
Kuopion Talviuimarit ry     PÖYTÄKIRJA 

 

SYYSKOKOUS 2022 

Aika:  22.11.2022 klo 18.00 
Paikka:  Suokadun palvelutalo 
Osallistujat: Osallistujalista liitteenä 
 

1. Hallituksen puheenjohtaja Johanna Alastalo avasi kokouksen klo 18.  

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Asikainen, sihteeriksi Tiina Ynnilä sekä pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reijo Raatikainen ja Kirsi Ahtonen. 

 

3. Kokous todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

5. Puheenjohtaja kertoi kuluneesta vuodesta, kuten uusista nettisivuista ja uudesta jäsenrekisteristä. 

Vänärillä tehtiin kesällä remontti ja sinne saatiin uudet kyltit, samoin Sorsasaloon. Sorsasalossa 

mm. uusittiin ulko-wc ja korjattiin väylää. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 1564. Turvallisuusasioita on 

kehitetty tänä vuonna ja hankittu mm. defibrillaattori.  

 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä jäsenmaksun ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen 

vuodelle 2023.  

 

Johanna Alastalo kertoi toimintasuunnitelmasta. Sorsasalon vuokrasopimus on päättymässä 

vuonna 2027 ja hallitus on muodostanut työryhmän saunainvestointisuunnitelman eteenpäin 

viemiseksi. Vänärin ahtaus ja kosteus sekä laajennetut sauna-ajat herättivät paljon keskustelua. 

Ehdotettiin, että pulahtelijoille voitaisiin hankkia Vänärin pihalle suihkullinen kontti. Ehdotettiin 

myös, että seura voisi yrittää hyödyntää kaupungin kaukolämpöputkea, joka menee noin 100 

metrin päästä Vänäriltä. Se tuottaa hukkalämpöä ja sillä oli ehkä mahdollista lämmittää kulkuväylä. 

Ehdotettiin lisäksi, että Vänärin laituriseinustalle voitaisiin laittaa koukkuja heille, jotka käyvät 

uimassa, mutta eivät ole jäseniämme. Ehdotettiin myös, että jos tulevaisuudessa tehdään taas 

jäsentyytyväisyyskysely, pitäisi paperisille vastauslomakkeilla olla palautelaatikot. Hyväksyttiin 

toimintasuunnitelma.  

 

Päätettiin, että vuonna 2023 jäsenmaksu on edelleen 100 euroa vuodessa ja syyskuussa jäseneksi 

liittyvien osalta 60 euroa vuodessa. Uutena maksuna hyväksyttiin 30 euron jäsenmaksu marraskuun 

alussa liittyville uusille jäsenille. 

 

Juha Kauttonen kertoi vuoden 2023 talousarviosta. Tuntipalkalla toiminut siivooja jää 

vuodenvaihteessa eläkkeelle ja siivouspalvelut siirtyvät alan yritykselle. Noin 70 % seuran kuluista 

menee Sorsasaloon ja 30 % Vänärille. Kaupungin tuki seurallemme näkyy Vänärin 

käyttökustannuksissa, mikä heijastuu kustannusjakaumaan. Sorsasalon puihin on investoitu paljon. 

Ehdotettiin, että vakuutusten ehdot voisi jatkossa tulla nettisivuille. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio. 

6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. 



a. Puheenjohtajaksi ehdolle asettuivat Johanna Alastalo ja Kaisa Littunen. Lappuäänestyksen 
tuloksena Kaisa Littunen sai 25 ääntä ja Johanna Alastalo 15 ääntä. Puheenjohtajaksi 
valittiin Kaisa Littunen. 

b. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle ehdolle asettuivat Johanna Alastalo, Olli Kuronen, 
Mikko Paakkanen ja Päivi Ruokolainen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Johanna Alastalo, Olli 
Kuronen ja Mikko Paakkanen (saivat kaikki 27 ääntä) ja varajäseneksi valittiin Päivi 
Ruokolainen. Vanhoina jäseninä toista kautta jatkavat Juuso Arkko, Ulla-Mari Koskivirta, 
Pekka Rautiainen ja Taneli Yli-Lonttinen.  
 

7. Toiminnantarkastajan valinta ja hänen varahenkilönsä valinta. Entinen toiminnantarkastaja Paavo 

Kaitokari ei jatka enää. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Helle, varalle Paavo Kaitokari.  

 

8. Muut mahdolliset asiat: kunniajäseneksi ehdotettiin Irja Lilienkampf ja Helli Miettinen. Asia 

hyväksyttiin. 

 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.  

 

Vakuudeksi  

___________________________                                            _____________________________ 

Puheenjohtaja Jouko Asikainen   Sihteeri Tiina Ynnilä 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

___________________________  ________________________________ 

Reijo Raatikainen   Kirsi Ahtonen 


