tekninen kunnossapito
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa. Kokoukset järjestettiin
pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena keskiviikkona. Osa kokouksista järjestettiin
koronapandemiasta johtuneen poikkeustilanteen vallitessa etänä.
Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Hallituksen työnjako ja toimintamallien selkiyttäminen. Uuden jäsenrekisterin
käyttöönotto, jäsenasiat.
- Vallitsevan koronapandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt,
viranomaismääräykset ja -suositukset sekä näistä viestiminen jäsenistölle.
- Turvallisuus ja yleinen järjestys Ouritin alueella. Piha-alueen ja rakennusten
huolto, kunnostus ja ylläpito.
VAKUUTUS
Yhdistyksen täysarvovakuutus on vakuutusyhtiö Pohjolassa.
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JÄSENMÄÄRÄ
Yhdistykseen kuului vuoden 2020 lopussa yhteensä 562 jäsentä, joista
saunajäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 409 ja uintijäseniä 153. Käyntikertoja oli
merkitty päiväkirjaan 12 634 ja arvio käyntimääristä on noin 14 000. Koronapandemian
aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi sauna oli kiinni keväällä ja loppuvuodesta, ja
vierailijoiden tuominen alueelle oli kielletty. Normaalisti käyntikertoja noin 20 000, joten
laskua oli n 30%.
VIESTINTÄ
Talviuimarienkerhon viestintäkanavia ovat ilmoitustaulu, verkkosivut www.tuk.fi ja
kiireellisissä tapauksissa tekstiviestipalvelu. Lisäksi seuralla on jäsenille tarkoitettu
suljettu Facebook-ryhmä.
Koronaviruksesta johtuva poikkeustila ja siihen liittyvät rajoitukset sekä
viranomaisohjeet aiheuttivat paljon uusia järjestelyjä ja viestintätarpeita. TUK:n hallitus
pyrki noudattamaan viranomaisten suosituksia ja viestimään jäsenistölle
mahdollisimman ajantasaisesti.
Vuoden 2020 aikana yhdistyksen verkkosivuilla julkaistiin yhteensä 17 tiedotetta.
Ilmoitustaululla ja muualla saunan alueella olevia koronainfoja päivitettiin useaan
otteeseen vuoden aikana. Myös muita ohjeistuksia uusittiin.
HALLINTO
Uusi jäsenrekisteri sekä taloushallinnon ohjelmisto otettiin käyttöön.
Kokouspöytäkirjojen osalta otettiin käyttöön sähköinen asiakirjahallinto. Pöytäkirjat
tallennetaan TUK:n Google Drive -kansioon ja tulostetaan vuosittain säilytettäväksi
myös kerhon arkistossa.
KORJAUSTYÖT JA HUOLTO
Vuoden 2020 aikana tehtiin mm. seuraavat korjaus- ja perusparannustyöt:

-

-

SAUNA
Saunan lauteet uusittiin ja kiukaat huollettiin.
Lämminvesivaraaja vaihdettiin.
Saunalla tehtiin kuntokartoitus.
Ilmanvaihtolaitteisto ja osa ilmanvaihtokanavista uusittiin (toteutus tammikuussa
2021).
LAITURIALUE
Laiturin viereen hankittiin uusi pihasuihku, joka asennetaan kesällä 2021.

4(4)

-

-

Laiturin kaiteita kunnostettiin ja maalattiin.
PIHA-ALUE
Piha-alueelle asennettiin hanhiaita.
Metallista piha-aitaa jatkettiin ja sen edustalle tuotiin ”Yksityisalue”-kyltti
asiattomien kulkijoiden alueelle pääsyn estämiseksi.
Ouritiin tilattiin uudet aurinkotuolit ja penkit. Jäsenten käyttöön hankittiin
sup-lauta.

Lisäksi tehtiin paljon pienkorjauksia, jatkuvaa huoltoa sekä ylläpitotöitä.
TAPAHTUMAT
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi. Koronapandemian ja siihen liittyvien
viranomaismääräysten vuoksi sauna jouduttiin sulkemaan maaliskuussa. Sauna oli
keväällä kiinni (14.3.–31.5.), mutta uiminen ja pihatöiden tekeminen oli sallittu jäsenten
omalla vastuulla. Kesällä koronatilanteen helpottuessa rajoitteita purettiin ja sauna
avattiin 1.6. alkaen niin, että se oli auki kaikkina viikonpäivinä. Vieraiden tuominen
alueelle oli kielletty.
Koronapandemian pahetessa loppuvuodesta sauna jouduttiin taas sulkemaan 30.11.
alkaen viranomaisohjeiden mukaisesti. Joulukuussa hallitus valmisteli saunalle
ennakkovarausjärjestelmän. Sen avulla sauna avattiin 5.1.2021 alkaen enintään 10:lle
ennakkovarauksen tehneelle henkilölle kerrallaan.
Perinteiset kevättalkoot, kevät- ja syysretki, Elojuhlat sekä pikkujouluglögit jouduttiin
koronatilanteen vuoksi perumaan. TUK:n hallitus järjesti syksyllä pienimuotoiset
syystalkoot.
Talviuimarienkerhon jäsen Johanna Shrestha osallistui Joensuussa 7.–9.2.2020
järjestettyihin talviuinnin SM-kilpailuihin ja edusti Suomen vanhinta talviuintiseuraa
kunniakkaasti.

