
Suomen Naturistiklubi ry tiedottaa 

Hei kaikki naturistit, hyvää lumisen talven jatkoa ! 

Tämän vuoden ensimmäinen tiedote tulee hieman myöhässä, sillä tämän vuoden tapahtumavalikoima 
päätettiin vasta sen jälkeen, kun vuodenvaihteessa pidetty jäsenkysely saatiin analysoitua. Jäsenkyselyn 
tulokset ovat nähtävissä yhdistyksen jäsensivuilla siistinä esityksenä. 

Jäsenkysely vaikutti osaltaan myös kevätkauden tapahtumiin. Kaikkea ei pystytä järjestämään kerralla, 
joten hyviä ehdotuksia jää varastoon myös syyskautta varten. 

 
Ohessa kevätkauden sovitut tapahtumat: 
 
Hepokullan uimahalli Turussa la 16.2.2019 klo 18-21. Osoite Jahtilähteenkatu 6, 20320 Turku. 
Saunatilaisuus, käytössä myös miellyttävä takkaosasto (jossa mm. hieman grillattavaa) ja pieni vilvoittava 
uima-allas. Osallistumismaksu jäsenille 12 euroa. Nuoret, opiskelijat, työttömät ja äitiys/vanhempainlomalla 
olevat puoleen hintaan. Uusien tutustumishinta 10 euroa.  
 

    
Hepokullan uimahallin takkahuone ja allashuone 

 
Hepokullan uimahalli Turussa la 16.3.2019 klo 18-21. Osoite Jahtilähteenkatu 6, 20320 Turku. 
Saunatilaisuus, käytössä myös miellyttävä takkaosasto (jossa mm. hieman grillattavaa) ja pieni vilvoittava 
uima-allas. Osallistumismaksut kuten yllä.  
 
Helsinki-excursio SOMPASAUNALLE JA ALLAS-SEA-POOLIN alastonuintiin la 23.3.2019. Turusta tehdään 
bussimatka. Molemmat saunat ovat clothing optional -saunoja, eli uimapuvun käyttö on sallittua, mutta ei 
todellakaan pakollista. Turusta lähdetään bussilla klo 12:30, Sompasaunalla ollaan klo 15:15 - 16:20 ja Allas 
Sea Poolilla klo 19-21. Saunatapahtumien välissä käymme Italialaisessa perheravintolassa. Takaisin Turussa 
ollaan noin klo 23. Tilaisuuteen voi tietysti osallistua myös suoraan Helsingissä ilman bussikuljetusta. 
Ilmoittautuminen kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella, missä on myös paljon muuta lisätietoa 
tapahtumasta hintoineen. Jos sinulla ei ole nettiä käytettävissä, mutta olet kiinnostunut tapahtumasta, niin 
kysy lisätietoja yhdistyksen uudesta puhelinnumerosta 0503725926. 
 



 

Sompasaunan uudet saunat syksyllä 2018 

 
 

Allas Sea Pool: Talvella käytössä kuvan iso makean veden uima-allas (27 astetta) ja puhdistetulla 
merivedellä täytetty allas (1 astetta). Niiden välissä oleva lastenallas on kiinni talvikaudella. 

 
Hepokullan uimahalli Turussa la 13.4.2019 klo 18-22. Osoite Jahtilähteenkatu 6, 20320 Turku. 
Saunatilaisuus, käytössä myös miellyttävä takkaosasto (jossa mm. hieman grillattavaa) ja pieni vilvoittava 
uima-allas. Osallistumismaksut kuten yllä. 
Kokouskutsu: Tilaisuuden aikana pidetään myös klo 19 kevään jäsenkokous. Tervetuloa kokoukseen. 
 



TAPAS-PELI-ILTA la 27.4.2019 klo 16:00 lähtien Tulikalliolla, Piikkiön VPK:n kerhotalossa (Uitontie 14, 
21500 Piikkiö). Tilaisuuden aikana valmistetaan ja syödään erilaisia Italialaistyylisiä Tapaksia. Lisäksi 
käytössä on saunatilat, biljardi ja muita pelejä. Myös kuljetus järjestetään Varissuon ostoskeskuksen luota. 
Ilmoittautuminen kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella, missä on myös paljon muuta lisätietoa 
tapahtumasta hintoineen. Jos sinulla ei ole nettiä käytettävissä, mutta olet kiinnostunut tapahtumasta, niin 
kysy lisätietoja yhdistyksen uudesta puhelinnumerosta 0503725926. 
 

     

Vasemmassa kuvassa osa alakerran oleskelu-ruokailutiloista ja oikeassa kuvassa yläkerran pelialuetta. 

Kesäkauden avaus Nautelan savusaunalla Liedon aseman lähellä la 18.5.2019 klo 15 lähtien (Vintalantie 
521). Grillataan Suomi kesään ja saunotaan savusaunan lempeät löylyt lammen rannalla. 

 

Vasemmalla savusauna ja oikealla taustalla näkyy pukuhuonerakennus. Nykyisin saunan edessä on myös 
iso rakennettu terassialue. 

 
  



Hyvää talven jatkoa kaikille. Nähdään tapahtumissa 

 

Juha Jonsson 

hallituksen pj 

Suomen Naturistiklubi ry 

 

--- 

Kotisivu: http://www.naturistiklubi.fi 

Sähköposti: info@naturistiklubi.fi 

Postiosoite Suomen Naturistiklubi ry (SNC ry), PL 354, FI-20101 Turku, FINLAND 

Puhelinnumero: 050 – 3725 926 (puheenjohtaja Juha Jonsson) 

Tilinumero: Danske Bank: FI18 8200 4710 5697 27. (BIC-koodi: DABAFIHH) 

 


