
                                                                                                         23.8.2016 

 

 

 

 

Pyhäselän Avantouimarit ry 

Toimintakertomus kaudelta 2015─2016 

 

 

SISÄLLYS  

 
1. JÄSENET JA TALOUS ..........................................................................................................................................2 

2. SAUNAN TOIMINTA ..........................................................................................................................................2 

3. HALLINTO ..........................................................................................................................................................3 

4. MUU TOIMINTA ................................................................................................................................................4 

5. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI ............................................................................................................................4 

 

 

  



                                                                                                         23.8.2016 

1. JÄSENET JA TALOUS 

Seuran jäsenmäärä oli kauden lopussa 252 jäsentä. Kauden aikana jäsenmäärä kasvoi vain hieman (245 

jäsenestä 252 jäseneen). Uusia jäseniä tuli seuraan 34 kpl, mutta merkittävä määrä tuli myös eroamisia 

(27 kpl).  

Jäsenmaksun suuruus oli 75 euroa (alle 18-vuotiailta 15 euroa) ja liittymismaksu oli 40 euroa. Opiskeli-

joilta perittiin 40 euron vuosimaksu tai lukukausimaksu 20 euroa. Vierasmaksu oli 5 euroa/kerta.   

Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 14 219 (+10 %) euroa ja liittymismaksuja oli 1 240 euroa. Lisäksi 

muita tuloja kertyi merkittävä summa vierasmaksuista, myyjäisistä sekä talkoolippaasta (n. 2 600 eu-

roa). 

Polttopuiden hankintaan kului 2 000 euroa. Sähköön meni lähes 1 000 euroa enemmän mitä edelli-

sellä kaudella (yhteensä n. 3 200 euroa). Saunalle tehdyistä hankinnoista mainittakoon uudet avaimet 

(35 kpl, yhteensä 630 euroa). Saunan huoltokuluihin meni n. 1 000 euroa (sisältäen mm. ilmastointika-

navien puhdistustyön 250 euroa sekä lämpömaton korjauksen 290 euroa). Tilikauden ylijäämä oli n. 

370 euroa.  

Kiinteistön vuokrasopimus umpeutui 30.4.2016. Joensuun kaupungin kanssa allekirjoitettiin 28.4.2016 

jatkosopimus kiinteistön vuokraamisesta, joka on voimassa 31.12.2035 saakka. Vuotuinen vuokra on 

100 euroa.  

Avainten selvitystyö tehtiin kauden aikana. Avainpantit kirjataan taseeseen ja jatkossa saadut/palau-

tetut avainpantit kulkevat taseen kautta.  

Seuran vakuutukset kilpailutettiin ja päivitettiin. Seuran vakuutusyhtiönä jatkaa OP Pohjola. Seuralla on 

omaisuutta suojaavien vakuutusten lisäksi toiminnanvastuuvakuutus sekä talkoovakuutus sekä siivous-

työn palkanmaksusta johtuen myös lakisääteinen tapaturmavakuutus.  

 

2. SAUNAN TOIMINTA  

Sauna on avoinna kuutena päivänä viikossa ja sauna lämpiää talkooperiaatteella. Sauna on avoinna tiis-

taisin ja sunnuntaisin klo 13─22, muina päivinä klo 14─22. Sauna on suljettu maanantaisin, poikkeuk-

sena kesäkuukaudet kesä-elokuu.  

Saunan siivous on hoidettu ostopalveluna ja siivouksesta on vastannut jo usean kauden ajan Pirkko 

Männistö. Sopimuksen mukaan sauna ja pukeutumistilat siivotaan kerran viikossa (maanantaisin).  
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Saunan muu ylläpito ja huoltotoimenpiteet tehdään talkoovoimin. Aktiivisen talkooporukan avulla sau-

nan ylläpitoon liittyvät työt tehdään joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tästä kiitokset jäsenistölle! 

Puutalkoot järjestettiin lauantaina 23.4. Tänä vuonna puut tilattiin saunalle valmiiksi pilkottuina, joka 

helpotti talkoolaisten työtä merkittävästi. Puuta tilattiin n. 40 m3.  

Saunan vuosihuolto toteutettiin tuttuun tapaan kesällä 2015 jolloin kiuas ja lauteet huollettiin. Ilmas-

toinnin säätö suoritettiin syyskuussa, samoin avantoon johtavat portaat nostettiin pois paikoiltaan ja 

huollettiin.  

Kiinteistön sähkönkulutusta seurataan kuukausittain, samoin ylläpidetään saunan kävijätilastoja.  

 

3. HALLINTO  

Hallitus kokoontui kauden aikana kuusi kertaa (17.8.2015; 14.9.2015; 23.11.2015; 16.2.2016 ja 

3.5.2016; 24.5.2016). 

Hallituksen kokoonpano kaudella 2015─2016: 

Puheenjohtaja   Mari Tarvainen 

Varapuheenjohtaja  Pauli Leppänen 

Sihteeri ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Hirvonen 

Jäsen    Raimo Leinonen 

Jäsen                 Jyrki Hällström  

Jäsen     Hellevi Kostamo  

 

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.9.2015 klo 18.00 Kukkolan Tilan kokoustiloissa. Pai-

kalla kokouksessa oli 6 henkeä. Vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa esitel-

tiin ja hyväksyttiin seuran uudet, päivitetyt säännöt. PAU ry:n säännöt ovat peräisin yhdistyksen alku-

ajoilta ja tämän vuoksi niiden ajantasaistaminen oli tarpeen.  

Kirjanpito on hoidettu ostopalveluna Karelian Kiinteistötili Oy:stä. Kirjanpitotehtävistä vastaa Pirkko-
Liisa Hirvonen.  

Toiminnantarkastajia ovat Riikka Kolehmainen ja Eero Kuittinen.  
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4. MUU TOIMINTA 

Avantouinnin ja saunomisen lisäksi PAUn toimintaan kuuluvat erilaiset jäsenillat ja avoimien ovien tu-

tustumistilaisuudet sekä patikointi- ja luontoretket.  

Jo perinteeksi muodostunut avoimien ovien ilta/jäsenilta järjestettiin 9.12. Tuolloin uusia jäseniä hou-

kuteltiin mukaan tarjoushinnalla glögitarjoiluineen. Tilaisuus pidettiin yhteistyössä Mulon kalaveden 

osakaskunnan kanssa viereisessä kodassa. Glögi-illassa järjestettiin myyjäiset. Myytävät tavarat saatiin 

lahjoituksena. Myyjäisten tuotto oli varsin mukava lisä seuran kassaan.  

Pyhäselän Jäähiihto järjestettiin sunnuntaina 6.3.2016. PAU vastasi tuttuun tapaan Hopeasaaren latu-

aseman tarjoiluista, jonka tuotot kartuttivat myös seuran kassaa.  

Kesäinen jäsenilta järjestettiin keskiviikkona 15.6. herkkujen kera. Kävijöitä jäsenillassa oli noin 60 hen-

kilöä.  

 

5. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI  

Seuran sisäistä tiedottamista tehdään verkkosivuston kautta sekä säännönmukaisella sähköpostitiedot-

tamisella. Lisäksi jäsenten tiedottamisessa hyödynnetään saunan ilmoitustaulua.  

Seuralla on esitelehtinen, jota on pyritty jakamaan koulujen, kirjastojen ja kauppojen yleisille ilmoitus-

tauluille.  

 

 

 

PAU ry:n hallitus esittää parhaat kiitokset kuluneesta kaudesta seuran aktiivisille jäsenille ja yhteistyö-

kumppaneille ja kaikille seuran toiminnassa mukana olleille. Tervetuloa mukaan toimintaan myös jat-

kossa!  

 

 

 


