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MERKILLISET EXTRA 
 

  Pitelet kädessäsi Merkilliset Extra-tiedotetta. 

Päätimme julkaista lehdestä kevyemmän tiedo-

tusversion, koska liiton Talvipäivien ja PAU V-S 

osaston vuosikokouksen myöhäisen ajankohdan 

vuoksi kesäkoti Mäntyniemen, sekä TuPLUn yllä-

pitämän Seurasalmen mökkien vuokrahakemuk-

set olisivat muutoin siirtyneet huhti-toukokuun 

vaihteeseen, aivan liian myöhäiseksi. 

 

   Osaston vuosikokouksen (30.3.) jälkeen uusi toi-

mikunta järjestäytyy ja seuraava varsinainen Mer-

killiset-lehti ilmestyy ennen kesää, juttujen dead-

line on 10.4. Mukaan tulee esimerkiksi uuden toi-

mikunnan kokoonpano, Liedon lajitteluhenkilös-

tön 20.3. järjestettävän luottamus- ja varaluotta-

musmiesvaalin tulos, käynnissä olevan jakelun yh-

teistoimintaneuvottelun tuloksia sekä monia 

muita juttuja. 

 

   Merkilliset ilmestyy siis jatkossakin tavanomai-

seen tyylin, ja mikäli tarvetta nopeammalle tiedo-

tukselle tulee, myös Ekstran julkaiseminen säilyy 

optiona.  

    

   Erillisten tiedotteiden saapuminen toimipaikkoi-

hin on viime aikoina osoittautunut aiempaa epä-

varmemmaksi. Osittain tämä johtuu Liedossa 

vielä viime vuonna suoritetun vähäisen kirjelajit-

telun siirtämisestä pääkaupunkiseudulle, tiedot-

teita saattaa myös hukkua paperipinoihin, tai 

jopa roskien joukkoon toimipaikoissa, ennen kuin 

ne ovat kohderyhmänsä saavuttaneet.  

   Tämän johdosto osaston on pohdittava yhä use-

ampia tapoja tavoittaa jäsenistö. Merkilliset-leh-

den ja muiden tiedotteiden lisäksi sosiaalinen 

media, eli osaston kotisivut osoitteessa varsinais-

suomi.pau.fi ja facebook-sivu PAU:n Varsinais-

Suomen osasto ry toimivat tiedottamisen alus-

toina, ja näiden kautta muutoin mappi ööhön ka-

toavat ilmoitukset ovat tietysti kaikkien luetta-

vissa. 
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MÄNTYNIEMEEN KESÄKSI 2019 
 
Isäntänä toimii JORMA TOUKONIEMI puh. 050 303 5559. jormatou@gmail.com 
 
Tervetulleita ovat ensisijaisesti kaikki jäsenet, joten täyttäkääpä hakemus ja antakaa postin 
tuoda se meille. Lisätietoja; Jorma Toukoniemi. Kirjalliset hakemukset viimeistään 15.4.2019 mennessä 
osoitteella: 
PAU:n Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 
20251 TURKU 
 
Kuukausvuokrat 2019             touko     kesä- elo       heinä        syys 
Pikkumökit 1 ja 4                     100€         160€              170€          65 € 
rantamökki                                         100€         180€               190€          65 € 
lomamajat 7-10                                   90€         115€               140€          65 € 
 
Vuokralaisilta veloitetaan mittarin osoittaman kulutuksen mukainen sähkö. 
 
hirsimökit 1-2 100€ / viikko, mökki 3 ja pohjatalo 140€ / viikko, 75€ / viikonloppu, 45€ / vrk 
viikkovuokraan sisältyy sähkö, viikkomökit vuokrataan varausjärjestyksessä 
 
Venepaikat: 80€ / vuosi isot veneet, 60€ / vuosi pienet veneet ja 40€ / vuosi soutuvene, 
jos ei ole vuokrattu mökkiä. Ei jäsenille: 170€ iso vene, 90€ pieni vene ja 60€ soutuvene. 
Telttamaksu 5€/vrk jäsenille ja 10€/vrk ulkopuolisille. 
Saunamaksu sisältyy vuokraan. Sauna on lämpimänä kesä-, heinä- ja elokuussa tiistaisin, perjantaisin ja 
lauantaisin naisille klo 17 – 19 ja miehille klo 19.30 – 21.30. 
Saunaan tulee ”säästöpossu” muille saunan käyttäjille.  
Siihen voi oman tunnon mukaan suorittaa saunan käyttömaksun. 
 
Mahdollisuus myös perhesaunaan saunapäivinä, josta veloitus erikseen á 10€ / tunti. 
Osaston jäsenryhmille ilmaiset tilaussaunat touko- ja syyskuussa. 
Tilaussauna ja sali osaston jäsenille 50€/kerta, ulkopuolisille 110€. 
 
LEIKKAA TÄSTÄ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________________________________ 
VUOKRAHAKEMUS MÄNTYNIEMI 2019 
 
NIMI:__________________________________________________________________ 
OSOITE:________________________________________________________________ 
PUHELIN:_______________________________________________________________ 
 
VAIHTOEHTO 1:__________________________________________________________ 
MUUT VAIHTOEHDOT: ____________________________________________________ 
VUOKRAKUUKAUSI: ______________________________________________________ 
 
KESÄLOMAKUUKAUSI: ____________________________________________________ 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ: _______ 
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Mäntyniemessä ”romut pois” kevät 

talkoot lauantaina 4.5.2019 klo.11.  

 
 Paikalle tuodaan 

lava ja tarkoituk-

sena on saada 

 siistittyä paikat  

 kesäkuntoon. 

 

 

 

 

 

 Talkooväelle tarjolla perinteisesti soppaa ja virvokkeita.  

                                                                  

  

 

Tervetuloa  

talkoisiin! 

 

 

 toivoo isäntä: 
Jorma Toukoniemi 



       Tuplu liikuttaja yli 70 vuotta 1948-2019  
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          TURUN POSTI – JA LENNÄTIN URHEILIJAT ry 

         tekee jälleen mahdolliseksi kulttuuri nautinnon Piikkiön 

Sipilänmäen kesäteatterissa, jossa kesällä 2019 

-Musiikkinäytelmä rakkaudesta- 

MORSIAMEN RYÖSTÖ 
Käsikirjoitus: Katja Ollikainen ja Antti Laine 

       Keskiviikkona 19.6.2019 klo.19 

        katettu katsomo 
              Yhteislaulua: Sipilänmäen tapaan puoli tuntia ennen näytösten alkua 18:30  

               Lipun hinta: Tuplun kautta 16 euroa  ( liput ovelta 18€) 
              väliajan puffetti/Lions Ladyt : Kahvi ja pulla tai vast omakustannushintaan 4€  

      

Musiikkinäytelmä rakkaudesta Morsiamen Ryöstö 
 

  Sipilänmäen kesäteatterin 40. kesä tuo katsojille kantaesityksenä 
musiikkinäytelmän rakkaudesta. 
  Pappi on sanansa sanonut ja siirrytään illan häätapahtumiin. Uusi pari on hypännyt rohkeasti su-
muun, joka ei ole hälvennyt vielä edellisenkään sukupolven edestä. Tullaan arjesta juhlaan, mutta 
mennyt arki kulkee sitkeästi häävieraiden mukana juhlahuoneistoon.  
  Rakkaudella on monet kasvot: ihastumisen, kauneuden, toiveiden sekä pettymyksen, huolen, 
huolenpidon ja tuskankin kasvot. Yksi ilta voi kääntää katseen, minuuttikin voi muuttaa mielen.  
  Hääväestä kaikilla ei ole puhtaita jauhoja pussissa ja morsiamen ryöstöstä tulee jotain muuta, 
kuin perinteinen pikkupurtava muun juhlaohjelman lomaan. 
 Jännitysnäytelmäksi muuntuva tilannekuva väritetään valmiiksi vasta loppumetreillä. 
 Ja ratkaisu on…. 
Musiikilla puretaan tuntoja esiin illan edetessä - kiintymyksen huipuilta tuskan laaksoihin. Sanoi-
tuksia on soviteltu osaksi tapahtumia ja osaksi vuoropuhelua. 
Sipilänmäki soi, laulaa, rakastaa ja jännittää jälleen. 

Sipilänmäen kesäteatteri tarjoaa  jälleen ilopillereitä, jotka keventävät elämää ! 
 
LIPPUJA SAA LUNASTAA TuPLUn JOHTOKUNNAN JÄSENILTÄ a´ 16 euroa / kpl    
lisätiedot seuran sihteeriltä Jaana Hultinilta puh.040 356 6387   
          
Huom liput Ovelta 18€
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TURUN POSTI- JA LENNÄTINURHEILIJAT TARJOAA: 
NÄE JA KOE MERELLINEN SEURASALMI. VUOKRAA MÖKKI KESÄLLÄ VIIKOKSI TAI TULE KEVÄÄLLÄ / SYK-
SYLLÄ VIIKONLOPUKSI TAI EHKÄPÄ PIDEMMÄKSIKIN AIKAA TAI TULE ASUNTOVAUNULLA  /-AUTOLLA
 
TuPLU:n kesäkoti SEURASALMI avaa ovensa kesä-
kaudeksi niin lomailijoille kuin viikonlopun viettä-
jillekin.  
 

 
saunarakennus 
 
Seurasalmi on TuPLU:n - ja Yhteistyö kumppanei-
den esim. PAU Varsinais-Suomen osaston jäsen-
ten käytössä oleva kesäkoti Kemiön Santasaa-
ressa luonnonkauniilla paikalla. Siellä on neljä 
viihtyisää lomamajaa, sekä mahtava alue kaiken 
kokoisille asuntovaunuille.  
 
Mökkejä vuokrataan kesäkuukausina viikon pitui-
sina jaksoina ja muina aikoina sopimuksen mu-
kaan, myös viikonlopuiksi. 
 
Alueella on myös sähköistetty matkailuvaunu-
alue, jolla voi pistäytyä päiväseltään, olla viikonlo-
pun tai hankkia vaunupaikan vaikka koko kesä-
kaudeksi. 
 
Jokainen Seurasalmen vuokrattava mökki on va-
rusteltu perusjutuilla: 
kaikki ovat kalustettuja, varustettu vuodevaattein 
(omat lakanat ja tyynyliinat), mökistä löytyy myös 
jääkaappi sekä keitto - ja ruokailuvälineet. 
Kaikissa mökeissä on oma televisio.  
 

 
kuvassa hirsimaja 
 

Vuokralaisten käyttöön on varattu 4 kpl soutuve-
neitä, niillä voit tutustua mereltä käsin saaris-
toon.Kemiössä on puhtaat merivdetja runsaat ka-
lasaaliit, jotka vain odottavat saalistajia paikalle.  
 
Alueen WC-tilat on nykyaikaistettu. (EKO)  

 
 wc rakennuksen maalaustalkoot 
 
Alueella on myös sauna oleskelutiloineen, joka on 
yhteiskäytössä. Sauna lämpiää päivittäin. 
 
Saunan lauteille voit nauttia pehmeistä löylyistä 
ja voit pulahtaa mereen saunan laiturilta. 
Rantaa on myös ruopattu. 
 
Jos kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä: 
 
isännöitsijään Harri Jaatiseen puh.040 5576360 
tai sähköpostitse: harri.jaatinen@pp2.inet.fi 
 
PAU:n Varsinais-Suomen osaston jäsenenä sinulla 
on mahdollisuus saada *PAU:n  V-S osaston tukea 
mökkimajoituksen viikko hinnasta n. 25%. 
 
Seurasalmen vuokrat ja maksut vuonna 2019 
TUPLUN jäsenille 
Majat: Honka, Hirsi90 € / viikko 50 € / viikonloppu 
*PAU:N V-S OSASTON JÄSENELLE VIIKKO 70 € 
 
Majat: Kuusi, Ruska 110 € / viikko 60 € / viikon-
loppu 
*PAU:N V-S OSASTON JÄSENELLE VIIKKO 85 € 
 
Matkailuvaunut 20 € / viikko 10 € / viikonloppu 
Matkailuvaunut 140 € toukokuu-syyskuu 
 
Merellinen Seurasalmi on paikka, jossa viihdyt ja 
koet mahtavan loman…! 
 

http://varsinais-suomi.pau.fi/@Bin/115585/sando%20043.jpg
http://varsinais-suomi.pau.fi/@Bin/163121/Hirsimaja.jpeg
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TURUN POSTI - JA 
LENNÄTINURHEILIJAT RY. 
liikuttaja jo vuodesta 1948 
 
 
Turun Posti ja Lennätin Urheilijat ry:n 
JOHTOKUNTA VUONNA 2019 
 
Puheenjohtaja: 
Kimmo Lehto p. 040 520 4895 
kimmo.lehto@posti.com 
 
Varapuheenjohtaja ja tiedotussihteeri 
Timo Toivanen p. 040 520 4893  
timotoivanen61@gmail.com 
 
Sihteeri 
Jaana Hultin p. 040 356 6387 
jaana.hultin@posti.com 
 
Taloudenhoitaja, jäsenkirjuri 
Hannu Seppinen p.040 703 1244 
hannuseppinen@gmail.com 
 
jäsenet: 
Harri Jaatinen      040 557 6360 
Kai Lehto             040 510 9987 
Jorma Sorsakivi   050 535 5882 
  
 
TURUN POSTI JA LENNÄTIN URHEILIJAT  
Jäsenmaksu; Vuodelle 2019 on edelleen 
vanhoille jäsenille 8 €.  
 
UUSIEN → SEURAAN LIITTYVIEN JÄSENTEN 
JÄSENMAKSU ON 10 €  
 
Vuoden 2019 jäsenmaksun voit maksaa: 
Johtokunnan jäsenille tai suoraan pankkisiirtona. 
TUPLU: n tilille FI148000 1279 3451 52 →  
muista laittaa viitenumeroksi: 20093. 
Jäsenasioissa ota yhteys jäsenkirjuri Hannu 
Seppiseen, puh  040 703 1244 
Ilmoita hänelle myös osoitteenmuutoksesi, 
mieluimmin sähköpostilla:  
hannuseppinen@gmail.com 

 
Hyvä TuPLU:lainen                                            
tai yhteiskumppaniemme jäsen  
 
Jos tunnet kiinnostusta jotakin liikuntamuotoa tai 
vapaa-ajan viettoa kohtaan, jossa on luonnon 
rauhaa, mielen virkistävää mökkeilyä, marjastusta 

ja kalastusta. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin tai 
seuran puheenjohtajaan  
Kimmo Lehtoon puh. 040 520 4895  
tai sähköpostitse: kimmo.lehto@posti.com 
  
Kuntoliikuntatapahtumat pyrimme järjestämään 
niin, että jäsenistöllä olisi mahdollisuus osallistua 
erilaisiin tapahtumiin. Seuraa työpaikkasi 
ilmoitustaulua tai yhteissähköpostia. 
 
KYSY Johtokunnan jäseniltä eduista mm 
avantouintiin. 
 
Ohessa seurasalmen vuokrahakemus jonka 
voit leikata tai kopioida ja lähettää 
kirjekuoressa Harri Jaatisen osoitteeseen 
hakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä. 

SEURASALMEN VUOKRAHAKEMUS
  

 
PALAUTUSOSOITE:  
Seurasalmi, Harri Jaatinen,  
Vuorelantie 3 A 21 
20720 TURKU 
( mökkejä voi vuokrata 01.05.2018-31.10.2018 välisen ajan ) 

PALAUTA KAAVAKE MAHDOLLISIMMAN PIAN. 
 
NIMI____________________________________ 
 
OSOITE_________________________________ 
 
TOIMIPAIKKA____________________________ 
 
PUHELIN NUMERO_______________________ 
 
SÄHKÖPOSTI____________________________ 
RASTITA SEURAAVA JOS OLET PAU:N 
VARSINAIS -SUOMEN OSASTON JÄSEN JA 
HALUAT OSASTON TUEN VIIKKO VUOKRAAN 
 
Olen PAU.n V-S Osaston jäsen ja haluan viikko 
vuokraan tuen 
 
HALUTTU AIKA ________JA MAJA _______ 
 
VAIHTOEHTO 1._________JA MAJA________ 
 
VAIHTOEHTO 2.__________JA MAJA ______ 
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                   Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa  
 
                                           jutut lehteen 15.4.2019 mennessä 
 
                                                                              

MERKILLISET-LEHTI 
Pau:n Varsinais-Suomen osasto 

PL 100 
20251 TURKU 

 
                                       Toimitus toivottaa kaikille  
                  Merkilliset- lehden lukijoille aurinkoista kevättä! 
 
 
 
ELÄKKEELLE VUODEN 2019 AIKANA SIIRTYVÄ, mikäli jatkossakin haluat Merkilliset 
– lehden, niin sinun pitää tilata se.  
”Jokaista lehteä ei tarvitse tilata erikseen, riittää, kun tilaat lehden kerran”. 
sähköpostitse pauvsosasto@gmail.com tai verkossa www.varsinais-suomi.pau.fi 
Tavoitat meidät numerosta puh. 050 5728759 
tommi.tienpaa@posti.com 
 
 
Ilmoita osoitteen- ja muut muutokset jäsentietoihin Posti- ja logistiikka-alan 
unioniin. Niiden tekeminen onnistuu PAU:n kotisivuilla. www.PAU.fi 

mailto:pauvsosasto@gmail.com
http://www.varsinais-suomi.pau.fi/

