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Hallituksen kokous 1/2022 
 
Aika  18.1.2022 klo 17.00 
Paikka  Jahtihovi 
 
Paikalla  Alastalo Johanna 
  Arkko Juuso 
  Kauttonen Juha 
  Koskivirta Ulla-Mari  
  Paakkanen Mikko 
  Rautiainen Pekka 
  Reinikainen Matti 
  Littunen Kaisa 
  Yli-Lonttinen Taneli 

Ynnilä Tiina, sihteeri 
 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslista hyväksyttiin. 
 

4. Hallituksen järjestäytyminen:  
Puheenjohtajana jatkaa Johanna Alastalo, sihteerinä Tiina Ynnilä ja rahastonhoitajana Juha Kauttonen. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Paakkanen. Väinölänniemen vastuuhenkilöiksi valittiin Ulla-Mari 
Koskivirta ja Juha Kauttonen. Sorsasalon vastuuhenkilöiksi valittiin Pekka Rautiainen ja Mikko 
Paakkanen ja apuna myös Juuso Arkko. Viestintävastuuhenkilöiksi valittiin Kaisa Littunen, Ulla-Mari 
Koskivirta, Tiina Ynnilä ja Johanna Alastalo.  
 

5. Nettisivut ja viestintä: 
Nettisivut ovat olleet poissa käytöstä vuoden alusta. Webnode-niminen yritys, jonka kautta uudet 
nettisivut on tehty, ovat valmiit, mutta laskua ei ole vielä saatu, eikä Juha hyväksynyt Bratislavasta 
tullutta luottokorttimaksua. Ensin piti myös odottaa, että vanha domain päättyy ennen kuin voidaan 
ottaa käyttöön uusi domain. Päätettiin, että Juha maksaa laskun luottokortilla ja sitten saadaan uudet 
sivut toimimaan. Jos tämä ei onnistu, toisena vaihtoehtona otetaan Yhdistysavain takaisin käyttöön. 
 

6. Kevään asiat: 
- Kevätkokous päätettiin järjestää 29.3. klo 18 Suokadun palvelutalolla. 
- Vänärin remontti alkaa keväällä/kesällä. 
- Kiitosillallinen toimihenkilöille järjestetään kevättalvella koronan helpottaessa. 
- Jäsenmerkkien jakamista jatketaan ja helmikuun alussa järjestetään jakotilaisuuksia. 
- Sorsasalon vuokrasopimus päättyy vuonna 2027, mutta kaupunki ei ole vielä päättänyt, miten alue 

kaavoitetaan sen jälkeen. Meitä on kehotettu etsimään parempi tontti. Pekka tuntee kaupungin 
kaavoitushenkilöitä ja voisi jutella heidän kanssaan. Meidän kannattaisi hakea investointihanketta 
uuden toimipaikan rakentamiseen. 
 

7. Jäsenmaksutilanne:  



17.1.2022 oli jäsenmaksujen eräpäivä. Nyt jäsenmaksutuloa on tullut 103 000 €. Tammikuun loppuun 
mennessä lähetään kaksi muistutusta maksamattomille jäsenille. 
 

8. Jäsenmäärä: 
73 henkilöä otettiin tammikuun alussa jäseniksi, jolloin jäsenmääräksi tuli 1400. Tällä hetkellä 
jäsenhakemuksia on jonossa 222.  
 

9. Toimipaikkojen tilanteet: 
 Vänäri:  

- Vänärille on pyydetty hiustenkuivaajaa: Juha ostaa. 
- Vänärille on toivottu korkeampaa astumislautaa saunaan noustessa: Ulla soittaa Mestarin Mikolle.  
- Miesten puolella on koettu pahaa hajua: Outi Romo ja Liisa Arpiainen voisivat taas tehdä Vänärin 

suursiivouksen jäsenmaksua/palkkiota vastaan.  
 
Sorsasalo:  

- Puutalkoot 5.2. + glögitarjoilut 
- Juuso ja Kaisa tekevät videon loppuun Sorsasalon toimintaohjeista.  
- Sorsasalon toimintaetiketti tulostetaan saunan seinälle. 
- Uretaani-eristysaine haisee pahalle saunan kulmalla. 
- Lippusiimaa ei ole vielä laitettu. 
- Jukalla ja Jarilla on maksutili Puuiloon. Jukan tili pitää siirtää Pekalle. 
- Kesällä mahdollisesti korjataan Sorsasalon portaat. 

 
10. Muut esille tulevat asiat: 

- Talviuinnin SM-kilpailut on peruttu. 
- Koronan osalta päätettiin, että vierailijoita ei toistaiseksi edelleenkään oteta. 
- Päätettiin, että rajoituksia ei aseta saunoille, mutta tiedotetaan siitä, että ihmiset muistaisivat pitää 

turvavälit etenkin Vänärillä. Sorsasalon saunalla on ollut hyvin rauhallista.  
- Tiedotetaan myös sitä, että Googlessa meillä on kävijäbarometri, joista voi katsoa, minkä verran 

tiloissa on ollut käyttöä. 
- On tärkeää, että kaikki seuraavat sitä, että muilla kävijöillä on jäsenmerkki ja muistuttavat siitä 

tarvittaessa. 
- Lapsijäsenillä on punainen merkki.  

 
11. Seuraava kokous: keskiviikkona 23.2. klo 17 Jahtihovissa 

 
12. Kokous päätettiin klo 18.59. 
 
 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri  
Johanna Alastalo    Tiina Ynnilä 


