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Hallituksen kokous 3/2022 
 
Aika  6.4.2022 klo 17.00–18.30 
Paikka  Jahtihovi 
 
Kutsuttu  Alastalo Johanna 

  Arkko Juuso klo 17.02 
  Kauttonen Juha 
  Koskivirta Ulla-Mari  
  Rautiainen Pekka 
  Littunen Kaisa 
  Yli-Lonttinen Taneli 

 

1. Kokouksen aloitus 
Kokous aloitettiin klo 17.00 
 

2. Kokoukseen järjestäytyminen ja laillisuus 
Päätösvaltainen. Alastalo toimii puheenjohtajana ja sihteerinä 
 

3. Esityslistan hyväksyntä 
Esityslista hyväksytty 

 
4. Talous 

Taloustilanne on erittäin hyvä 
 

5. Väinölänniemi 
- Remontin alustava aikataulu on 1.6. -24.6.2022 
- Remontin ajaksi kysytään uimalan tiloja jäsenistöllemme.  
- Uusi avainjärjestelmän pääte ja päivitys, asennuksineen tehty.  
- Keskustelimme saunavuorojen ajoista ja päädyimme pysymään nykyisissä ajoissa.  
- Saunarauhan ja veden säästeliäisyyden ylläpitämiseksi teemme uudet kyltit. Johanna hoitaa uudet 

kyltit tiloihin kuun loppuun mennessä.  
- Mikäli seuran tiloissa tavataan päihtyneitä henkilöitä, pyydetään heitä poistumaan tiloissa. Seuran 

tiloissa ei saa oleskella päihtyneenä.  
- Toimipisteelle tulee remontin yhteyteen uudet kyltit. Ulla-Mari hoitaa asian, kun se on 

ajankohtainen.  
- Kesän aukiolo ajat selvitetään Johannan toimesta. 
- Defibrillaattori yhteiskäyttöä ja sijaintia tulee suunnitella. Asiaa selvitellään seuraavaan 

kokoukseen mennessä. Alueella toimii kuntalaisille tarjoamat virkistysalueet, kuten uimaranta, 
ulkosali, Kuopion- ja Puijon tennis seurat, Padel Partners ja Cafe Väinö. 

 
6. Sorsasalo 

- Sorsasalon lauteiden alusvalaisemiin tulossa suojat.  
- Hankitaan uusi ulkowc. Rautiainen ja Kauttonen hoitaa. 
- Kesäajan lämmittäjärinki valitaan Jarin toimesta. Jari toimittaa lämmittäjälistan hallitukselle.  
- Kesällä tulossa kulkuväylän korjaus, jolloin myös pyrimme saamaan uuden lämmitysjärjestelmän 

kulkuväylälle. Erilaisia vaihtoehtoja punnitaan.  
- Defibrillaattori hankitaan sorsasalon toimipisteeseen. Sijainti ja laitehuolto suunnitellaan yhdessä 

palveluntarjoajan kanssa. Alkukoulutus päivä järjestetään halukkaille jäsenille. Taneli hoitaa asiaa. 



- Pe ja la 8.–9.4. puutalkoot 
- Sorsasaloon tulossa uusi puuvaja 
- Toimipisteelle tulee uudet kyltit. Ulla-Mari hoitaa asian. 

 
7. Viestintä 

- Asiakkaille tieto miten ottaa yhteyttä. 
- Voisiko nettisivuille tulla osio, usein kysytyt kysymykset.  
- Hallituksen jäsenet esille nettisivuille. Hallituksen yhteiskuva pukkareihin. 
- Asiakaspalaute 2022 syksy, linkki ja tulokset suoraan nettisivuille.  
- Liittymiskirjeeseen linkit. 
- Juha Kauttosen numero yhteistiedoiksi, maksu- ja kiireisissä asioissa. 
- Alet ja yhteistyökumppanit esille. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

- Tänään seuralla on 1488 jäsentä 
- Turvallisuusohjeita tullaan päivittämään tulevaisuudessa. 

 
9. Seuraava kokous  

11.5.22 klo 17.00 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 18.30 

 

 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
Johanna Alastalo    Johanna Alastalo 


