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TALVIUIMARIT TIEDOITTAA
Tervetuloa uimaan
Talviuintikauden avaus lähenee, sillä uusi uintikausi käynnistyy 5.10.2022 ja päättyy 30.4.2023.
Alkava kausi on järjestyksessään jo 24. seuramme historiassa.
Energiakriisi
Alkavaa kautta leimaa keskustelu energian riittävyydestä ja erityisesti sähkön hinnasta. Melontakeskus luopui viime joulukuussa pörssisähköön perustuvasta sähkösopimuksestaan kustannussyistä
ja solmi Fortum Oyj:n kanssa uuden kiinteähintaisen sähkösopimuksen, minkä vuoksi tilanteemme
pitäisi ensi talvena olla vakaa, mutta esim. mahdollisille sähkön saatavuutta koskeville rajoituksille
emme voi mitään. EU on esittänyt Suomelle vaatimuksen energiankulutuksen vähentämiseksi.
HKK-Talviuimarit eivät palauta jäsenille näiden jäsensuorituksia, mikäli seuran tarjoama palvelu
häiriintyisi muusta kuin seurasta tai Helsingin Melontakeskuksesta aiheutuvasta syystä.
Melontakeskuksen vuotuinen sähkönkulutus on yli 400 000 kWh ja siksi niin yhtiö kuin HKKTalviuimarit tulevat suorittamaan toimenpiteitä sähkön kulutuksen rajoittamiseksi, kuitenkin niin,
että jäsenet eivät sitä erityisemmin huomaisi. Seuraamme ja reagoimme saunojen käyttöastetta
koskeviin tietoihin optimoidaksemme sähkön kulutuksen.
Energiakriisiin vastaamme myös ottamalla seuraan uusia jäseniä, vaikka jonotuslistamme onkin
jouduttu sulkemaan. Tällä tavoin kykenemme puskuroimaan maksujen korotuspainetta. Toivotetaan uudet jäsenet tervetulleeksi.
Käytettävät tilat
Viime talvena toimintamme perustui kolmen saunan käyttöön ns. alasaunan kantaessa päävastuun
käyttötunneista. Yläkerran saunoilla vastattiin ruuhka-aikoina esiintyvään lisätilan tarpeeseen. Alkavaan talvikauteen lähdetään samankaltaisella toimintamallilla, vaikka koeluontoisesti yläsaunojen aikoja hieman supistettuna energian säästämiseksi. Katso sauna-ajat nettisivun ja facebookin
”kalenterista”. Tarvittaessa aikoja voidaan muokata, jopa lisättä ja muutoksista tietenkin tiedotetaan. Jokaisella saunatilalla on omat pesu- ja pukutilansa. Käytetään niitä kaikkia!
Alakerran naisten pukuhuoneen laajennusosaa voidaan satunnaisesti käyttää juhlatilan vaatehuoneena, melontakeskuksen edustaja huolehtii muutoksista sulkemalla ja avaamalla tilan. Yläkerrassa olevia saunatiloja voidaan käyttää ajoittain yksityistilaisuuksiin, mutta silloin on alakerran saunatila luonnollisesti käytettävissä.
Sauna-ajat
Sauna-ajat esitetään erillisessä taulukossa, joka julkaistaan tämän tiedotteen liitteessä 1, seuran nettisivulla ja seuran Fb -ryhmässä. Uiminen on mahdollista myös aamu- ja iltasaunavuorojen välillä.
Saunan aamuvuorot alkavat liitteen 1 mukaisesti 16.10. alkaen. Rauhoitetaan siivousliikkeen toiminta-aika tiistaisin.
Yksittäisen sauna/uintikerran enimmäiskestoajaksi suositellaan korkeintaan 60 min pituista aikaa,
jotta pukuhuone-, sauna- ja sosiaalitilat toimisivat mahdollisimman hyvin ja saisimme vähennettyä
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samanaikaista henkilömäärää tiloissamme. Pukeutumiselle varataan 15 min. aika ennen ja jälkeen
saunan, käyntikerran enimmäiskesto on siten 90 min. Saunojien kierron varmistamiseksi hallitus
suosittelee enintään 15 min yhtäjaksoista istumisaikaa löylyhuoneessa.
Löylytilan tulee olla tyhjä lämmitysajan päättyessä, eikä saunaa ole suotavaa käyttää sen jälkeen. Tämän käytännön noudattaminen on tärkeää saunan kuivumisen varmistamiseksi ja
kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.
Kiukaalle ei ole suotavaa heittää löylyvettä ennen tai
jälkeen virallisten sauna-aikojen. Käytä huoneenlämpöistä vettä löylyvetenä. Ovet ja ikkunat tulee sulkea illan päätteeksi, jos jäät viimeiseksi tiloihimme, niin toimi ”vahtimestarin”
tavoin. Muista sammuttaa valot!
Turvallisuus- ja valvontasyiden vuoksi Melontakeskuksen avannossa ei ole iltasauna- ja aamusaunavuorojen välisenä aikana (yöaikaan) lupa toimia/oleskella.
Muista merkitä nimesi vihkoon
Jokaisen saunakävijän tulee kirjata nimensä pukuhuoneen lokikirjaan. Merkintä tehdään heti pukuhuoneeseen tultaessa ja se on ehdoton vaatimus kävijämäärien seuraamiseksi, erityisesti jos joudumme sopeuttamaan toimintaa energian hinnan tai sen saatavuuden vuoksi.
Uuden uimakauden maksut
Johtokunta esittää vuosikokoukselle maksujen vahvistamista seuraavasti:
- Jäsenmaksu
20 euroa
- Uinti-/saunamaksu/hlö
220 euroa
yht. 240 euroa
HKK-Talviuimareilla on käytössä Nordea pankin tili FI63 1745 3000 1752 67.
Seuran hallitus on päättänyt hyväksyä jäsen- ja saunamaksun suorittamisen myös kahdessa erässä
niin, että syyskauden maksun eräpäivä on 5.10.2022 ja ensimmäinen maksu on voimassa
31.12.2022 asti. Kevätkauden maksuerän eräpäivä on 31.12.2022 ja maksu oikeuttaa osallistumaan
toimintaan 30.4.2023 asti, mutta kevätkauden maksun edellytyksenä on jäsenmaksun ja syyskauden
maksun suorittaminen. Syyskauden maksun yhteydessä kannetaan jäsenmaksua 20 euroa, suorittamalla pelkän jäsenmaksuosan säilytät jäsenyytesi syksyyn 2023 asti, mutta samalla menetät uintija saunaoikeuden. Pelkkä jäsenmaksu ei oikeuta uimapaikkamme sisä- tai ulkotilojen käyttämiseen.
Seuran hallitus toivoo, että maksut suoritettaisiin mieluiten yhdessä erässä maksuvalvonnan helpottamiseksi, silloin maksun määrä on 240 euroa, eräpäivä 5.10.2022. Kahdessa erässä maksettuna
summa on 250 euroa. Syyskauden maksu on 145 euroa. Maksut on hyväksynyt ennakkoon yhdistyksen äänivaltaiset jäsenjärjestöt. Hallitus painottaa sitä, että syyskauden maksu suoritetaan eräpäivään mennessä, jotta voimme reagoida mahdollisiin eroilmoituksiin tarjoamalla vapautuvia
paikkoja jonotuslistalla oleville henkilöille jo kauden alkupäivinä.
Maksun voi suorittaa myös Smartumin, Edenredin, ePassin ja Eazybraken mobiilisovellutuksilla.
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Siivousjärjestely
Talvikaudella sauna-, suihku- ja pukutilat siivotaan kerran viikossa siivousliikkeen toimesta. Siivoustyö tehdään tiistaisin klo 9.00 – 12.00 välisenä aikana. Jotta saunan siivous olisi mahdollista,
sauna ei lämpiä tiistaiaamuisin, mutta ennen siivouksen alkamista voi käydä aamu-uinnilla. Siivousliike on esittänyt pyynnön, että tiloissa ei olisi uimareita siivouksen aikana, sillä se estää voimakkaiden puhdistusaineiden käyttämisen ja hidastaa työtä. Hallitus yhtyy siivousliikkeen toivomukseen.
Siivousliikkeen välineitä säilytetään siivouskomerossa meidän siivousvälineiden rinnalla, käytämme omia välineitämme. Muilta osin jatkamme tilojen siivoamista talkoovoimin, mutta säännöllisen
ammattisiivouksen ansiosta pääsemme vähemmällä. Alakerran Wc –paperin vaihtaminen kuuluu
jäsenten itse hoidettaviin tehtäviin, paperi löytyy siivouskomerosta. Yläkerran vessojen paperit
vaihdetaan ”talon puolesta” paperitelineiden erilaisen lukkomekanismin vuoksi.
Siivoustalkoot 16.10 klo 10.00
Siivoamme (suursiivous) talkoilla sauna-, pesu- ja pukutilat sunnuntaina 16.10. klo 10.00. Ilmoittaudu ennakkoon toimisto@hkk-talviuimarit.fi, työtä tehdään eri tiloissa ja porrastetusti. Talkoolaisille on tarjolla kevyt lounas. Siivoustalkoiden aikaan tilat ovat poissa käytöstä.
Vierasoikeus
HKK-Talviuimarit ry:n jäsenillä ei ole oikeutta tuoda vieraita kanssaan uimaan. Mahdollista lupaa
vieraan tuomiseen voit silti tiedustella seuran toimistolta.
Avaimen lainaaminen ulkopuoliselle
HKK-Talviuimarit ry:n jäsenavain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa seuraan kuulumattomalle henkilölle. Seuran jäsenyys ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle.
Henkilöt ilman avainta
Ilman avainta liikkuvaa henkilöä ei saa päästää pukuhuonetiloihin, ellei tämä luotettavasti voi
osoittaa jäsenyyttään seurassa. Jos näet että tiloihin päästetään mahdollinen ulkopuolinen

henkilö ilman omaa avainta, puutu tilanteeseen ja varmista molempien voimassa oleva
Talviuimareiden jäsenyys. Vieraalla ei ole oikeutta käyttää Melontakeskuksen tiloja tai
avantoa.
Maksunvalvonta
Valvomme viime talven tapaan ns. valvontaiskuin jäsenmaksun suorittamista voidaksemme poistaa
maksunsa laiminlyöneet henkilöt tiloistamme. Pidä siis maksukuitti mukanasi.
Alkoholin käyttäminen saunassa/pukuhuoneissa
Alkoholin nauttiminen uimapaikalla ei kuulu avantouintitoimintaan. Mahdollisiin väärinkäytöksiin
puututaan peruuttamalla henkilön uima- ja saunaoikeus määräajaksi.
Muut tilojen käyttäjät
Saunaa käyttävät samanaikaisesti myös Helsingin Kanoottiklubin jäsenet liikuntasuorituksensa yhteydessä. Kanoottiklubin jäsenyys ei oikeuta talviuintitoimintaan.
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Kuntosalin käyttö
Melontakeskuksen kuntosali on talviuimareiden käytettävissä 30.4.2023 asti hintaan 50 euroa.
Kuntosali on jäsenten käytettävissä aina, milloin siellä ei ole varattuja harjoitusvuoroja. Salia ei ole
tarkoitettu ”bodareiden saliksi” vaan jäsenten harjoitustilaksi.
Kuntosalimaksut suoritetaan omatoimisesti ilman erillistä laskua HKK-Talviuimareiden tilille Nordea. FI63 1745 3000 1752 67. Uusia kuntosalikortteja saa maksukuittia vastaan jäsenpäivystyksestä, vanhoille kortin haltijoille riittää maksun uudistaminen. Kuntosalin käyttäjien tulee kirjata
nimensä kuntosalivihkoon.
Arvoesineet
Pukutiloissa ei ole kaapistoja arvoesineiden säilyttämiseksi.
Ovien sulkeminen ja valojen sammuttaminen
Muista tarkistaa iltaisin, että ovet ja ikkunat ovat suljetut. Pakkasella avoimeksi jääneen oven tai
ikkunan kautta tiloihin pääsee kylmää ilmaa ja se voi jäädyttää vesiputket ja aiheuttaa vesivahingon. Sammuta valot poistuessasi viimeisenä tiloistamme.
Jos havaitset toimitilojemme tuntumassa ns. outoa toimintaa, niin hälytä viranomaiset paikalle soittamalla 112. Älä epäröi soittaa!
Huoltokatkot
Sauna-, pesu- ja pukuhuonetiloissa on ajoittain tehtävä huolto- ja korjaustoimia. Huollot ja korjaukset toteutetaan pääsääntöisesti sulkemalla kohteena oleva tila ja/tai avanto töiden vaatimaksi
ajaksi. Suljettu tila on tällöin täydellisesti käyttökiellossa. Mahdollisista tilapäisistä sulkemisista
kerrotaan ennakkoon ilmoitustaululla ja seuran fb –sivuilla.
Tässä vaiheessa on tiedossa ainakin uimalaiturin käyntisiltaan kohdistuva korjaustyö.
Vikahavainnot
Jos havaitset olennaisia vikoja tai turvallisuusuhkia uimapaikan varustuksessa tai käyttämissämme
tiloissa, ilmoita havainnoistasi heti Melontakeskuksen toimistoon osoitteella toimisto@hkktalviuimarit.fi. Uimapäiväkirjoihin tehdyt merkinnät tai ”jonnekin jätetyt lappuset” eivät välity
edelleen, minkä vuoksi huollon käynnistäminen viivästyy. Mahdollisista puutteista/vioista ilmoittaminen on ensiarvoisen tärkeää oman ja seurakaverin viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.
Liikkuminen piha-alueella
Piha-alueemme on jäsentoiminnan osalta autovapaa –vyöhyke eli piha-alueelle ei ole lupa ajaa autolla ja polku- ja moottoripyörät jätämme pyöräparkkiin, joka sijaitsee rakennuksemme pohjoispäädyssä eli tontille saavuttaessa vasemmalla. Pihatiemme alkuosassa on kiinteä autolla ajon estävä keltainen tolppa, joka pakkasten alkaessa joudutaan vaihtamaan muovikartioon. Pihatielle ei
missään olosuhteissa saa pysäköidä autoa, koska se on ns. pelastustie, jota tarvittaessa käyttäisivät
mm. ambulanssi ja paloauto.

HKK-Talviuimarit ry
Toimisto:
Internet:

Tilkantori 10 A Lt1
www.hkk-talviuimarit.fi

00300 Helsinki
puh. 09 4362400
toimisto@hkk-talviuimarit.fi

HKK-Talviuimarit
Jäsentiedote 1/2022-2023
Pysäköintipaikat ja siltatyö
Melontakeskuksen ja Venekerhon välinen pysäköintialue on keväästä alkaen ollut arkisin maksullisen pysäköinnin alue (klo 9.00 – 21.00). Rajasaarenpenkereen alkupuolella sijaitsee lisää maksullisia pysäköintipaikkoja ja Rajasaareen vievän sillan oikealla puolella on maksuttomia 2 H–paikkoja.
Rajasaaren vievän sillan viereen sen pohjoispuolelle rakennetaan uusi silta ja vanha silta puretaan,
työn arvioitu aloitusaika on lokakuun alku 2022 ja työn valmistumisaika marraskuussa 2023. Tässä
vaiheessa ei ole selvää tietoa siitä, miten alkava Rajasaaren uuden sillan rakentamistyö vaikuttaa
pysäköinti- ja ajojärjestelyihin, mutta niistä tiedotetaan seuran Fb -ryhmässä. Alueella liikkuu työkoneita ja siellä tehdään kaivuutöitä sekä paalutustöitä, mutta ne eivät estä sauna- ja uimatoimintaa.
Työhön liittyy sähkö- ja vesijohtotöitä, jotka vaikuttavat tilapäisesti toimintaamme. Vanha siltayhteys Rajasaareen säilyy alkavan talviuintikauden ajan.
Polkupyöriä varten on säilytystilaa ja telineitä rakennuksemme eteläpäädyssä.
Uima-asujen jättäminen puku- tai suihkutiloihin
Mainittuihin tiloihin ei ole luvallista jättää uima-asuja ja tai pyyheliinoja kuivumaan. Ne rajoittavat
muiden jäsenten toimintaa, haisevat kuivuessaan ja luovat epäsiistin vaikutelman.
Lemmikkieläimet
Piha-alueelle tuotavien koirien tulee olla kytkettynä eikä niitä saa tuoda sisätiloihin. Ranta-alueella
on nähty ajoittain minkkejä, mikä kannattaa huomioida oman lemmikin turvallisuuden kannalta.
Terveysturvallisuus
Terveysturvallisuus painottuu myös alkavan uimakauden järjestelyissä, sillä koronatilanne vaikuttaa yhä harrastustoimintaamme. Osaan asioista voimme vaikuttaa ja osaan emme, mutta tehdään
parhaamme niiden osalta, joihin voimme vaikuttaa. Tiedota mahdollisesta koronatartunnasta seuran FB -ryhmässä.
Sydäniskuri
Melontakeskukseen on viime kaudella hankittu sydäniskuri eli defibrillaattori. Laite sijaitsee kuntosaliin ja yläsaunoihin vievien portaiden alapäässä.
Turvallisuus
Turvallisuusasioiden osalta kertauksena seuraavat periaatteet, mikäli havaitset laitteen toimintahäiriön tai muun turvallisuutta uhkaavan asian:
- auta mahdollisen onnettomuuden uhria
- hälytä tarvittaessa apua numerosta 112
- seuraa ympäristöä ja laitteiden kuntoa
- rajoita mahdollisen vahingon laajeneminen
- tiedota muita tiloja käyttäviä mahdollisesta uhkasta
- älä käytä vialliseksi epäilemääsi laitetta ja estä sen käyttö
- tee vikailmoitus seuran toimistoon ja puheenjohtajalle
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Seuran tai Melontakeskuksen puolesta ei ole järjestetty valvontaa uimapaikalle, minkä vuoksi on
tärkeää, että yllä kerrottuja ohjeita noudatetaan. Samoin on tärkeää, että mahdollisia sulkumerkkejä
tai ilmoituksia noudatetaan. Kovalla tuulella uimiseen ja laiturin käyttämiseen sisältyy vaaratekijöitä, jotka uimarin tulee tiedostaa.
Valvontakamerat
Melontakeskuksen alueella on tallentava kamerajärjestelmä, sen rekisteriseloste löytyy
http://helsinginmelontakeskus.fi/images/REKISTERISELOSTE_kamerat.pdf. Kamerat valvovat
talon sivuja pl. saunapääty ja lisäävät siten Melontakeskuksen käyttäjien turvallisuutta.
Liity seuran facebook –ryhmään
Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni seuramme jäsen liittyisi tähän ryhmään
(www.facebook.com/groups/talviuimarit/) – se on ylivoimaisesti nopein tapa saada jäsenille pikaisia tiedotteita ja myös jäsenet voivat julkaista ryhmässä tiedotteita.
Toivomme myös, että seuran jäsenyydestä luopuneet henkilöt kirjautuisivat ulos tästä ryhmästä.
Lähetä oma sähköpostiosoitteesi osoitteeseen toimisto@hkk-talviuimarit.fi, mikäli epäilet seuralla
olevan vanhentunut tai virheellinen osoitetieto. Sähköpostilla ei lähetetä päivittäisiä tiedotteita. eikä sellaisia julkaista myöskään seuran nettisivuilla.
WWW-sivut
Seuran internet – sivu toimivat osoitteessa www.hkk-talviuimarit.fi.
Seuran toimisto
Talviuimarit hoitavat jäsenasiansa ensisijaisesti talviuimareiden sähköpostilla, jonka osoite on toimisto@hkk-talviuimarit.fi.
Mahdollisista osoitemuutoksistasi Sinun tulee ilmoittaa HKKTalviuimareiden toimistoon.
Jäsenpäivystykset
Tänä syksynä jäsenpäivystysajat ovat 5.10. ja 6.10. Jäsenpäivystys on avoinna klo 17.00 – 18.00 ja
paikkana Helsingin Melontakeskus, käynti päivystystilaan tapahtuu opasteiden mukaan.
Hallitus
HKK -Talviuimareiden hallitukseen kuuluvat seuraavaan vuosikokoukseen asti seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri/taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen

Erkki Nyberg
Pasi Peltonen
Risto Fagerholm
Tapio Nieminen
Rauli Pennanen

0500476594
0405555111
4362400 (toimisto)
0500100418
0501349

Seuramme sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. Tämän tiedotteen
lopussa julkaistaan kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen.
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Vuosikokous
HKK-Talviuimareiden kokous järjestetään jäljempänä julkaistavan kokouskutsun mukaisesti, liite 2.
Luopuminen jäsenyydestä
Jos olet päätynyt luopumaan yhdistyksen jäsenyydestä, Sinun tulee ilmoittaa siitä ennen maksujen
eräpäivää (5.10.2021) seuran toimistolle lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Saunatilojen
avain tulee silloin palauttaa takaisin seuralle ja siitä maksetaan avainpantti takaisin. Jäsenyydestä
luopuvat henkilöt voivat palauttaa avainmensa tilinumeronsa kera jäsenpäivystykseen tai postitse
seuran toimistoon.
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Liite 1.
Alasauna
Aamusauna

Maanantai Tiistai
6.30
–
10.00

Keskiviikko Torstai
6.30
– 6.30
10.00
10.00

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
– 6.30
– 6.30
– 6.30
–
10.00
10.00
10.00

Iltasauna

Maanantai Tiistai
13.30
– 13.30
23.00
23.00

Keskiviikko Torstai
– 13.30
– 13.30
23.00
23.00

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
– 13.30
– 13.30
– 13.30
–
23.00
23.00
23.00

Miehet yläsauna
Aamusauna
Maanantai

Iltasauna

Maanantai Tiistai
18.00
– 18.00
21.00
21.00

Naiset yläsauna
Aamusauna
Maanantai

Iltasauna

Tiistai

Tiistai

Maanantai Tiistai
18.00
– 18.00
21.00
21.00

Keskiviikko

Torstai

Keskiviikko Torstai
– 18.0
– 18.00
21.00
21.00

Keskiviikko

Torstai

Keskiviikko Torstai
– 18.00
– 18.00
21.00
21.00

Perjantai

Lauantai
Sunnuntai
8.00
– 8.00
–
10.00
10.00

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
– 18.00
– 16.00
– 16.00
–
21.00
21.00
21.00

Perjantai

Lauantai
Sunnuntai
8.00
– 8.00
–
10.00
10.00

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
– 18.00
– 16.00
– 16.00
–
21.00
21.00
21.00

Sauna-aikoja voidaan lisätä/vähentää, mikäli siihen on tarvetta jäsenmäärän, käyntiaktiivisuuden
tai sähköenergian hinnan olennaisten muutosten vuoksi. Muutokset kohdistuvat yläsaunojen
lämmitysaikoihin.
Yläsaunoja voidaan ajoittain käyttää Melontakeskuksen omiin tarkoituksiin, silloin ei ole jäsenvuoroa, mutta alasauna on käytettävissä.
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Liite 2.
Kokouskutsu
HKK-Talviuimarit – nimisen yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen 28.10.2022 klo
17.30. Kokouspaikka on Helsingin Melontakeskus osoitteessa Rajasaarenpenger 8, 00250 Helsinki.
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus;
Todetaan läsnäolijat ja näiden edustamat äänimäärät;
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa;
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma sekä liittymis-, jäsen- ja talkoopanosmaksun määrät;
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen kokouksessa on seuran sääntöjen mukaisesti jokaisella yhteisöjäsenellä yksi ääni,
henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kokousmateriaalin painatuksen ja muiden kokousjärjestelyjen vuoksi henkilöjäsenten toivotaan ilmoittautuvan ennakolta 25.10.2022 mennessä kokoukseen. Ilmoittautumisen voi helpoimmin hoitaa yhdistyksen toimistolle lähetettävällä sähköpostilla.
Tervetuloa kokoukseen!
HKK-Talviuimarit Ry:n hallitus
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