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Toimintakertomus vuodelta 2018 
 
Yleistä 
Kulunut kausi on ollut vilkas ja tapahtumarikas. Toimintavuonna oli varsin vähän teknisiä ongelmia eikä 
luontokaan järjestänyt yllätyksiä. Soukan venekerhon WC-tilat olivat käytössä Klobbenilla tammi-huhtikuun 
ja syys-joulukuun ajan korvausta vastaan. Kopista ei ole tullut toimintavuonna liiemmin palautetta mikä 
voidaan tulkita tyytyväisyydeksi.  
 
Jäsenistö 
Yhdistyslain määräämän jäsenrekisterin lisäksi yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.pulahdus.fi. 
Jokaisella hallituksen jäsenellä on  "etunimi@pulahdus.fi" -sähköpostiosoite. Kotisivuja on päivitetty 
useampia kertoja vuoden kuluessa. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa 752 henkilöä. 
Uintikertoja Klobbenilla oli: naiset 4962, miehet 1125. Yhteensä 6087 uimakäyntiä. 
Uintikertoja Kivenlahdessa oli: naiset 3442, miehet 1273. Yhteensä 4715 uimakäyntiä. 
Yhteensä uintikertoja oli 10802.  Ks. kaavio tämän kertomuksen lopussa. 
 
Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniin lähettämällä yhden jäsenkirjeen ja tiedottamalla pukusuojien 
ilmoitustauluilla sekä ilmoittamalla vuosikokouksesta Länsiväylä-sanomalehdessä. Lisäksi tapahtumista on 
tiedotettu www-sivuilla. Jäsenistö on pitänyt yhteyttä hallituksen jäseniin tarvittaessa. Yhdistyksessä on 
vuoden aikana panostettu erityisesti tiedotukseen ja siihen liittyvän tekniikan ajanmukaistamiseen. 
Jäsenrekisteri on toiminut täysitehoisesti. Sen ansiosta esimerkiksi on saatu rekisteristä poistetuksi henkilöt, 
jotka eivät kahteen vuoteen ole maksaneet jäsenmaksuaan.  
 
Talviuinnin SM-kisat järjestettiin Ähtärissä 9. - 11.2.2018. 
Pulahduksesta osallistui kisoihin 1 uimari. Täydellinen raportti tulostietoineen on luettavissa Pulahduksen 
kotisivuilla osoitteessa www. Pulahdus.fi/ajankohtaista. 
 
Talviuinnin MM-kilpailut järjestettiin Tallinnassa 6. – 11.3.2018 
Pulahduksesta osallistui kilpailuun 2 uimaria. Täydellinen raportti tulostietoineen on luettavissa 
Pulahduksen kotisivuilla osoitteessa www. Pulahdus.fi/ajankohtaista. 
 
Kesäretki tehtiin 26.05.2018 
Vuoden 2018 Pulahduksen kesäretki tehtiin lauantaina 26.5.2018 Pokrovan luostariin Kirkkonummella. 
Alkuun isä Hariton esitteli Pokrovan kirkon ja kertoi sen vaiheista ja valtavasta talkoohengestä, jonka 
ansiosta luostari on saatu aikaan. Nautimme lounaan luostarin päärakennuksessa. Oppaan johdolla 
tutustuimme seuraavaksi Porkkalan historiaan. Kohteisiin kuului vielä Degerbyn Igor-museo Inkoossa sekä 
Sjundbyn keskiaikainen linna. Iltapäiväkahvit nautimme Kehla Stallcaféssa. Takaisin Soukassa olimme n. klo 
16.30. 
 
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat. 
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat pidettiin Soukan palvelutalolla 29.11.2018. Ohjelmassa oli hyvän ruoan lisäksi 
musiikkia ja jäsenten spontaaneja esityksiä. Osallistujat viihtyivät ja kaikilla tuntui olevan hauskaa. 
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Muu toiminta 
 
Yhdistyksen kokoukset ja hallitus 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.3.2018 Benita Åkerlundin kotona, Espoonlahdentie 16, 02360 Espoo. 
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä ( 4 ) kertaa. Kokouksista on pöytäkirjat.  
Hallituksen kokoonpano: Yrjö Turkka puheenjohtaja,  Vesa Pippuri  sihteeri, 
Marina Calander, Olof Damsten, Kirsti Olin, Leena Haikarainen, Sirkka Immonen, Reino Heinänen 
Irmeli Sarriola sekä varajäsenet Leila Lehtinen  ja Benita Åkerlund. 
 
Tilikausi ja tilintarkastus 
Tilikausi on sääntöjen määräämä kalenterivuosi 01.01.- 31.12.2018. 
Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Irma Uotila ja Sirkka-Liisa Muikku. Varatoiminnantarkastajina 
toimivat Maija Murto ja Aino Pippuri.  
 
Tilasto Pulahduksen uimakerroista 2018 
 

 


