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Hallituksen kokous 4/2022 
 
Aika  11.5.2022 klo 17.00–18.30 
Paikka  Jahtihovi 
 
Kutsuttu  Alastalo Johanna 

  Paakkanen Mikko  
Yli-Lonttinen Taneli 

  Arkko Juuso 
  Koskivirta Ulla-Mari 
  Ynnilä Tiina  
  Arkko Juuso  
   
    

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03. 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Alastalo toimii puheenjohtajana ja Ynnilä sihteerinä. 
 

3. Esityslista hyväksyttiin.  
 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Väinölänniemi 
- Kesällä pukuhuoneet pyritään pitämään auki klo 6–23 välillä. Johanna on yhteydessä kaupunkiin. 
- Vänärin ohjekyltit uusitaan remontin jälkeen. 
- Kaupungilta on pyydetty toimintapyyntö, jotta saisimme penkin tilojen etupuolelle. 
- Kaupungilta on pyydetty myös ilmoitustaulun avaimesta, jotta saisimme taulun käyttöön.  
- Ikkunat on korjattu. 
- Defibrillaattoriasia on selvityksessä. Kaupungilta selvitetään asiaa ja sen yhteiskäyttöä muiden 

alueen toimijoiden kanssa.  
 
6. Sorsasalo 

- Sorsasalon lauteiden alusvalaisemiin on tulossa suojat. Asia on vireillä. 
- Uusi ulko-wc on hankittu ja se asennetaan ensi viikonlopun talkoissa.  
- Kesäajalle ei erityistä lämmittäjärinkiä tarvita. 
- Kesällä tulossa kulkuväylän korjaus, jolloin pyritään saamaan uusi lämmitysjärjestelmä 

kulkuväylälle. Pyydetään viestillä Pekkaa laittamaan asia pikaisesti vireille. 
- Defibrillaattori on tilattu Sorsasalon toimipisteeseen ja se tulossa. Kun laite on paikan päällä, 

alkukoulutuspäivä järjestetään halukkaille jäsenille. Taneli hoitaa asiaa. 
- Pe ja la 13.–14.5. puutalkoot. 
- Sorsasaloon tulossa uusi puuvaja. 
- Toimipisteelle tulee uudet kyltit Vänärin remontin jälkeen. Ulla-Mari hoitaa asian. 
- Jarilla on kännykkään asennettuna Sorsasalon kamera. Ilkivallasta aiheutuneiden toimenpiteiden 

vaivannäöstä tarjotaan Jarille ja Irmalle hierontalahjakortit. 
- Päätettiin, että pyydetään Jaria pyytämään Jätekukkoa vaihtamaan kolme roskista yhteen isoon 

kustannusten säästämiseksi.  
- Tulevia kunnostustöitä: kontin ja puutarhakeinun maalaus. Kysytään ensisijaisesti tätä Jarilta. 

 
7. Viestintä 



- Voisiko nettisivuille tulla osio, usein kysytyt kysymykset. Ulla tekee koosteen ja Tiina lisää nettiin. 
- Hallituksen yhteiskuva pukkareihin. 
- Asiakaspalaute 2022 syksy, somelinkki ja tulokset suoraan nettisivuille. Johanna hoitaa. 
- Liittymiskirjeeseen linkit. Johanna hoitaa. 
- Alet ja yhteistyökumppanit esille. Tiina hoitaa. Saanan hinta 13 € pois lukien kesäkaudet.  

 
8. Muut esille tulevat asiat 

- Taneli on kirjoittanut turvallisuussuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelma jaetaan sähköpostitse 
hallituksen jäsenille ja jaetaan vastuut. Onnettomuus/läheltä piti -tilanteen raporttipohja liitetään 
nettisivuille. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  

 
9. Seuraava kokous 16.6.2022 klo 16.30 Saanassa.  

 
10. Kokous päätettiin klo 18.35. 

 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
Johanna Alastalo    Tiina Ynnilä 
 


