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Hallituksen kokous 7/2022 
 
Aika  12.10.2022 klo 17.15 
Paikka  Jahtihovi 
 
Kutsuttu  Alastalo Johanna  
  Paakkanen Mikko 

Littunen Kaisa 
Kauttonen Juha 

  Arkko Juuso 
  Reinikainen Matti 
  Koskivirta Ulla-Mari  

Rautiainen Pekka 
Yli-Lonttinen Taneli 
Ynnilä Tiina   
 

 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12. 

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

 
3. Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin. 

 
4. Talous 

Tällä hetkellä tilinpäätös on 43 243 € ylijäämäinen. Rahaa on alettu säästää ja säästetään jatkossakin 
uutta saunainvestointia varten. Keskustelu siitä, mihin uusi sauna voisi tulla, pitäisi aloittaa kaupungin 
kanssa. Myös se on hyvä ensin nähdä, millainen saunamaailma aallonmurtajalle on tulossa. Sorsasalon 
yleiskaavoitus on käynnissä. Pekka, Kaisa, Matti ja Johanna muodostavat työryhmän asian tiimoilta ja 
ryhtyvät tekemään investointisuunnitelmaa. 
 

5. Väinölänniemi  

- Vänärille saatiin uudet kyltit, terassi ja penkki.  

- Puuseppä Röngältä on tilattu penkit sekä miesten että naisten puolen pienille takaterasseille.  

- Pukuhuoneiden takaoviin pitäisi saada säppi tai ovipumppu. Selvitetään tämä kaupungilta. 

- Pukuhuoneisiin tarvitaan uudet matot. Pukuhuoneiden uudet matot eivät ole olleet tasalaatuisia, 

on jouduttu vaihtamaan useampaan kertaan. 

- Hajuhaitoista on tultu valituksia. Servica on selvitellyt asiaa.  

- Puku- ja saunatilojen siivouksen uudelleen organisointia suunnitellaan. Pyydetään tarjouksia alan 
yrittäjiltä. 

- Vedenlaadusta pyydetään selvitys. 

- Rantapelastajakurssi pidetään Väinölänniemellä 16-18.6.2023. Pukuhuoneita käyttävät kurssille 
osallistujat, myös jäsenet voivat käyttää tiloja silloin. 

 
6. Sorsasalo  

- Laituriväylä on valmiina. Laiturin portaiden ja kaiteiden korjaustyöt ovat käynnissä.  

- Uusi talvipiippu on tilattu ja se on tulossa kuukauden päästä. 

- Puuvajan rakentaminen, kontin maalaus sekä keinun ja sen ympäristön kunnostaminen menevät 
ensi kevääseen.   

- Lauteiden alle laitetaan uudet ja nätit valot. 



- Rikkoutunut kiuas on korjattu. Uuden kiukaan suunnittelusta on keskusteltu Toivalan metallin 
kanssa. Pekka pyytää tarjouksen. 

 
 
7. Syyskokousasiat (22.11.2022 klo 18) 

- Talousarvioesitys vuodelle 2023 hyväksyttiin sillä muutoksella, että Sorsasalon 
remontointirahaa lisätään 3000 €. 

- Valmisteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. 

- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä muut toimihenkilöt. Erovuorossa ovat 
Juha, Matti, Mikko, Kaisa ja Johanna. Juhan eli rahastonhoitajan tehtävä on tulossa avoimeksi, 
samoin sihteerin tehtävä. Muut ovat käytettävissä, jos heidät valitaan uudelle 
kaksivuotiskaudelle. 

- Toiminnantarkastajat: kysytään edellisiä. 

- Syyskokouksessa on etäosallistumismahdollisuus ilman äänestysmahdollisuutta. 

- Ehdotetaan syyskokouksen päätettäväksi porrastettu jäsenmaksu-uudistus: jäsenmaksu uusille 
jäsenille 1.9. alkaen 60 € ja 1.11. alkaen 30 €. Muutoin 100 € / vuosi. 

- Esitykset kunniajäseniksi: Irja Liljenkamph ja Helli Miettinen. He ovat pitkäaikaisia Kuopion 
Talviuimareiden jäseniä. Liljenkamph on toiminut myös yhdistyksen puheenjohtajana.  

- Juha tuo kokoukseen videotykin ja laittaa ilmoituksen lehteen. Taneli hoitaa kokouksen 
streamauksen. Tiina hoitaa tarjoilut (hedelmiä, keksejä ja virvokkeita). Kutsu sähköpostitse 
jäsenille.  

 
8. Jäsenasiat 

-  Neon/limen vihreä jäsenmerkki vuodelle 2023. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 

- Pyritään vaikuttamaan siihen, että Kuopion kaupungin osalta meidät sijoitettaisiin 
hyvinvoinnin palvelualueelle puhtaanapidon sijaan.  

- Turvallisuussuunnitelma on puhtaaksikirjoitettu. Nettisivuille pitää liittää 
kamerarekisteriseloste. Onnettomuusraportit pitää laittaa tiloihin muovitaskuihin. Sen jälkeen 
turvallisuussuunnitelma tulee seuran nettisivuille. Taneli ja Johanna hoitavat asian kuntoon. 

 
10. Kokous päätettiin klo 18.55.  
 
 
 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
Johanna Alastalo    Tiina Ynnilä 

 


