
Kuopion Talviuimarit ry     Pöytäkirja 
   
 
Hallituksen kokous 2/2022 
 
Aika  23.2.2022 klo 17.00 
Paikka  Jahtihovi 
 
Paikalla  Kauttonen Juha 
  Koskivirta Ulla-Mari  
  Paakkanen Mikko (18:45 asti) 
  Rautiainen Pekka 
  Littunen Kaisa 
  Yli-Lonttinen Taneli (etänä) 
  Arkko Juuso (etänä klo 17:12–17.46) 

Ynnilä Tiina, sihteeri 
 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07. 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslista hyväksyttiin. 
 

4. Talous- ja toimintakertomus: 
Juha esitteli tilinpäätösluonnoksen. Tulos on hyvä, 27 000 € ylijäämäinen. Tuottoa on tullut 
lisääntyneistä jäsenmaksuista. Rannekemyyntiä oli 1600 € parin kuukauden osalta. Vaikka tuotot 
nousivat, lisääntyivät kulutkin. Huvilan purku maksoi 7000 €. Kuukausipalkat talonmiehen ja siivoojan 
osalta ovat nousseet hiukan. Vänärin vuokra oli 19 000 €. Sorsasalon sähkölasku oli 10 000 €, kun se 
edellisvuonna oli vain puolet siitä. Väylän lämmitys lienee syynä tähän muutokseen. Olisiko 
lämpömatto parempi vaihtoehto jatkossa? Se voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa myös siirtää 
toiseen paikkaan. Asiasta keskustellaan Sähkömestareiden kanssa. Taseen loppusumma on 109 000 €, 
eli 21 000 euroa suurempi edellisvuoteen verrattuna. Päätettiin alkaa suunnitelmallisesti säästää 
uuden toimi- ja harrastustilan rakentamista varten. Päätetiin siirtää säästötilille ylijäämäinen osuus 
27 000 € kilpailuttaen ensin tilien korkotarjoukset. Toimintakertomus hyväksyttiin Sorsasalon talkoita 
koskevalla lisäyksellä (Kaisa muotoilee pari lausetta).  
 

5. Vänärin remontti: 
Kaupunki ei ollut varannut rahaa suurempaan remonttiin, mutta se on luvannut tehdä pieniä 
korjauksia. Saunaa ei olla laajentamassa, eikä ilmastointia uusita. Sauna on nyt liian kovalla käytöllä, 
kun sauna on lämmin joka päivä, eivätkä tilat kestä sitä. Perjantaina 25.2. hallituksen jäseniä on 
menossa kokoukseen asian tiimoilta kaupungin virkamiesten kanssa. Juha oli kuullut, että 
Väinölänniemen aluetta ollaan kaavoittamassa. Olisiko meidän mahdollista investoida uuteen saunaan 
Väinölänniemelle? Tämä asia pitää ottaa esille myös perjantain kokouksessa.  
 

6. Sorsasalo  

• Huussin aluspönttö on täynnä ja se pitää tyhjentää. Pekka selvittää firman, joka voisi tyhjentää 
sen.  

• Defibrillaattori: päätettiin hankkia sellainen Sorsasaloon. Taneli ja Juuso selvittävät hankinta-
asiaa ja pyytävät tarjouksia ja lähettävät ne Juhalle. Sen säilytyspaikka tulisi olemaan 
jommassakummassa pukuhuoneessa. Jäsenille voitaisiin järjestää ensiapukoulutusta. 



• Jari on ehdottanut, että hän voisi maalata kontin.  

• Turvallisuus ja kameravalvonta-asia voisi tulla jatkossa Tanelin vastuulle (Kaisa perehdyttää) 
 

7.  Muut akuutisti esille tulevat asiat:  

• Kevätkokous 29.3. Suokadun palvelutalolla. Tiina ja Juha hoitavat tarjoiluostot (hedelmiä yms.) 

• Päätettiin, että 5–15-vuotiaat vierailijalapset ostavat rannekkeen ja tulevat saunalle huoltajien 
kanssa. Yli 15-vuotiaat saavat tulla yksin vierailijarannekkeella.  

• Päätettiin ostaa penkit miesten ja naisten puolen takaterasseille talon taakse. 

• Keskusteltiin siitä, että Sorsasalon ympäristö pyritään kevään aikana saamaan siistimäksi 
(pressut pois, uusi WC yms.) 

• Päätettiin järjestää kiitosillallinen 16.3. klo 18 esim. Grillissonissa tai Kummisedässä. Ullamari 
organisoi.  

 
8. Seuraava kokous: päätetään kevätkokouksessa.  

 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. 
 
 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri  
Mikko Paakkanen    Tiina Ynnilä 


