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Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja

Sirpa Muiniekka

Varapuheenjohtaja

Marja Haikarainen

Jäsenet

Juha Kauttonen, rahastonhoitaja
Mikko Paakkanen
Reijo Raatikainen
Matti Reinikainen
Ulla-Mari Koskivirta

Varajäsenet

Pertti Äikäs
Jouko Ruotsalainen

Hallituksen kokouksia oli vuoden 2019 aikana yhteensä 10.
Muut toimihenkilöt
Lukitusvastaava, jäsensihteeri

Veijo Hätinen

Siivooja

Irma Kärki

Kotisivustonhoitaja

Juuso Väistö

Lämmitysvastaava

Jari Liukkonen

Nuohooja

Rauno Toivanen

Kirjanpito

Kirjanpito siirtyi kesällä 1.7.2019 Laskentapalvelu
Mikkonen Oy:stä Talenom Oy:hyn

Toiminnantarkastaja

Paavo Kaitokari, varalla Heli Kauppinen

Jäsenistö:
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa noin 1200 henkilöä. Jäsenmaksun hinta aikuisilta oli
90 € ja liittymismaksu 10 €. Jäsenmaksu aleni portaittain. Heinäkuu oli 60 euroa, elokuu 50,
syyskuu 40 ja loka - marraskuu oli 30 euroa. Tämä porrastus poistettiin ja päätettiin, että 1.1.2020
alkaen, mikäli jäseneksi liittyminen tapahtui 1.9. tai sen jälkeen, niin jäsenmaksu loppuvuoden
osalta oli 50€. Alle 15-vuotiailta perittiin jäseninä ainoastaan 10 €. Vierailijoille ja avantouintiin
tutustujille kertarannekkeen hinta oli 6 € ja 1.6.2019 alkaen 10 €. Jäsenmäärä kasvoi tasaisesti
edellisvuoteen verrattuna ja tämän vuoksi hallitus päätti, että ryhmille ei tarjota enää

yksityistilaisuuksien järjestämistä saunoilla. Päätettiin, että mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan
maaliskuun loppuun mennessä, jäsenyys katkeaa 1.4. lukien.
Toiminta:
Kevätkokouksessa 27.3.2019 vahvistettiin edellisvuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Syyskokouksessa 18.11.2019 hyväksyttiin vuoden 2020
toimintasuunnitelma ja vahvistettiin tulo- ja menoarvio sekä tehtiin tarvittavat toimija- ja
jäsenvalinnat. Kokouksessa oli myös yhdistyksen sääntömuutoksen toinen käsittely ja yhdistyksen
uudet säännöt hyväksyttiin.
Yhdistys täytti 60 vuotta ja asiaa juhlistettiin 11.5.2019 Vanhassa satamassa. Tilitoimistopalvelut
kilpailutettiin ja palvelut päätettiin ostaa 1.7.2019 alkaen Talenom Oy:ltä. Tehtiin vuokrasopimus
arkistotilasta Eselko Oy:n (kaupunkivarasto) kanssa 30 euron kuukausihintaan.
Väinölänniemi:
Väinölänniemen pesu- ja pukutilat olivat jäsenistön käytössä talvisin klo 5 -22 ja kesäaamuisin
kesä-elokuun ajan klo 6 – 9. Sähkösauna lämpeni syyskuun alusta toukokuun loppuun
maanantaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 14 – 22 sekä sunnuntaisin klo 16 – 20. Sauna lämpeni
myös jouluaattona. Perustettiin Väinölänniemi-tiimi saunatiloihin liittyvien asioiden eteenpäin
viemiseen ja lisättiin siivousta kahdesta kolmeen kertaan viikossa.
Sorsasalo:
Sorsasalon pukutilat olivat jäsenistön käytössä joka päivä klo 6 – 22 välisenä aikana.
Puulämmitteinen sauna lämpeni talviaikaan joka päivä: maanantaista lauantaihin klo 16 – 22 ja
sunnuntaisin klo 15 – 22. Kesällä kesäkuusta syyskuun loppuun sauna oli lämmin kaikkina muina
päivinä paitsi torstaisin. Sauna lämpeni myös juhannus- ja jouluaattona. Päätettiin mm. tehdä
lauderunkojen ja lauteitten uusiminen, korjata saunan ovi ja asentaa Sorsasaloon valvontakamera.
Perustettiin Sorsasalo-tiimi saunatilojen ja piha-alueen käytännön asioiden eteenpäin viemiseen.
Tilojen valvontaa lisättiin, jotta toiminta pysyisi aukioloaikojen mukaisena ja järjestettiin puutalkoita.
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