
Kuopion Talviuimarit ry     Pöytäkirja 

    

Hallituksen kokous 8/2022 

 

Aika  12.12.2022 klo 17.15 

Paikka  Jahtihovi /Teams 

Paikalla Alastalo Johanna  

Littunen Kaisa 

Paakkanen Mikko 

Arkko Juuso 

Ynnilä Tiina   

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20. 
 

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

3. Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Väinölänniemi: 

• Auraus on tulossa kaupungilta. 

• Kotikatu Oy aloittaa Vänärin siivouksen sopimuksen mukaisesti 1.1.2023. Viikoittaiset 
siivousvuorot ajoittuvat niin, että tilojen käyttöä ei ole enää tarpeen välttää, mutta annetaan 
kuitenkin siivoojille työrauha. 

• Tehty aloite, että lauantai-iltaisin sauna voisi olla lämpimänä klo 20 asti sähkön säästösyistä. 
Päätettiin seuraavassa kokouksessa ottaa asia käsittelyyn ja suunnitella tilanteen seuranta.  

• Ke 21.12. klo 6–23 glögitarjoilu Vänärillä, Juuso organisoi.  

• Joulusaunojen lämpenemisajat: 24.12. ja 25.10 klo 10–22. 
 

5. Sorsasalo: 

• Sauna on kiinni 12.–14.12. hormiremontin vuoksi. Hormi vaihdetaan ja samalla korjataan  
 kiukaasta kulkuväylälle lähtevää lämmitystä. Väylä on ollut hyvin liukas viime aikoina.  

• Laiturin portaiden ja kaiteiden korjaustyöt ovat valmiit.  

• Uutta kiuastarjousta ei ole vielä saatu.  

• Lippusiima laitetaan myöhemmin, kun jää on riittävän kestävää. 

• Lauantain talkoissa oli 16 henkilöä.  

• Marraskuussa tehtiin turvallisuuskatselmus.  

• To 22.12. klo 14–23 glögitarjoilu Sorsasalossa, Juuso organisoi. 

• Joulunsaunan lämpenemisajat: 24.-26.12 klo 12–23 ja 31.12. klo 12–23. 
 

6. Jäsentilanne 

• Päätettiin pitää jono normaalisti auki ja päätettiin ottaa jonosta 50 uutta jäsentä 1.1.2023  
alkaen. Helmikuun alussa puretaan jonoa lisää. Jäsenmaksuaika on neljä viikkoa 19.12.2022- 

16.1.2023 välillä. Tiistaista 17.1.2023 alkaen kaikki jäsenmaksun maksamatta jättäneet 

tippuvat pois jäsenrekisteristä ja heidän avaimensa lakkaavat toimimasta. Jäsenmerkit 

jaetaan maksaneille jäsenille tammikuussa.  

 



7. Muut asiat 

• Underground Kuopio (UG) haluaisi tehdä jutun aktiiviuimareista Sorsasalossa 28.12.2022 klo  
  13. Johanna ja Juuso ovat menossa ja kutsuvat muita mukaan FB:n kautta.  

• Päätettiin muistaa työntekijöitä jouluna.  

• Päätettiin, että esitetään Juha Kauttoselle kunniajäsenyyttä kevätkokouksessa.  
 

8. Seuraava kokous joko tiistaina 17.1.2023 tai keskiviikkona 18.1.2023.  
 

9. Kokouksen päätettiin klo 18.33.  
 

 

 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

Johanna Alastalo    Tiina Ynnilä 

 


