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Pyhäselän Avantouimarit ry  

Toimintasuunnitelma kaudelle 2017─2018  

 

TALOUS 

Yhdistyksen jäsenmaksua esitetään nostettavan 75 eurosta 80 euroon. Yhdistys on tehnyt investointeja edelli-

sillä kausilla ja tekee myös jatkossa investointeja yleisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi kiin-

teistössä. Investointeja on osittain tukemassa käynnistynyt Leader-hanke (avustus 30 %), mutta myös omara-

hoitusta tarvitaan.   

 

Liittymismaksu pysytetään ennallaan 40 eurossa. Opiskelijoiden jäsenmaksu pysyy ennallaan eli jäsenmaksu on 

40 euroa tai 20 euroa/lukukausi. Alle 18-vuotiailta jäsenmaksu on 15 euroa, alle kouluikäisiltä ei peritä liittymis- 

eikä jäsenmaksua. Talousarvio on laadittu ja se on toimintasuunnitelman liitteenä.  

Avainpantin hinta on 30 euroa. Avainpantit kirjataan taseeseen.  

Uusia jäseniä tavoitellaan 25 kpl.  

 

SAUNAN TOIMINTA  

Saunan vuosittaiset huoltotoimenpiteet suoritettiin heinäkuussa 2017 sekä muun kiinteistön edellyttämiä yllä-

pitotoimia tehdään ympäri vuoden talkootyönä. Porraselementtien hankinta ja asennus toteutettiin heinä-

kuussa 2017. Tämän investoinnin kokonaiskustannus oli n. 6 000 euroa.  

Siivoussopimus kilpailutettiin ja 1.10.2017 alkaen siivouspalvelu hankitaan Pohjois-Karjalan Martat ry:ltä. Kir-

janpitopalvelut hankitaan Karelian Kiinteistötili Oy:ltä.  

Saunan aukioloajat säilyvät ennallaan.  

Hallitus kokoontuu kaudella vähintään neljästi tai tarpeen mukaan. Hallitus tekee päätökset seuran käytännön 

asioista. 

Polttopuuta on varastossa kahden kauden verran. Lisää puuta hankitaan tarvittaessa vain pieni määrä.   

Kauden aikana jatketaan pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelman laadintaa seuralle, joka sisältää mm. sau-

nan kunnostus- ja korjaustarvearvioinnin sekä mahdolliset muut kehittämistoimet.   
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MUU TOIMINTA  

Kaudella 2017─2018 järjestetään ainakin seuraavat tilaisuudet:   

- avoimet ovet/myyjäiset joulukuussa 2017 sekä Pyhäselän Jäähiihdon 2018 yhteydessä avoimet ovet sekä huo-

lehditaan Hopeasaaren latuasemasta. Molempien tilaisuuksien yhteydessä uusien jäsenten houkuttelemiseksi 

tarjoushinta liittymisestä (40 euroa).  

- jäsenilta (touko/kesäkuu)  

- mahdollisuus jäsenistölle osallistua Avantouinnin SM-kisoihin. Yhdistys kustantaa osallistujien osallistumis-

maksut ja kohtuulliset matkakustannukset 

 

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS  

Jäsenistöä tiedotetaan seuran ajankohtaisista asioista saunan ilmoitustaululla, verkkosivustolla ja sähköposti-

tiedottamisella sekä seuran Facebook-sivulla.  

Seuraan tavoitellaan jatkuvasti uusia jäseniä. Verkkosivusto on tässä paras markkinointikanava ja sivusto on 

pidettävä ajantasaisena. Markkinointia suunnataan erityisesti opiskelijoille.  

Varaudutaan vähintään yhteen maksulliseen mainokseen paikallismediassa. 

 


