
Kuopion Talviuimarit ry     Pöytäkirja  
    

Hallituksen kokous 6/2022 
 
Aika  23.8.2022 klo 17.15–18.30 
Paikka  Jahtihovi 
 
Kutsuttu  Alastalo Johanna  

Littunen Kaisa 
Kauttonen Juha 

  Arkko Juuso 
  Reinikainen Matti 
  Koskivirta Ulla-Mari (Teamsin kautta) 

Rautiainen Pekka 
Ynnilä Tiina   
 

 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.16. 

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

 
3. Esityslista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että uusien jäsenten otto käsitellään kohdassa 10, muut esille 

tulevat asiat.  
 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

5. Väinölänniemi  

- Ulla-Mari on hoitanut kylttien uusimisasiaa. Asia on etenemässä. Päätettiin, että Vänärin kyltti 
asetetaan rakennuksen ulkoseinustalle ilmoitustaulun yläpuolelle. Materiaalina komposiitti. 
Hintana reilu 400 € + alv, sisältäen kaksi kylttiä (Vänäri ja Sorsasalo) sekä kaksi liikennekylttiä 
Sorsasaloon. 

- Saunavuorot 1.9.2022 alkaen pysyvät samana, kuin kevät kaudella. 

- Sähkön hinnannousu on herättänyt keskustelua Facebookissa. Sähkön hinta kuuluu vuokraamme 
ja todettiin, osallistumme sähkönsäästötalkoisiin sillä, että laajoilla aukioloajoilla mahdollistamme 
saunassa käynnin oman saunan lämmityksen sijaan.  

- Kesällä on tehty pientä pintaremonttia, mm. sisäovet vaihdettu ja ilmanvaihtoa uudistettu. Tällä 
hetkellä uusitaan lauteita. 

 
6. Sorsasalo  

- Sorsasaloon on tulossa uusi kyltti rakennuksen seinälle sekä tien varteen ja parkkipaikan reunalle 
liikennekyltit. 

- Laituriväylän korjaus on aloitettu, portaat muutetaan luiskiksi ja kaiteet uusitaan. Kunnostus 
tehdään päiväaikaan niin, ettei se häiritse käyttöä.  

- Naisten puolelle tuli viime viikolla uusi sähkötaulu. Pumppujen ja valojen kaukokäyttö toimii nyt 
ajastimella.  

- 1.9. asiantuntijan kanssa katsotaan kiukaan savuhormitilanne. Kiukaasta lähtevän putken kulmaa 
pyritään muuttamaan. Näillä muutoksilla saamme käytettyä enemmän kiukaan omaan energiaa 
kulkuväylän lämmitykseen.  

- Puuvasta saatiin suunnitelmat ja siihen on nyt rakennuslupa. Päätettiin pyytää tarjoukset kolmelta 
eri rakentajalta. Vaja pyritään saamaan valmiiksi tämän syksyn aikana.  

- Olemme saaneet hyvällä hinnalla paljon puuta varastoon.  



- Uuden wc:n ulkoseinä on kupruuntunut. Pekka laittaa asiasta viestin valmistajalle. Jatkossa wc 
tulee olemaan suojassa.  

- Vedenalainen valaisin voisi olla hyödyllinen hankinta portaiden juurelle. Asia jätettiin hautumaan. 

- Kontin maalaus edistyy hitaasti. Jari on aloittanut sen hiomisen.  

- Uudet lauteet tehdään syksyllä, tekijänä puuseppä Rönkä. 

- Ehdotettiin ja hyväksyttiin, että seuraavalla kerralla voisi kokeilla omatoimisia non-stop-
puutalkoita, joissa työtä voi tehdä omaa tahtiin esim. kahden viikon aikana.  

- Nuotiopaikka on ollut mukavan aktiivisessa käytössä kesäaikana. 

- Kiikku ja sen ympäristö pitäisi kunnostaa ja sen voisi siirtää paremmalle paikalle. Päätettiin pitää 
hallituksen kesken syyspäivä Sorsasalossa 24.9.2022 klo 12 ja käydä läpi kunnostettavia kohteita.  
 

7. Syyskokouksen ajankohta ja toimenpiteet.  

- Tilinpäätös, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma valmistellaan seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Syyskokous pidetään Suokadun palvelukeskuksella tiistaina 22.11.2022 klo 18.  

 
8. Viestintä 

- Syyskauden alussa jäsenille lähetetään jäsenrekisterin kautta sähköinen uutiskirje. Tiedotusryhmä 
valmistelee sen. Koska kaikilla ei ole sähköpostia, laitetaan kirje myös muovitaskuun 
ilmoitustauluille.  
 

9. Uusien jäsenten otto  

- Jonotuksesta ja jäsentenotosta on tullut paljon kyselyitä. Päätettiin, että jonotus käytäntö otetaan 
uudelleen käyttöön 1.9.2022 klo 12. Uusia jäseniä otetaan rajoitettu määrä kerrallaan, 
aikuisjäsenten määrärajana on 1400. Uudet jäsenet voivat noutaa merkin ja avainrannekkeen 
Lunki Shopista tai sovitusti joltakulta hallituksen jäseneltä.  

 
10. Muut esille tulevat asiat 

- Turvallisuussuunnitelma ja onnettomuusraporttilomake liitetään nettisivuille ja saunojen 
ilmoitustauluille muovitaskuihin. Asia on vielä kesken. 

- Päätettiin, että jatkossakin lasten jäsenmaksuhinta on 10 €/vuosi siihen asti, että he täyttävät 
15 vuotta.  

- Facebookin kautta on tullut ilmoituksia häirinnästä ja huonosta käytöksestä. Uutiskirjeessä 
muistutetaan asiallisesta käyttäytymisestä. 
 

11. Seuraava kokous ke 5.10.2022 klo 17.15 Jahtihovissa/Teamsissa 
 

12. Kokous päätettiin klo 18.38.  
 
 
 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
Johanna Alastalo    Tiina Ynnilä 

 


