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Puheenjohtajan puheenvuoro
Syksy on kulunut nopeaan tahtiin , ”yksi talvi” on ollut ja mennyt ja nyt odotellaan uusi pakkasia ja
lunta.
Talkoilla on tehty rannalla talvea varten kaikki tarvittava. Pohjaan on upotettu muoviputki joka tuo
paineilmaa portaiden kohdalle, sähkökaappi on rakennettu laiturin päähän sekä laituri on saanut
uuden lautakannen . Pintavirran kehittimet on laitettu paikoilleen ja koekäytetty. Uitaessa laiturin pään
ympäri, pitää varoa kyseisiä laitteita. Ne ovat noin metrin etäisyydellä laiturin sivuilla, lisäksi huomaamattomia
kun eivät ole toiminnassa.
Kiitos kaikille talkoihin osallistuneille .
Kiukaan kanssa on ollut ongelmia syksyn aikana , kun ei ole antanut tarpeeksi löylyä.
Mutta nyt on vika korjaantunut , sillä kiukaalle on laitettu keraamiset kivet . Kestävät pitempään kuin
luonnon kivi vaikka ovatkin kolme kertaa kalliimpia .
Kiukaalle heitettävän veden tulee olla niin kuumaa kuin hanasta tulee , niin löylyä riittää pidemmäksi
ajaksi .
Syyskokouksessa valittiin myös uusi johtokunta, sillä ryhmällä teemme ensi vuoden työtä
avantouimareiden hyväksi ja toivottavasti hyvällä menestyksellä.
Haluan vielä erityisesti kiittää kaikkia onnistuneen joulujuhlan ohjelman suorittajia ja tuottajia, kiitoksia teille.
Hallituksen ja omasta puolesta kiitän kaikkia uimareita kuluneesta vuodesta sekä toivotan Teille kaikille
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Toivoo puh.joht. Pirjo, ja hallitus tonttuineen

Nyt on tullut tanssin aika
Käymme joulun viettoho
Lyhyt vain on juhlan taika--uudeks` taas se ohi on.

Vuoden 2003 hallitus
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Vuoden 2003 Syyskokous Mäkitupalais yhdistyksen tiloissa
Turun Avantouimarit r.y:n vuoden 2004 puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen perusteella Pirjo
Salminen . Vastaehdokkaana oli Risto Piepponen.
Sihteeriksi valittiin Anna – Maija Laukka ja rahaston hoitajaksi Sirpa Koskinen.
Hallitukseen tuli valituksi äänestyksen perusteella seuraavat:
Varsinainen jäsen
Jukka Leikas
Ari Leino
Anneli Virta
Hallituksen ”vanhoja” jäseniä ovat :
Tuovi Koivula
Eija Hallenberg
Risto Piepponen

henkilökohtainen varajäsen
Marja – Leena Suikkanen
Teuvo Hietamäki
Raimo Simola

Silja Kerttula
Reino Kakko
Ari Henriksson

Toimikunnat pidettiin entisellään , alla olevat toimikunnat ja niihin valitut jäsenet:
Saunatoimikunta : Jukka Leikas , Risto Piepponen , Peter Smith , Tuovi Koivula , Teuvo Hietamäki , Seppo
Kaunela ja Anneli Virta .
Muonitus –ja ohjelmatoimikunta : Ari Leino , Silja Kerttula , Anna – Maija Laukka , Vuokko Vahekari , Pirjo
Salminen , Annika Salonen ja Ari Henriksson .
Retki – ja kilpailutoimikunta : Marja – Leena Suikkanen , Risto Piepponen , Anneli Virta , Pirjo Salminen ,
Tuovi Koivula ja Ari Leino .
Tiedotus –ja koulutustoimikunta : Matti Finneman , Eija Hallenberg ja Anna – Maija Laukka .
Yhdistyksen vakuutusasioita hoitaa Tuovi Koivula. Yhdistyksen jäsenet ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö
Pohjola ´ssa. Vakuutus kattaa tapaturmat rannalla ja yhdistyksen järjestämällä matkalla .
.
JÄSENMAKSU : Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin tänäkin vuonna samoin uintimaksut .
Jäsenmaksu vuonna 2004 on 13 euroa ja liittymismaksu on 4 ½ euroa .
Uintimaksu jäseniltä 1 euro ja ei jäseniltä 3 euroa.
Kannatusjäsenmaksu 34 euroa.
Kehitellään uintilippusarjoja ( 20/10 lippua ) ensi vuodeksi jäsenille , ei jäsenille , työpaikka- kuntoilua
varten , Tyky – toimintaan ym.

Joulujuhlat Kupittaan paviljongissa
Joulujuhlat alkoivat puheenjohtajan avauksella ja juhlarunolla, seuraavaksi Viktor Tinnis ja Risto Härmävaara
musisoivat. Ohjelma jatkui ja valittiin vuoden 2004 Miss Avanto, kuvat kertovat missikilpailuista. Tämän jälkeen
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nautittiin maittava ja runsas joulupöytä. Syömisen jälkeen oli joululaulujen yhteislaulua. ”Antsu” Antero Maanselkä
oli työkiireiden takia estynyt tulemasta joulujuhlaan. Hän lähetti oman joulutervehdyksensä sanoittamalla
joululaulun avantouimareille aivan tätä juhlaa varten., tässä otteita sanoituksesta,
”Ratiritiralla……
ollaan Joulun alla
Avanto meille maittaa……
kylmyys ei tee haittaa…..
Kiitos ”Antsu”
Laulun ”Pienenä tyttönä” esitti Ulla-Maija Venho, ja lopuksi Hannu Saaren trion tahdittamana tanssittiin.
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Tulevia tapahtumia
Avantouinnin SM-kilpailu 2004 6.-8. 2 . 2004 Seinäjoella
Kaupungin keskustaan rakennetaan kilpailupaikka, uintia, tanssia ja seminaari.
Avantouinnin MM-kilpailu 2004 27.-29. 2 . 2004 Muoniossa
Jeriksen Uintikeskus. Tavoitteena on saada uimareita 23 maasta, järjestää Suomen Latu, p. 09 170 101
nettisivu http://www.suomenlatu.fi

Saunan aukioloajat ja maksut
Sauna avoinna; Maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai ja sunnuntai;
Saunamaksut; jäsenet……….1 euro , ulkopuoliset…..3 euroa.
Jouluaatto
Joulupäivä
Tapaninpäivä
Lauantaina
Uudenvuoden aatto
Uudenvuoden päivä

24.12 2003
25.12.2003
26.12.2003
27.12.2003
31.12.2003
01.01.2004

kello 13.00 – 20.00

12.00 – 20.00
SULJETTU
13.00 – 20.00
13.00 – 22.00 Yösauna, jäsenille ilmainen
13.00 – 20.00
SULJETTU

Joulukahvit rannalla
jouluisen musiikin kera keskiviikkona 17.12.2003 kello 13.00 – 20.00

TURUN AVANTOUIMARIT r.y. n
.

TOIMINTASUUNNITELMA 2004

TAMMIKUU :Retki Naantalin Kylpylään, Uinnin tekniikkakurssi vetäjinä Jukka Rantala ja Sauli Suominen, jatkuu
torstaisin Petreliuksen uimahallilla klo 17.00
HELMIKUU :Uinnin tekniikkakurssi jatkuu torstai-iltaisin, 7. – 8.2.2004 S M – avantouintikilpailut Seinäjoella,
27.-29.2.04 M M – avantouintikilpailut Muoniossa ,13.-21.2.2004 Hiihtomatka Vuokattiin ;Anneli vetää
MAALISKUU: 27.03.2004 Pirkanmaan talvitapahtuma alk. klo 12 .00. ,sääntömääräinen kevätkokous
HUHTIKUU : Makkaranpaistoa rannalla
TOUKOKUU : Teijon retki, linturetki, uintikauden päättäjäiset , uintikausi loppuu keskiviikkona 26.05.2004
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KESÄTOIMINTAA : Kirkkovenesoutua
ELOKUU :

Sata Dragon

SYYSKUU :

Uintikausi alkaa keskiviikkona 03.09.2004, luontoretki esim. Kuhankuonolle

LOKAKUU :

Uintikauden avajaiset

MARRASKUU : Sääntömääräinen syyskokous , joulujuhla
JOULUKUU :

Joulutarjoilua rannalla

Lisäksi eri uintitapahtumia , vierailuja ja yhteistyötä muiden avantoseurojen kanssa.

Saunalla myynnissä pinssejä merkkejä ja sarjalippuja
Uutuutena vuoden alusta sarjalippuja myy lauantaisin kello 15.00-17.00 saunalla Pirjo Salminen .
10 kertaa á 3.- E (eli yht. 30,- E)

ja 20 kertaa á 1,- E (eli yht. 20,- E)

Pinssit
3 euroa kappale,
Neulottu hihamerkki 5 euroa kappale.

myyjinä toimivat:
Tuovi Koivula, Pirjo Salminen,
Anna-Maija Laukka, Vuokko Vahekari
.
Raili Nieminen ja Peter Smith
Merkeissä on tämä kuvio

Halutaan mielipiteitä, toimitus julkaisee tässä lehdessä ajatuksia ja näkemyksiä meille yhteisen ja mukavan
harrastuksen piiristä. Joten ota kynä käteen ja kirjoita, kirjoitukset voi toimittaa saunalla olevaan postilaatikkoon, tai
lähettää : Turun Avantouimarit ry Martinkatu 7 F 103 20810 Tku.

Lehden toimittajat Eija ja Matti

