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TALVIUIMARIENKERHO RY:N TOIMINTA 2021
Vuosi 2021 oli Talviuimarienkerhon 97. toimintavuosi.

VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin Talviuimarienkerhon pihalla Ouritissa lauantaina 12.6.2021 klo
15.00 alkaen. Kokoukseen osallistui 46 yhdistyksen jäsentä.

Vuosikokouksen ajankohtaa jouduttiin lykkäämään koronapandemiatilanteen ja
kokoontumisrajoitusten vuoksi, ja lopulta kokous oli mahdollista pitää vasta kesäkuussa
ulkotilassa. Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustaululla ja internet-sivulla 23.2.2021
lähtien.

HENKILÖVALINNAT
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Kokkonen ja sihteeriksi Sanna Autere.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sisko Ojanen ja Riikka Patoharju.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Pauli Tervo valittiin hallitukseen uudelleen.
Hallituksen jäsenet Esko Laine ja Tarja Meriläinen ilmoittivat eroavansa hallituksesta.
Myös varajäsen Mervi Anttila ilmoitti luopuvansa varajäsenen tehtävästä.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tuula Rainto, Juha-Matti Salin ja Urda Stenius.
Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtaja Paul Fletcher ja jäsenet Sanna Autere ja Jan
Ott. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Korpela. Hallituksen varajäseneksi valittiin Maria
Palomaa.

Yhdistyksen toimihenkilönä eli ”saunamajurina” jatkaa Juha Anttila.
Toiminnan/tilintarkastajaksi valittiin varatuomari Kristiina Tanner ja varalle Eeva Tuori.

Läsnä olevat jäsenet hyväksyivät hallituksen kokoonpanon.

JÄSENMAKSUT JA PALKKIOT
Jäsenmaksuihin ei esitetty muutoksia. Vuoden 2021 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 vuoden 2020 tulo- ja
menoarvio huomioiden.

Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

JÄSENVALINNAT
Uusien jäsenten valinnan menettelytapoja päivitettiin. Jäsenhakemukset käsitellään
hallituksen kokouksessa kaksi kertaa vuodessa: keväällä maaliskuussa ja syksyllä
syyskuussa. Jäsenhakemus joko hyväksytään tai hylätään. Hylätyn hakijan on uusittava
hakemuksensa seuraavalla hakukierroksella. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.
Hakemuksessa on oltava kaksi suosittelijaa, jotka ovat kerhon jäseniä. TUK:n jäsen saa
suositella yhtä hakijaa vuosittain.

VAKUUTUS
Yhdistyksen täysarvovakuutus on vakuutusyhtiö Pohjolassa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2021 JA SEN TOIMINTA
Hallitus järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen seuraavasti:

Pekka Korpela, puheenjohtaja
Paul Fletcher, varapuheenjohtaja, viestintätekniikka, jäsenasiat
Sanna Autere, jäsen, viestintä, hallinto
Jan Ott, jäsen, tapahtumat
Tuula Rainto, jäsen, juridinen asiantuntija, saunahanke
Juha-Matti Salin, jäsen, tekninen kunnossapito
Urda Stenius, jäsen, jäsenasiat
Pauli Tervo, jäsen, tekninen kunnossapito
Maria Palomaa, varajäsen
Juha Anttila, saunamajuri (ei hallituksen jäsen), tekninen kunnossapito

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 16 kertaa. Kokoukset järjestettiin
pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena keskiviikkona ja tarvittaessa järjestettiin
lisäkokouksia. Osa kokouksista järjestettiin koronapandemiasta johtuneen
poikkeustilanteen vallitessa etänä.

Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Vallitsevan koronapandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt, viranomaismääräykset

ja -suositukset sekä näistä viestiminen jäsenistölle.
- Jäsenasiat ja uusien jäsenten valinta.
- Turvallisuus, yleinen järjestys ja käyttäytyminen Ouritin alueella.



- Piha-alueen ja rakennusten huolto, kunnostus ja ylläpito.

JÄSENMÄÄRÄ
Yhdistykseen kuului vuoden 2021 lopussa yhteensä 611 jäsentä, joista saunajäseniä
oli 415 ja uintijäseniä 175. Syyskuussa 2021 otettiin pitkästä aikaan uusia jäseniä.

KORONATILANNE JA KÄVIJÄMÄÄRÄT
Vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen vuosi. Koronapandemian
aiheuttaman poikkeustilanteen ja viranomaismääräysten vuoksi vuoksi kävijämääriä
saunalla jouduttiin rajoittamaan. Ouritissa otettiin tammikuussa 2021 käyttöön
saunavuorojen ennakkovarausjärjestelmä, jotta sauna voitiin pitää avoinna.
Varausjärjestelmästä tuli jäseniltä kiittävää palautetta.

Saunavuorojen ennakkovarausjärjestelmä oli käytössä 5.1.–12.6.2021. Tiukimpien
kokoontumisrajoitusten voimassa ollessa saunalla sai olla enintään 6 henkilöä
kerrallaan (kolme naisten puolella ja kolme miesten puolella) tai 10 henkilöä kerrallaan
(viisi naisten puolella ja viisi miesten puolella).  Vierailijoiden tuominen alueelle oli
kielletty.

Vuoden 2021 aikana käyntikertoja merkittiin pukuhuoneiden päiväkirjaan 17 232.
Normaalivuosina käyntejä on ollut vierailijat mukaan lukien noin 20 000, joten
koronatilanne ja rajoitukset näkyivät kävijämäärissä edelleen, vaikka ne ovatkin
nousseet edellisvuodesta. Edeltävänä vuonna 2020 saunaa jouduttiin pitämään
keväällä ja loppuvuodesta jonkin aikaa kokonaan suljettuna, ja käyntejä merkittiin
päiväkirjaan vain 12 634.

TUK:n hallitus suositteli jäsenille viranomaisohjeiden seuraamista ja koronarokotusten
ottamista. Loppuvuodesta koronatilanteen taas huonontuessa kävijämäärä jouduttiin
uudelleen rajaamaan. Koronapassi otettiin käyttöön 18.12. alkaen ja
ennakkovarausjärjestelmä 28.12. alkaen.

VIESTINTÄ
Talviuimarienkerhon viestintäkanavia ovat ilmoitustaulu, verkkosivut www.tuk.fi ja
kiireellisissä tapauksissa tekstiviestipalvelu. Lisäksi seuralla on jäsenille tarkoitettu
suljettu Facebook-ryhmä.

Koronaviruksesta johtuva poikkeustila sekä siihen liittyvät rajoitukset ja
viranomaisohjeet aiheuttivat paljon uusia järjestelyjä ja viestintätarpeita myös vuonna
2021. Talviuimarienkerhon hallitus pyrki noudattamaan viranomaisten suosituksia ja
viestimään jäsenistölle mahdollisimman ajantasaisesti.

http://www.tuk.fi/


Vuoden 2021 aikana yhdistyksen viestintäkanavilla julkaistiin tiedotteita ajankohtaisista
asioista. Ilmoitustaululla ja muualla saunan alueella olevia koronainfoja päivitettiin
useaan otteeseen vuoden aikana. Uuden jäsenen opas ja muita ohjeistuksia uusittiin.

HALLINTO
Talviuimarienkerhon jäsen- ja taloushallintoa uudistettiin. Jäsenrekisteri ja kirjanpito
siirrettiin sähköiseen Procountor-järjestelmään ja sen mukana kirjanpito tilitoimisto
Numeretti Oy:lle. Kokouspöytäkirjat tallennetaan sähköisesti TUK:n Google Drive
-palveluun.

KORJAUSTYÖT JA HUOLTO
Saunalla tehtiin kuntoarvio tammikuussa 2021. Kuntokartoittaja suositteli
peruskorjauksen tekemistä noin viiden vuoden kuluttua.

Sauna oli 27.1.–15.2. kiinni ilmastointiremontin vuoksi, joka venyi kaupungin
aikatauluista johtuen. Sauna oli 5.–10.7. kiinni löylyhuoneen remontin vuoksi.

Vuoden 2021 aikana tehtiin mm. seuraavat korjaus- ja perusparannustyöt:

SAUNA
- Saunalla tehtiin kuntokartoitus tammikuussa 2021, jossa todettiin peruskorjauksen

tarve n. viiden vuoden kuluttua.
- Saunan ilmanvaihtolaitteisto ja osa kanavista uusittiin tammi-helmikuussa. Käytävien

ja vessojen kattopaneloinnit uusittiin samassa yhteydessä.
- Saunan kiukaat uusittiin.
- Saunan ullakon puhalluseristeet vaihdettiin.
- Löylyhuoneen puupinnat ja lauteet uusittiin.

LAITURIALUE
- Laiturin kaiteet on tarkoitus kunnostaa kesällä 2022. Kunnostustyön valmistelut

aloitettiin jo loppukesällä 2021.

PIHA-ALUE
- Piha-aluetta pidettiin kunnossa ympäri vuoden ja haitallisten vieraslajien hävitys

aloitettiin.

Lisäksi tehtiin paljon pienkorjauksia, jatkuvaa huoltoa sekä ylläpitotöitä.

TAPAHTUMAT
Koronapandemian ja siihen liittyvien viranomaismääräysten vuoksi kävijämääriä
Ouritissa jouduttiin rajoittamaan ja vieraiden tuominen alueelle oli kielletty.



Perinteiset kevättalkoot, kevät- ja syysretki, Elojuhlat sekä pikkujouluglögit jouduttiin
koronatilanteen vuoksi perumaan. Pikkujoulut pidettiin pienellä porukalla 3.12. ravintola
South Helsingissä.

Talviuinnin SM-kilpailut piti järjestää 5.–7.2.2021 Peurungassa Laukaassa, mutta ne
jouduttiin koronatilanteen vuoksi peruuttamaan ja siirtämään ensi vuoteen.

PUUSAUNA
Vuosikokouksessa 2021 keskusteltiin aloitteesta rakentaa puusauna Ouritiin ja
valtuutettiin TUK:n hallitus selvittämään puusaunan rakentamisen edellytyksiä ja
mahdollisia kustannuksia. Hallituksen jäsen Tuula Rainto on vetänyt
puusaunatyöryhmää. Selvityksen tulokset esitellään jäsenistölle vuosikokouksessa.


