
 7.2.2022 
 KEVÄTTALVEN TERVEHDYS TEILLE VANULI RY:N 
 JÄSENYHDISTYKSILLE! 

 Kevättä Kynttilästä! 

 Sunnuntai 6.2.2022 oli tämän vuoden Kynttilänpäivä, ja vanhan kansan mukaan siitä alkaa 
 jo kevät häämöttää. Se merkitsee myös Vanuli ry:n toiminnassa ajatusten kohdistumista 
 muutaman kuukauden päässä tulevaan kesään. Näissä aatoksissa keskeisessä asemassa 
 olette te Vanulin jäsenyhdistykset. 

 Lähestyn teitä muutamalla ajankohtaisella asialla ja pyynnöllä: 

 1.  Vanuli ry:n kotisivua netissä (  www.vanuli.fi  )  ollaan uudistamassa. Ajatuksena on ollut 
 mm. se, että jäsenyhdistysten toivomukset kotisivujen sisällöstä voitaisiin ottaa paremmin 
 huomioon. Kotisivuilta on hyvä löytää etsimänsä asia helposti, siksi kotisivujen toimivuutta 
 on syytä jatkuvasti kehittää. Mitkä ovat niitä asioita, joita haluatte, että kotisivulta löytyy? 
 Pyydämme ehdotuksia! Niitä tulee käsittelemään ohjausryhmä, johon kuuluvat Vanulin 
 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kotisivujen hoitaja. 

 Iisalmen kaupungin taholta tulleen toivomuksen mukaisesti kotisivuille tullaan lisäämään 
 ainakin Vanulin säännöt. Ovatko jäsenyhdistykset kiinnostuneet mahdollisesti myös Vanulin 
 hallituksessa käsitellyistä asioista? 

 Eräs uusi kotisivulle suunniteltu lisäys on myös lista Vanuli ry:n jäsenyhdistyksistä. Siksi 
 Vanulin hallitus pyytää jäsenyhdistyksiltä 

 a.  yhdistyskohtaista lupaa (mielellään sähköpostilla) yhdistyksen nimen 
 mainitsemiseen Vanulin kotisivulla, ja 

 b.  ilmoitusta siitä, missä muodossa yhdistyksen nimi kotisivulle merkitään. 
 c.  mahdollisia toivomuksia Vanulin kotisivujen suhteen 

 Nämä ilmoitukset ja toivomukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen 
 osmo.turkki@gmail.com 

 2.  Ensi kesäksi on Tuomirantaan tullut jo joitakin varauksia. Parhaat ajat menevät ensiksi, 
 joten kohteliaimmin esitämme, että yhdistykset tekisivät varauksensa hyvissä ajoin 
 ennen kesää. Silloin päästään toivottavasti testaamaan saunan uutta kiuasta ja 
 kävelyjalkapallokenttääkin. 

http://www.vanuli.fi/


 Jäsenyhdistyksille Tuomirannan käyttö on maksutonta. Tilastot viime kesältä osoittavat 
 kuitenkin, että vain runsas puolet jäsenyhdistyksistä käytti mahdollisuutta hyväkseen. 
 Varaukset tehdään edelleen Tuomirannan isännälle, p. 044 064 2704. 

 3.  Kevättalkoot ja muita talkoohommia. 

 Tuomirannan kevättalkoot on suunniteltu pidettäväksi la 7.5. klo 12 alkaen. Kuitenkin on 
 mahdollista myös, että erillisiä talkootapahtumia voidaan järjestää pienillä porukoilla 
 muulloinkin. Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen! Ulkoliikunta luonnossa edistää terveyttä. 

 4.  Viime vuoden jäsenyhdistyskyselyssä tuli esiin toivomus jäsenyhdistysten yhteisestä 
 toimimisesta. Pyytäisimme tarkennettuja ehdotuksia, mitä sellainen voisi olla. Aiemmin 
 on ollut mm. jäsenyhdistysneuvottelu, joka koettiin hyväksi. Nyt vielä ehtisi järjestää 
 jotain esimerkiksi maalis-huhtikuulle ja syksykin on oivaa toiminta-aikaa. 

 5.  Vanuli ry:n vuosikokous on tulossa toukokuussa. Siihen tulee erillinen kutsu. 

 Lopuksi vielä parhaat kiitokset jäsenyhdistyksille hyvästä yhteistyöstä ja myös 
 osallistumisesta viime vuonna toteutettuun laajaan jäsenyhdistyskyselyyn! Siitä on ollut hyvä 
 jatkaa! 

 Vanulin hallituksen puolesta 7.2.2022 

 Osmo Turkki 

 puheenjohtaja 

 p. 044-0642 704 

 osmo.turkki@gmail.com 

 2021 Vanuli ry sai tärkeän lahjoituksen 7.10. 



 Vammais-,nuoriso-ja liikuntayhdistysten yhteistyöjärjestö Vanuli ry on saanut Tuomirantaan 
 merkittävän lahjoituksen. 

 Arto Niemelä lahjoitti ympäristön hoitamiseen avuksi monikäyttöisen raivaussahan. Näin saadaan 
 Tuomirannan hehtaarin tontti laajemmin käyttöön. 

 Kuvassa Arto esittelee sahan käyttöä ympäristön hoidon 
 vastuuhenkilö Anne Ruotsalaiselle 

 __________________________________________________________________ 

 2021 Vanulin Jäsenkysely 

 VANULIN JÄSENYHDISTYSKYSELY 2021 

 Kevään 2021 aikana toteutettiin ensimmäinen ”virallinen” 
 jäsenyhdistyskysely Vanulin jäsenyhdistyksille. Kyselyssä pyrittiin 
 kartoittamaan jäsenyhdistysten kokemuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnan 
 suhteen. Kyselyn toteutti työryhmä Eila Huusko, Tuija Sariola ja Eija 
 Ryhänen. Kyselyyn vastasi 13 jäsenyhdistystä 23:sta. Tässä vaiheessa jää 
 arvoitukseksi, mitä viestiä olisi ollut saatavana niiltä yhdistyksiltä, joilta 
 vastausta ei tullut. Mutta toivottavasti myöhemmissä mahdollisissa kyselyissä 
 saamme lisävalaistusta, ja aina voivat jäsenyhdistykset lähettää ajatuksiaan 
 hallitukselle. 

 Kyselyn vastauksissa painottui vahvasti Vanulin toiminnan aikoinaan 
 synnyttänyt lähtökohta: Tuomiranta, sen käyttö ja hoitaminen. Useissa 
 vastauksissa tämä katsottiin edelleen Vanulin keskeisimmäksi tehtäväksi. 
 Onhan muita jäsenyhdistysten tarpeita palvelemaan saatu Yhdistystalo Vakka 



 työntekijöineen. Toinen tärkeä ulottuvuus vastauksissa on yhdistysten 
 keskinäinen yhteistyö. Siinä on hallitukselle haastetta. Muutakin 
 mielenkiintoista antia kysely tuotti. Pohditaan yhdessä näitä asioita. 

 Kyselyn tulokset ovat jäsenyhdistysten ja muidenkin nähtävänä seuraavassa. 
 Eräs asia voitaneen tässäkin jo ilolla ja kiitollisuudella todeta. Vanulin 
 tähänastista toimintaa ovat vastaajat arvostaneet asteikolla 0-5 mitaten 
 arvosanalla 4,23. Siis lähellä kouluarvosanaa 8,5! 

 _____________________________________________________________ 

 2021 Yhdistyksen vuosikokouksen 
 27.5. avaussanat 

 AVAUSSANAT 

 Vanulin vuosikokous 27.5.2021 

 Vanha sananlasku toteaa: 

 ”Kulta koetellaan tulessa, ihmismieli koettelemuksissa” 

 Hyvät ystävät! 



 Olemme eläneet haastavia ja samalla puhuttelevia aikoja koronakriisin 
 keskellä. Se on koetellut meitä kaikkia suurvalloista aina yksittäisiin 
 perheisiin ja ihmisiin asti. Omat vaikutuksensa sillä ovat olleet 
 yhdistystoimintaankin. 

 Runsas vuosi sitten suomalainen yhteiskunta ryhtyi hoitamaan tätä haastetta 
 melkoisen yksituumaisesti ja myös – kansainvälisestikin verraten – 
 kiitettävällä menestyksellä. Merkittävää on ollut, että kansalaiset ovat pääosin 
 tunteneet henkilökohtaisen vastuunsa kriisin yhteisessä hoitamisessa. 
 Menestys olisi voinut olla parempikin, mikäli mm. poliittiset ryhmäkuntaedut 
 ja vastaavat sooloilut eivät olisi nousseet hajottamaan valtionjohdon 
 mahdollisuuksia keskittyä kriisin hoitoon. Hallituskin oli hajota keskellä tätä 
 kansainvälistä koettelemusta. 

 Tätä opettavaista taustaa vasten meidän on hyvä peilata myös yhteisen 
 yrityksemme Vanuli ry:n toimintaedellytyksiä ja yhteistyökykyä 
 tulevaisuuden haasteiden edessä. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa 
 yhdistystoiminnassa yleensäkin yhteinen päämäärä, hyvä yhteistyön henki ja 
 sutjakka asioiden hoitaminen ovat toimivan ja menestyvän yhdistystyön 
 perusasioita. Ei kukaan vapaaehtoisesti hakeudu toimintaan, jossa vallitsee 
 nurja keskinäisen taistelun ilmapiiri tai jossa koetetaan parhaan kyvyn 
 mukaan kampittaa toisia kuten eduskunnassa ikään. 

 Vanuli ry on yli kahdenkymmenen erilaisen yhdistyksen yhteistyöfoorumi, 
 joten lähtökohdat erilaisille mielipiteille, toimintatavoille ja tavoitteille ovat 
 valmiiksi olemassa. Erilaisuus voi olla rikkaus tai sitten riidoille otollista 
 maaperää. 

 Yhdistyksellämme on käytettävissä laaja kokemusosaaminen ja mittavat 
 taustaverkostot. Haasteenamme on taito hyödyntää tuo moninaisuus 
 yhteiseksi rikkaudeksi ja voimavaraksi. Se edellyttää rohkeutta tuoda erilaisia 
 ideoita tai näkemyksiä esille ja niiden kunnioittavaa kuulemista, sen jälkeen 
 yhteisen toimintalinja löytämistä ja sen mukaan toimimista, motivoituneina ja 
 edelleen innostuneina, hyvillä mielin. 



 Tähän kaikkeen tarvitaan paljon muun lisäksi arvokkainta, mitä meillä on: 
 aikaa. 

 Kiitän kaikkia, jotka tähän asti ovat Vanulin ja sen jäsenyhdistysten hyväksi 
 antaneet lahjojaan sekä aikaansa, ja samalla niitä, jotka ovat jatkossa siihen 
 valmiita. 

 Meillä on nimittäin edessämme jonkinasteinen koettelemus ja uhka. 
 Seurakuntayhtymä on asettanut Tuomirannan tulevaisuuden kyseenalaiseksi. 

 Vanuli ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus vuoteen 2025 ja siitä 
 koetamme pitää kiinni. Tänne olemme panostaneet varoja ja työtä ainakin 
 100 000 euron edestä. Yllätyksiä 

 voi tulla jo ennen tuota vuotta, ja siihen asti selviäminenkin vaatii paljon. 
 Mutta viimeistään silloin täytyy olla ratkaisut tehtynä jatkon osalta. Mitä ne 
 ovat ja miten yksituumaisesti niihin pystymme tarttumaan – siinä on meille 
 iso haaste ja haluan tuoda sen jo nyt yhteiseen pohdintaan. 

 Näillä sanoilla avaan Vanuli ry:n vuosikokouksen Armon vuonna 2021. 

 Osmo Turkki, puheenjohtaja 
 ____________________________________________________ 

 2020 Tuomiranta odottaa 
 käyttäjiään tänäkin kesänä! 6.7. 



 TUOMIRANTA ODOTTAA KÄYTTÄJIÄÄN TÄNÄKIN KESÄNÄ! 

 Kuluvan vuoden 2020 yllätyksiin kuului koronaepidemian tuhoisa 
 leviäminen ympäri koko maapallon. Se osui myös Suomeen eikä Vanulin 
 toimintakaan siltä ole säästynyt. Onneksi ongelmamme ovat rajautuneet 
 lähinnä toimintojen supistumisiin ja peruuntumisiin. Niinpä melkein 
 kaikki huhti- ja toukokuulle tehdyt varaukset Tuomirantaankin 
 peruuntuivat. 

 Maamme hallituksen ripeiden toimien ja kansalaisten hyvän 
 yhteistoiminnan vuoksi epidemia on saatu ainakin toistaiseksi 
 laantumaan. Jo kesäkuussa Tuomirannankin kokoontumiset ovat 
 lisääntyneet. Lämpimät kesäsäätkin ovat suosineet toimintaa. 
 Tapahtumia varten on laadittu erityiset koronaohjeet mahdollisten 
 riskien minimoimiseksi. 

 Tuomiranta toivottaakin jäsenyhdistykset ja muut hyvää 
 kesänviettopaikkaa tarvitsevat tervetulleiksi Tuomirantaan entisin 
 periaattein ja käyttöohjein. Jäsenyhdistyksille käyttö on maksutonta, 
 muiden kohdalla alle viiden tunnin käyttövuoro kustantaa 40 € (saunan 
 kanssa 60 €). Vuorokausihinta on 80 € sisältäen saunan käyttöoikeuden. 
 Edullinen hinta perustuu siihen, että käyttäjät omatoimisesti hoitavat 
 myös paikan jälkisiivouksen ja -järjestelyn. 

 Saunaan on tehty uudet lauteet jo aikansa palvelleiden tilalle. 
 Talkooryhmä Jouni Määttänen, Vesa Yrjänä ja allekirjoittanut saivat 
 vihdoin 22.-23.6. pitkään lykkääntyneen projektin tehtyä. Toivomme, 
 että tämä entisestään lisää saunomismukavuutta! 

 Uusi muurinpohjalettujen paistosysteemi on hankittu ja muitakin viime 
 kesän menetyksiä on korvattu. Naapurimme Taito lahjoitti myös uuden 
 puutarhapöydän ja neljä tuolia. Lottaperinneyhdistyksen lahjoitus tekee 
 mahdolliseksi myös kahden ison pöydän ja neljän penkin saamisen 
 palvelemaan erityisesti ulkona tapahtuvaa tarjoilua – tämä projekti on 
 loppusilausta vaille valmiina! 



 Erityisesti nyt helteiden aikana Tuomirannassa on käynyt satunnaisia 
 uintiporukoita. Sellaiset pikakäynnit ovat ilman muuta mahdollisia, 
 mutta niistä edellytetään etukäteisilmoitus Tuomirannan isännälle. Tämä 
 on monesta syystä kaikkien osapuolten etu. Tuomirannan sinänsä hyvä 
 uimaranta ei ole yleinen uimapaikka vaan se on luonteeltaan 
 yksityisaluetta. 

 Toivon erityisesti Vanulin jäsenyhdistysten rohkeasti saapuvan 
 käyttämään yhteistä kesäkotiamme niin virkistystapatumiin kuin 
 muihinkin kokouksiin! Vanhaan tapaan vain yhteys Tuomirannan 
 isäntään (puh. 044 064 2704) niin katsotaan vapaita aikoja! Myös 
 yhteisvastuullisiin ruohonleikkuuvuoroihin voi ilmoittautua samaan 
 numeroon. Uudessa varastossa sijaitseva päältä ajettava ruohonleikkuri 
 on kätevästi käytettävissä ja tarpeellinen opastus annetaan! 

 Tervetuloa! 

 Osmo Turkki, Tuomirannan isäntä   
 _________________________________________________________________________ 

 2020 Vanuli ry vuosikokokous 2.6. 
 avajaissanat 

 Vanuli ry:n vuosikokous 2.6.2020 

 AVAJAISSANAT 

 Hyvät jäsenyhdistysten edustajat! 



 On jälleen aika kiittää teitä ja teidän välityksellänne kaikkia yhteisen 
 yhdistyksemme ylläpitämiseen osallistuneita. Tämä kiitos kohdistuu niin 
 hallinnon vastuunkantajiin kuin lukuisiin talkoolaisiin sekä moniin 
 toimintaa tukeneisiin. Toukokuussa tuli viisi työntäyteistä vuotta täyteen. 
 Sellaisella viisivuotiaan tormakkuudella voimme edelleen ympärillemme 
 ja eteenpäin katsella. 

 Jo Vanulin hallituksen kokouksessa 18.5. totesin, että oli Luojamme 
 hyvää johdatusta, että tälle vuodelle ei suunniteltu mitään uutta 
 suurempaa rakennus- tai muuta projektia. Sellaisen toteuttaminen 
 koronaepidemian ongelmien keskellä ei olisi ollut helppoa. 
 Mahdollisuuksien mukaan koetetaan pienempiä parannuksia tehdä 
 Tuomirannassa. 

 Joku on hieman paheksunut sitä, että Vanulissa puhutaan niin paljon 
 Tuomirannasta, vaikka säännöissä puhutaan monenlaisista muistakin 
 toimintamahdollisuuksista. 

 Luemmehan sieltä, että ”yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
 jäseninään toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa sekä tukea 
 niihin kuuluvien ihmisten täysivaltaista osallistumista sekä 
 mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja täysivaltaiseen elämään 
 yhteiskunnassa. Yhdistys tukee heidän oikeuksiaan sekä kehittää heidän 
 mahdollisuuksiaan yhdessä toimimiseen” 

 Tässä on paikallaan hieman kirkastaa tilannekuvaa, sillä syitä nykyiseen 
 tilanteeseen on nähdäkseni ainakin kaksi. 

 Ensinnäkin se, että Vanuli ry:n toiminta syntyi eteen tulleesta 
 mahdollisuudesta saada yhdistyksille, erityisesti hyvin heikossa asemassa 
 oleville vammaisyhdistyksille, oma kokoontumis- ja 
 virkistystapahtumien tukikohta. Sellaistahan oli vuosia koetettu hankkia. 



 Tämä tavoite on nähdäkseni vähintään kohtalaisesti saavutettu, kun 
 Tuomiranta on saatu itsenäisesti toimivaksi yksiköksi. 

 Toisekseen on todettava, että muitakaan säännöissä mainittuja 
 toiminnan ja yhteistyön tavoitteita ei ole unohdettu. Toteutustavaksi 
 tosin avautui hieman toinen tie, kuin Vanulin varaan rakentuva toiminta. 

 Vanulin jäsenyhdistykset olivat voimallisesti mukana suunnittelemassa ja 
 kehittämässä Ylä-Savon Vakan ja sen Yhdistystalon toimintaa. Kun se 
 viime vuonna saatiin tehokkaaseen toimintaa, siinä ovat runsain määrin 
 ja näkyvällä tavalla toteutuneet Vanulin säännöissä määritellyt 
 tavoitteet. On aihetta iloita näiden tavoitteiden toteutumista. 

 Vaikka Vanuli ei hallinnoi Yhdistystaloa, niin Yhdistystalo toimii myös 
 Vanulin jäsenyhdistyksille toiminta- ja kohtaamispaikkana, se ohjaa ja 
 neuvoo jäsenyhteisöjään näiden toimintaan ja yhteistoimintaan liittyvissä 
 asioissa, toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja 
 yhteistoimintaorganisaationa, tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja, 
 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa jne., kuten Vanulin säännöissä 
 on tavoitteeksi asetettu. 

 Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä Vanulilla olisi sellaiseen 
 resurssejakaan. Nyt kaksi päätoimista työntekijää on Vakan puitteissa 
 hoitamassa edellä mainittuja asioista. Tämä ei ole pois Vanulilta, 
 päinvastoin. Yhteistyössä on voimaa eikä päällekkäistä toimintaa 
 kannata järjestää. 

 Tärkeää nähdäkseni on, että jatkossakin Vanuli huolehtii siitä, mikä on 
 sen spesialiteetiksi muodostunut. Se tarjoaa jäsenyhdistyksille 
 kesätoimintapaikan ja virkistysmahdollisuuksia, joita ei Vakan puitteissa 
 ole tarjolla. Ja vaikka Vakan kautta on syntynyt laajoja yhteyksiä moniin 
 yhdistystoimijoihin ja viranomaistahoihin vammais- ja 
 kansanterveystyön ulkopuolellakin, Vanulilla on oma spesiaalikenttänsä. 
 Vanulissa vammaisten kenttä kohtaa nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Siinä 
 on tarjolla mahtavia, vielä käyttämättömiä, koko yhteiskuntaa 



 eheyttäviä synergiaetuja. Mitä sitä kautta on kehitettävissä, sen 
 tulevaisuus näyttää. Kenttä on sielläkin päin lähes rajaton. Toteutukset 
 on kuitenkin aina tehtävä resurssien puitteissa. 

 Näillä sanoin haluan avata tämän Vanuli ry:n vuosikokouksen 
 koronavuonna 2020. Kokous on valmistelu ja toteutuu hieman 
 normaaleista hallintokoreografioita poikkeavalla tavalla, mutta 
 joustavuus on eräs elävän organisaation tunnusmerkki. Toivottavasti 
 Vanulin toiminta on elävää menoa seuraavatkin viisi vuotta! 

 Osmo Turkki 

 Vanuli ry:n puheenjohtaja 

 _________________________________________________________________________ 

 2019 Syystalkoot Tuomirannassa 12.10 klo 
 10-13 

 Tervetuloa mukaan Tuomirannan syystalkoisiin! 

     

 Tuomiranta on jälleen ollut kauniin kesäkauden ahkerassa käytössä ja siinä ohessa 
 talkootöinä on valmistunut kuvassa oleva uusi varastorakennuskin! 

 Nyt on aika valmistella paikat talvikuntoon. Kutsummekin perinteiseen tapaan kaikki 
 Vanuli ry:n jäsenyhdistykset ja muut Tuomirannan ystävät mukaan syystalkoisiin, joissa 
 varmaan jokaiselle on jotain hommaa tarjolla. Työn ja talkootarjoilujen ääressä saamme 
 ajantasaista tietoa Tuomirannasta, voimme vaihtaa kuulumisia ja parantaa maailmaa! – 
 Toivomme sopivaa säätä, joka tapauksessa varusteet sään mukaan. 

 Tarjolla on lehtien haravointia ja lehtikasojen kuljetusta, pusikkojen raivaamista, 
 polttopuiden tekoa ja kärräämistä, ruohon leikkuutta, paikkojen yleistä siistimistä, ehkä 



 kokon polttoa ja hieman muutakin siivousta sen mukaan kuin sää sallii. Työvälineitä on 
 jonkin verran Tuomirannassakin, mutta oman kirveen, vesurin tai haravan voi ottaa 
 mukaan – ja varmaan työrukkaset ovat tarpeen. 

 Jos jollakin on mahdollisuus ottaa kottikärry tai raivaussaha/trimmeri mukaan, se olisi 
 erinomainen asia. 

 Tapaamme samalla Tuomirannan uuden emännän Vienon, joka yhdessä Tuomon kanssa 
 pitää huolen, että energiatappiot eivät muodostu suuriksi ahkerimmillekaan talkoolaisille. 
 Paikalle voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mutta tarjoilujen mitoituksen vuoksi olisi 
 hyvä, jos ilmoittaisitte tulijoiden määrän ja mahdolliset ruoka-ainerajoitukset tiistaihin 
 9.10. mennessä Vanulin sihteerille Eila Huuskolle, p. 044 559 2210 (tekstiviestikin riittää). 
 Lisätietoa talkoista saa tarvittaessa esim. allekirjoittaneelta Tuomirannan isännältä 

 Mukaan voi tulla siinäkin tapauksessa, että ei pysty paljonkaan hommia tekemään – hyvä 
 seura ja kannustusjoukot ovat aina tarpeen! 

 Mukavaa syksyä toivottaen 

 Peltosalmella 1.10.2019 

 Osmo Turkki 
 Tuomirannan isäntä p. 044 -064 2704 

 _______________________________________________________________________ 

 2019 Vanuli ry:n vuosikokous 15.5. 
 Tervetuloa 

 Vanuli ry:n vuosikokous pidetään 15.5.2019 klo 16 Yhdistystalo Vakassa os. Pohjolankatu 4, 
 Iisalmi.  Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä määrätyt asiat. 

 vanuli ry_säännöt PRHssa_hyväksytyt 

 ______________________________________________________________________ 

https://www.vanuli.fi/wp-content/uploads/2019/04/vanuli-ry_s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-PRHssa_hyv%C3%A4ksytyt.pdf


 2018 Tuomirantaan uutta av-välineistöä 4.9. 

 _______________________________________________________________________ 
 2018 Tuomirannassa Vanuli ry:n hallitus kokoontui katselmuksen 14.5. 



 _________________________________________________________ 

 2018 Sääntömääräinen 
 vuosikokous 12.4. Klo 18 

 Vanuli ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 12.4. klo 18, 
 uimahallin kerhohuoneella Joukolankatu 15, Iisalmi. 

 Tervetuloa 

 hallitus 

 ________________________________________________________________________ 



 2018 Jäsenyhdistysten yhteinen 
 seminaari 12.4. Klo 16 

 Yhteisessä seminaarissa 12.4 klo 16-18 käsitellään Vanulin ja 
 Tuomirannan tämän vuoden toimintaa. Toivomme yhdistyksistä runsasta 
 osallistumista. 

 Paikkana uimahallin kerhohuone 

 Tervetuloa kehittämään toimintaa 

 Vanuli ry hallitus 

 ______________________________________ 

 2017 Tuomirannan talkoista 5.10.2017 
 muutama kuva 

 Isäntä Osmo 

https://www.vanuli.fi/2018/03/22/jasenyhdistysten-yhteinen-seminaari-12-4-klo-16/
https://www.vanuli.fi/2018/03/22/jasenyhdistysten-yhteinen-seminaari-12-4-klo-16/


 Talkooporukan autoja, ahkerista talkoolaisista ei 
 meinannut kuvia saada kun olivat kaikki niin työn touhussa 



 Lapiomiehen apumies, kuvassa vasemmalla? 

 _________________________________________________________________________ 

 2017 Tuomirannan uutisia  19.9. 

 Tuomiranta sai 14.8. Erkki Rytkösen ja Reino Laajalahden tekemän veistoksen ”Rukoileva 
 karhu”. Karhu on tehty Tuomirannan lehtikuusesta. 



 Päärakennuksen invaluiska + portaat sekä rantaan vievä uusi portaikko on asennettu. 

 Tuomirannan uusi lipputanko ja lippu otettiin käyttöön 30.8.2017. Lipputangon kustansi 
 seurakunta. 

 Avointen ovien päivää vietettiin Tuomirannassa 2.9.Tuomiranta sai pieniä lahjoituksia, mm. 
 pyörivän tarjoilutason. 

 LC Yläsavottaret ja LC Koljonvirta 6.9.  sitoutuivat uuden laiturin kustantamiseen ja siihen 
 liittyviin talkootöihin yhteistyössä Vanuli ry:n kanssa. 

 Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoustaa Tuomirannassa 19.9 

 Tuomirannassa talkoot torstaina  5.10.  klo 12 alkaen, nokipannukahvit ja makkkarat 
 talkoolaisille hyvän mielen lisäksi. Lisätietoja Isännältä 

 _________________________________________________________________ 

 2017  TUOMIRANNAN KUULUMISIA 5.7. 
 Tuomirannan päärakennuksen remontti on saatu valmiiksi muutamia viimeistelytöitä lukuun 
 ottamatta, ja ahkerat talkoolaiset siivosivat sen kesäkuun lopussa valmiiksi ottamaan 
 vastaan vieraita. Ja ensimmäisenä heinäkuuta siellä viettikin eräs 3-vuotias neitokainen 
 syntymäpäiviään suuren omaisten ja ystävien joukon kanssa. Kesä oli parhaimmillaan, luoto 
 vihreänä ja aurinko helli juhlijoita. Väkeä oli paikalla lähes puolen sataa, ja osa jäi vielä 
 yöksikin. 

 Viimeisimpänä valmistui keittiöremontti. Reinon ja apulaisten hyvän ammattitaidon ansioista 
 siellä ovat vierailijoiden käytettävissä niin uudet kaapistot kuin modernit keittiökoneetkin. On 
 uusi jääkaappi-pakastin, sähköhella, astianpesukone, pari mikroakin. Entinenkin iso 
 jääkaappikin säilytettiin, joten kylmätilaa on isompiakin pitoja ja kovempiakin helteitä 
 ajatellen. Kylmenpien kelien varalta tuvassa on takkakamiina ja uusi ilmalämpöpumppu 
 entisten lämmityslaitteiden lisäksi. 

 Esteetön sisävessa valmistui jo aikaisemmin, ja se liitettiin alueelle vastikään rakennettuun 
 uuteen viemäriverkkoon. Ympäristöystävällisyyskin näin lisääntyi Tuomirannan osalta. 
 Keväällä rakennettiin myös uusi rantaan vievä esteetön pyörätuolireitti, joten aivan 
 järvenrannassa olevalle nuotiopaikalle on kaikilla mahdollisuus tulla. 

 Vielä kuitenkin Tuomirannan korjausprojekti jatkuu. Entinen huonokuntoinen laituri on 
 purettu. Tilalle on tarkoitus saada uusi ja niin tukeva laituri, että sitä voivat käyttää myös 
 pyörätuolilla liikkuvat. Työryhmä pohtii erilaisia vaihtoehtoja, sillä matala ranta, jäiden 
 liikkuminen sekä maaperän routiminen tuottavat omat haasteensa. Uimaan pääsee tällä 
 hetkellä lähinnä rannasta kahlaamalla. Pohja on noin kymmenen metrin päähän saakka 
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 kovaa, mutta sitten pohja huononee. Vaihtoehtona on tietysti lähteminen veneellä 
 kauemmas ja sitten veneestä veteen – ken uskaltaa! 

 Itse päärakennuksessa esteettömyys vaatii vielä kuistille vievän invaluiskan. Sen pitäisi 
 ilmaantua paikoilleen elokuun puoleen väliin mennessä. Samassa yhteydessä on tulossa 
 myös uudet rantaan vievät portaat. Tavoitteena on edelleen myös päärakennuksen 
 ulkomaalaus. Katolta tulevien vesien ohjaaminen kauemmas rakennuksesta täytyy myös 
 toteuttaa, samoin erinäisiä muitakin pieniä töitä. Talkoolaisia tarvitaan edelleen! 

 Erityinen ongelma Tuomirannassa on varastotilojen vähäisyys. Mistä tai miten saisimme 
 alueelle ulkovaraston? Sitä tarvittaisiin mm. päältä ajettavan ruohonleikkurin ja muiden 
 työvälineiden turvalliseksi säilyttämiseksi. Olemme kovasti kuulolla tässä asiassa. 

 Tähän asti on talkoolaisia Tuomirannassa ollut mukana kiitettävästi, ja toivottavasti niin on 
 jatkossakin. Viikoittaisiin ruohonleikkuutalkoisiin tarvitaan vielä vapaaehtoisia loppukesäksi. 
 Lisäksi on tarpeen järjestää vielä erityinen ympäristönhoitopäivä. Siihen lähtee lähiaikoina 
 kutsu Vanulin jäsenyhdistyksille ja muille Tuomirannan ystäville. 

 Käyttövuorovarauksia on tullut mukavasti, mutta vielä on Tuomirannassa vapaita päiviä tälle 
 kesälle. Kaikista näistä asioista voi kysyä lisää allekirjoitaneelta Tuomirannan isännälstä joko 
 puhelimella (044 -064 2704 tai sähköpostilla (osmo.turkki(at)gmail.gom). 

 Pidetään huolta, että Tuomirannassa on täyttä toimintaa! 

 Osmo Turkki 

 Tuomirannan isäntä 


