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1. JÄSENET JA TALOUS 

 

Seuran jäsenmäärä oli kauden lopussa 278 jäsentä. Kauden aikana jäsenmäärä kasvoi n. 10 %. Jäsen-

maksun suuruus oli 75 euroa (alle 18-vuotiailta 15 euroa) ja liittymismaksu oli 40 euroa. Opiskelijoilta 

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

Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 14 495 euroa ja liittymismaksuja oli 1 600 euroa. Lisäksi muita tuloja 

kertyi vierasmaksuista ja myyjäisistä (n. 3 500 €). Etenkin vieraskäynnit lisääntyivät saunalla vierasmak-

sutuottojen kasvaessa 35 %.  

Polttopuiden hankintaan kului 2 000 euroa. Sähkömaksuihin meni lähes 800 euroa enemmän mitä 

edellisellä kaudella (yhteensä 3 980 euroa). Saunalle tehdyistä hankinnoista mainittakoon mm. uusi 

vesipumppu sekä vanhan lämpömaton korjaus (yht. n. 1350 €). Tilikauden ylijäämä oli n. 1 300 euroa.  

Pankkipalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin. Yhdistys liittyi Smartum-lii-

kuntaseteliverkostoon tammikuussa 2017.  

 

2. SAUNAN TOIMINTA  

 

PAUn sauna on avoinna kuutena päivänä viikossa ja sauna lämpiää talkooperiaatteella. Sauna on 

avoinna tiistaisin ja sunnuntaisin klo 13─22, muina päivinä klo 14─22. Sauna on suljettu maanantaisin, 

poikkeuksena 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). Ke-

säaikana elo-heinäkuu aikana siivous tehdään kerran kahdessa viikossa.  

Saunan muu ylläpito ja huoltotoimenpiteet tehdään talkoovoimin. Aktiivisen talkooporukan avulla sau-

nan ylläpitoon liittyvät työt tehdään joustavasti ja kustannustehokkaasti. Keväisin pidettävät puutal-

koot järjestettiin lauantaina 20.5. Puut tilattiin saunalle valmiiksi pilkottuina (n. 40 m3).    

Heinäkuussa 2016 kulkusillan vanha kaapelointi purettiin ja tilalle asennettiin uudet, tehokkaammat 

sähkökaapelit. Kaapelit upotettiin betonivaluun. Kulkusiltaremontti oli kustannuksiltaan n. 2 700 euroa. 

Saunan vuosihuolto toteutettiin samassa yhteydessä jolloin kiuas ja lauteet huollettiin.  

Kiinteistön sähkönkulutusta seurataan kuukausittain, samoin ylläpidetään saunan kävijätilastoja. 
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3. LEADER-HANKE  

Pyhäselän Avantouimarit valmisteli talven 2017 aikana Leader-hankehakemuksen teemalla ”Turvalli-

suutta avantouintiin”. Hankkeen tavoitteena on kehittää avantouintiin liittyvää toimintaa paranta-

malla seuran kiinteistön turvallisuutta vastaamaan lisääntynyttä käyttöä. Turvallisuutta parannetaan 

mm. liukkauden torjunnalla ja valaistuksen lisäämisellä. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 20 000 eu-

roa sisältäen mm. avantoon menevien portaiden sähköllä lämpiävien askel-elementtien hankinnan ja 

asennuksen sekä iv-kanavien uusinnan.  

Yhdistys sai Leader-hankkeesta myönteisen päätöksen 30.6.2017. Hankkeen toteutusaika on vuoden 

2019 loppuun saakka. Talkootyöpanoksella sekä omarahoituksella rahoitetaan 70 % hankkeen kustan-

nuksista, avustusprosentti on 30 %.  

Porraselementtien hankinta ja asennus ja lämmitettävän kulkusillan mahdolliset lisäkunnostukset to-

teutettiin heinäkuussa 2017 eli toimintakaudella 2017−2018.  

Kaudella aloitettiin pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelman laadinta seuralle, joka sisältää mm. 

saunan kunnostus- ja korjaustarvearvioinnin sekä mahdolliset muut kehittämistoimet. Suunnitelman 

laadintaa jatketaan kaudella 2017-2018 ja arvioidaan mm. ilmanvaihtokanavien uusinnan tarve ja ai-

kataulu.  

 

4. HALLINTO  

Hallitus kokoontui kauden aikana kuusi kertaa (30.8.2016; 29.11.2016; 5.1.2017 (sähköpostikokous); 

21.2.2017; 30.3.2017 (sähköpostikokous) ja 11.5.2017.  

Hallituksen kokoonpano kaudella 2016─2017: 

Puheenjohtaja   Mari Tarvainen 

Varapuheenjohtaja  Pauli Leppänen 

Sihteeri ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Hirvonen 

Jäsen    Raimo Leinonen 

Jäsen                 Jyrki Hällström  

Jäsen     Miia Hirvonen  

 

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 2.10.207 klo 18.00 Mulon kodalla. Paikalla kokouksessa 

oli 13 henkeä. Vuosikokouksessa käsiteltiin seuran sääntömääräiset asiat.  
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Kirjanpito on hoidettu ostopalveluna Karelian Kiinteistötili Oy:stä. Kirjanpitotehtävistä vastaa Pirkko-
Liisa Hirvonen.  

Toiminnantarkastajia ovat Riikka Kolehmainen ja Eero Kuittinen.  
 

5. MUU TOIMINTA 

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

tustumistilaisuudet.  

Jo perinteeksi muodostunut avoimien ovien ilta/jouluinen jäsenilta järjestettiin 13.12. Tuolloin uusia 

jäseniä houkuteltiin mukaan tarjoushinnalla glögitarjoiluineen. Tilaisuus pidettiin yhteistyössä Mulon 

kalaveden osakaskunnan kanssa viereisessä kodassa. Glögi-illassa järjestettiin myyjäiset. Myytävät ta-

varat saatiin lahjoituksena. Myyjäisten tuotto oli varsin mukava lisä seuran kassaan.  

Pyhäselän Avantouimarit osallistui pidemmän tauon jälkeen Avantouinnin SM-kilpailuihin, jotka pidet-

tiin helmikuun alussa Savonlinnassa Tanhuvaaran Urheiluopistolla. Seuraa edusti nelihenkinen viesti-

joukkue (Miia Hirvonen, Tanja Kuosmanen, Mari Tarvainen ja Tommi Jalkanen) 4x25 metrin matkalla. 

Joukkueen tuloksena oli hieno viides sija. Lisäksi miesten 50 metrin rintauintiin osallistui Tommi Jalka-

nen ollen upeasti neljäs.    

Pyhäselän Jäähiihto järjestettiin sunnuntaina 5.3.2016. PAU vastasi tuttuun tapaan Hopeasaaren latu-

aseman tarjoiluista, jonka tuotot kartuttivat myös seuran kassaa.  

Kesäinen jäsenilta järjestettiin keskiviikkona 14.6. herkkujen kera.  

 

6. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI  

Seuran sisäistä tiedottamista tehdään verkkosivuston sekä Facebookin kautta sekä säännönmukaisella 

sähköpostitiedottamisella. 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, kuten talkoissa, mukana olleille. Tervetuloa mukaan toi-

mintaan myös tulevina kausina!  

 


