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Pyhäselän Avantouimarit ry  

Toimintasuunnitelma kaudelle 2019─2020  

TALOUS 

Yhdistyksen jäsenmaksua esitetään nostettavan 80 eurosta 85 euroon. Yhdistys on tehnyt investointeja 

edellisillä kausilla ja tekee myös jatkossa investointeja yleisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi 

kiinteistössä. Myös kasvaneet kiinteistön ylläpitokustannukset (esim. siivous- ja sähkökulut) luovat paineita 

jäsenmaksun korotukselle.  

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. Opiskelijoilta peritään liittymismaksuna 20 euroa.  

Saunan vuokraushinta ryhmille on 120 euroa/2 h ja seuran jäsenille ja opiskelijoille 60 euroa/ 2h.  

 

Talousarvio on laadittu ja se on toimintasuunnitelman liitteenä.  

Avainpantin hinta on 30 euroa.  

LEADER-HANKE  

LEADER-hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kesällä 2019 ilmanvaihtokanavien ja - laitteen uusinta. Ennen 

talviuintikauden alkua suunnitelmissa on rakentaa turvakaide/-kaiteet avantoon johtavan kulkusillan reunoille. 

Samoin asennetaan valvontakamerat sekä lisätään valaistusta saunan kulkuväylilille. Leader-hanke päättyy 

vuoden 2019 lopussa.  

SAUNAN TOIMINTA  

Vuosittaiset huoltotoimenpiteet suoritettiin heinäkuussa 2019 sekä muun kiinteistön edellyttämiä 

ylläpitotoimia tehdään ympäri vuoden talkootyönä. Siivouspalvelut hankitaan Pohjois-Karjalan Martat ry:ltä. 

Siivouspalveluiden kohonneiden kustannusten vuoksi, siivouspalvelut kilpailutetaan kauden aikana.  

 

Kirjanpitopalvelut hankitaan Karelian Kiinteistötili Oy:ltä.  

Saunan aukioloajat säilyvät ennallaan.  

 

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

asioista. 

Polttopuita on hankittu tasaisesti kulutuksen mukaan. Lisää puuta hankitaan tarvittaessa.  
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Yhdistyksen säännöt mahdollistavat yhdistyksen jäsenen anoa vapaa- eli välivuoden toiminnasta. Välivuotta 

anotaan yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää perustelut välivuoden anomiselle. 

Välivuosi tulee hakea marraskuun 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen anottuja välivuosihakemuksia ei 

enää käsitellä.  

Keväällä käynnistetty jäsenrekisterin uusimishanke saatetaan loppuun. Kauden jäsenmaksulaskutus 

toteutetaan uuden järjestelmän avulla.  

Yhdistykselle laaditaan Tukesin ohjeistukseen perustuva avantouinnin turvallisuusasiakirja.  

 

MUU TOIMINTA  

Kaudella 2019─2020 järjestetään ainakin seuraavat tilaisuudet:  

- avoimet ovet/myyjäiset joulukuussa 2019 sekä Pyhäselän Jäähiihdon 2020 yhteydessä avoimet ovet sekä 

Hopeasaaren latuaseman ylläpito. Molempien tilaisuuksien yhteydessä uusien jäsenten houkuttelemiseksi 

tarjoushinta liittymisestä (40 euroa).  

- jäsenilta/puutalkoot (touko/kesäkuu 2020)  

- mahdollisuus jäsenistölle osallistua Avantouinnin SM-kisoihin, jotka järjestetään Joensuussa. Yhdistys 

kustantaa osallistujien osallistumismaksut  
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