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Pieni tiedote jäsenille internetissä olevan tiedon täydennykseksi 
      
Oma sauna valmistuu vauhdilla 
Saunaprojekti on edennyt keskeytyksettä lukuun ottamatta joulusta loppiaiseen pidettyä tarpeellista 
lepoa. 
 
Saunassa on viikonloppuna 21 –22.1.2006 seuraava tilanne: 

- Saunan, pukuhuoneiden ja kahvion katot paneloitu ja suurin osa valaisimista on paikoillaan 
- Kahvion seinät on tasoitettu ja maalattu – pintaväri kesken 
- Kioski toimii talkookeittiönä, joka siirtyy ensi viikolla kahvion puolelle, kioskin sisustus alkaa 
- Pukuhuoneita ja saunaa on kuivatettu lämmöllä ja kuivaimilla, jotta laatoitus voisi alkaa  
- Kiukaat ovat paikoillaan ja hormien läpiviennit laipioon on tehty 
- Lämmityskattila asennetaan lähipäivinä 
- Vesi- ja viemäriputket on pääosin asennettu, kytkennät vielä tekemättä 
- Sähköistys voidaan kytkeä sitä mukaa päälle, kun alueiden pintamateriaalit saadaan valmiiksi 
- Kulunvalvonta / hälytykset ovat päällä koko rakennuksessa 
- Pieni puusauna lämpiää joka arkipäivä klo 15 – 20 ja viikonloppuna klo 13 – 20 
- Pukuhuone on lämmin, mutta suihkua eikä WC:tä ole käytössä. 
- Saunaan mahtuu helposti 10 henkilöä kerralla, mutta onpa joskus saunassa ollut jopa 16 – 18 

saunojaa kerralla. Pikku sauna on uuden saunan ja laiturin välissä, pukuhuone on vanhassa 
varastokopissa kallion alla. Pukuhuone toimii vanhan saunan avaimella.   

 

 
 
Kuvissa talkoolaisten 10 000 talkootunnin kunniaksi pidetty pieni juhlallisuus ja uuden hallituksen + 
varajäsenten järjestäytymiskokous uudessa pukuhuoneessa tammikuun alussa. 
 
Lisää talkoolaisia tai avustuksia saunalle kaivataan – kiitos kaikille jo osallistuneille 
Saunan valmistuminen on kiinni joko talkoolaisten määrästä – joka lauantai ja joka arkipäivä paikalla 
voisi olla nykyistä enemmän tekijöitä - myös talkoomuonitukseen. Vaihtoehtoisesti jos saamme lyhyellä 
aikaa merkittävästi lisää rahalahjoituksia, niin voimme teettää nykyistä enemmän työtä urakoitsijoilla. 
Sauna voitaisiin saada käyttöön heti helmikuun alussa, jos koko ajan ei tarvitse säästää ja miettiä 
kustannuksia. Etsimme koko ajan lisää avustuskanavia, mutta vain nopeasti saatu raha nopeuttaa 
saunan käyttöönottoa.  Toisaalta talkoisiin tarvittaisiin vain muutaman viikon tehorutistus ja se auttaisi 
myös paljon. Timo Koski on tehnyt valtavan työn talkoolaisten kanssa ja tarvitsee loppukiriin lisää 
talkooväkeä avuksi. Maalisuoralle tarvitaan koko joukkue juoksemaan yhdessä. 
 
Rahankeräyksellä ja lahjoituksilla on saatu kokoon yli 15 500 €.  Yli 100€ lahjoituksia on lähes 40 kpl, 
mutta moni on lahjoittanut 200 – 300 – 400 € tai jopa enemmänkin. Tietysti 20 – 30 –50 € lahjoituksia on 
lukumääräisesti eniten. Yrityksiltä on saatu rahalahjoituksia n. 4000€. Talkoosaunalla on kerätty rahaa yli 
4000€. Saunaa käyttämällä tai myös kylmäuinnilla rahaa lippaisiin laittamalla tuet projektia! 
 
Jos voit pyytää mainosta työpaikaltasi, tai joltain yhteisöltä, niin sihteeri tai joku hallituksesta voi tehdä 
myös laskun mainoksesta (ALV 22%), jos se helpottaa keräystä.  Liitteenä on pankkisiirtolomake 
helpottamaan rahankeräystä – ja aktivoimaan omia jäseniämme kampanjanjana. 



Syyskokous 
Syyskokous pidettiin uudella saunalla pukuhuoneessa ja paikalla oli runsaasti jäsenistöä. 
Kokous päätti uuden saunan valmistuttua maksuiksi: 

Liittymismaksu Uusi jäsen 100 € 
 Uusi nuori jäsen (<16 v) 50 € 
Jäsenmaksu Jäsen 30 € 
 Nuori jäsen (<16 v) 20 € 
 Kannatusjäsen 200 € 
Sauna/ uintimaksu Jäsen 1,50 € 
 Nuori jäsen (<16 v) 1 € 
 Ei jäsen 4 € 
Kylmäuintimaksu Koko vuosi 50 € 
 Kertamaksu jäsen 0,50 € 
 Ei jäsen kertamaksu 1 € 

 
Hallitukseen valittiin: 
 Pirjo Salminen puheenjohtajaksi 
 Jäsenet:   varajäsen:  

Eija Hallenberg  Annika Salonen 
Sirpa Koskinen  Anna-Maija Laukka 
Tuovi Koivula  Peter Smith 
Anneli Virta   Silja Kerttula 
Timo Koski   Ari Henriksson 
Jukka Leikas   Sirkka Perho 
Marja-Leena Suikkanen  Risto Piepponen 
Jussi Koskinen  Ulla Lindeqvist 

Hallitus valitsi keskuudestaan  
Sihteeriksi   Marja-Leena Suikkanen 
Rahastonhoitajaksi  Sirpa Koskinen 
Jäsenasiainhoitajaksi Eija Hallenberg 
Varapuheenjohtajaksi Jukka Leikas 
 

Yhdistyksen internetsivuilla www.turunavantouimarit.fi on käynyt noin 11000 vierailijaa kirjoitushetkeen 
mennessä.  Sivuilla on pyritty tuomaan esille kaikki ajankohtainen tieto ja se onkin ollut talkoolaisille 
paras tiedotuskanava – puhelimella perään soittamisen lisäksi. Jos et ole vielä tutustunut omiin 
sivuihimme, niin pyydä vaikka kaveria avuksi ja tutustu niihin. Sivuilla on paljon tietoa ja myös valokuvia. 
Syksyn aikana kuvien laittamista näkyville nettiin on hieman varottu, koska työmaalla oli aina suojeltavaa 
materiaalia. Nyt kaikki on lukkojen takana ja kuvia voidaan lisätä sivuille.   
Toivomme, että jäsenistö maksaa jäsenmaksun pian ja tulee kokeilemaan pientä puulämmitteistä 
saunaamme. Se on varsin hyvä sauna – mutta se lähtee pois uuden saunan käyttöönoton jälkeen. 
 

 

http://www.turunavantouimarit.fi/

