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Talviuimarienkerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021
Paikka: Ourit
Aika: 12.6.2021 klo 15
Läsnä: 46 jäsentä

1§ Kokouksen avaaminen
Talviuimarienkerhon hallituksen puheenjohtaja Pekka Korpela avasi yhdistyksen
sääntömääräisen vuosikokouksen kello 15.07.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut
yhdistyksen ilmoitustaululla ja internet-sivulla 23.2.2021 lähtien. Vuosikokouksen ajankohtaa
jouduttiin koronatilanteen vuoksi siirtämään myöhemmäksi. Uudesta ajankohdasta on
tiedotettu kerhon Internet -sivuilla, Facebook -sivuilla sekä tekstiviestillä.

3§ Järjestäytyminen
Päätettiin, että asioista päätetään avoimella äänestyksellä ellei joku kokouksen osallistujista
vaadi suljettua lippuäänestystä. Päätettiin, että vaalijärjestyksestä päätetään erikseen, jos
tarvetta nousee.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Kokkonen ja sihteeriksi Sanna Autere.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sisko Ojanen ja Riikka Patoharju.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin siten, että esityslistan kohdat 8 ja 9 vaihtavat paikkaa.

5§ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat jaettiin kokouksessa. Ne olivat luettavissa myös
yhdistyksen verkkosivuilla 29.5.2021 alkaen. Talviuimarienkerhon puheenjohtaja Pekka
Korpela referoi hallituksen toimintakertomusta. Pj. Korpela selosti asiakirjojen pääkohdat.

6§ Toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen
Kokouksen puheenjohtaja luki lausunnon loppupäätelmät ääneen.

7§ Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle
Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

8§ Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Pauli Tervo valittiin hallitukseen uudelleen.
Hallituksen jäsenet Esko Laine ja Tarja Meriläinen ilmoittivat eroavansa hallituksesta. Myös
varajäsen Mervi Anttila ilmoitti luopuvansa varajäsenen tehtävästä.
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Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tuula Rainto, Juha-Matti Salin ja Urda Stenius.
Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtaja Paul Fletcher ja jäsenet Sanna Autere ja Jan Ott.
Puheenjohtajana jatkaa Pekka Korpela. Hallituksen varajäseneksi valittiin Maria Palomaa.

9§ Jäsenmaksut ja liittymismaksut
Vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksuihin ei tullut muutoksia. Ne ovat:

● Liittymismaksu 120 euroa
● Uintimaksu 80 euroa
● Sauna ja uintimaksu 180 euroa
● Vierailijamaksu aikuisilta 10 euroa ja alle 18-vuotiailta 3 euroa.

10§ Hallituksen jäsenten, rahastonhoitajan, saunamajurin sekä toiminnantarkastajan
palkat ja palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkioita.
Päätettiin, että saunamajurin palkka on sama kuin aikaisemmin eli 10,00 € /tunti tehdyn työn
mukaan kuitenkin enintään 300€/kk vuoden 2021 tulo- ja menoarvio huomioiden.
Päätettiin, että toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

11§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Kerhon puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2021.
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 vahvistettiin.

12§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnan/tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti varatuomari Kristiina Tanner ja varalle
Eeva Tuori.

13§ Hallitukselle tulleet aloitteet
a. Puusauna

Keskusteltiin aloitteesta rakentaa puusauna Ouritiin. Päätettiin, että hallitus selvittää
puusaunan rakentamisen edellytykset ja mahdolliset kustannukset ja esittelee jäsenistölle
suunnitelman seuraavassa vuosikokouksessa.

b. Avaimet ja lukkojärjestelmät
Keskusteltiin aloitteesta avain- ja lukkojärjestelmien uusimisesta. Päätettiin, että hallitus
arvioi turvallisuustilannetta Ouritin alueella ja tekee tarvittavat päätökset asiasta.

c. Veden laadun mittaus
Keskusteltiin veden laadun mittauksesta. Kaupunki edellyttää uintipaikoilta, että veden laatua
on mitattava ja seurattava. Päätettiin, että hallitus selvittää veden laadun mittauksen
vaihtoehdot ja kustannukset.
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d. Jäsenten käyttäytyminen saunalla
Keskusteltiin jäsenten käyttäytymisestä saunalla. Hallitukselle on tullut useaan otteeseen
viestejä jäsenistöltä koskien huonoa käyttäytymistä saunalla. Todettiin, että kaikilla pitää olla
saunarauha ja toisten mielipiteitä tulee kunnioittaa. Kaikkien jäsenten tulee käyttäytyä
asiallisesti ja ottaa muut huomioon.

14§ Hallituksen tiedonanto jäsenvalinnoista
Hyväksyttiin tiedonanto jäsenvalinnoista. Jäsenhakemukset käsitellään jatkossa hallituksen
kokouksessa kaksi kertaa vuodessa: keväällä maaliskuussa ja syksyllä syyskuussa. Vanhaa
hakemusjonoa ei enää ylläpidetä. Jäsenhakemus on hallituksen kokouksessa joko hyväksytty
tai hylätty. Hylätyn hakijan on uusittava hakemuksensa seuraavalla hakukierroksella.
Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. Hakemuksessa on oltava kaksi suosittelijaa, jotka ovat
kerhon jäseniä. TUK:n jäsen saa suositella yhtä hakijaa vuosittain.

15§ Kokouksessa esiin tulleet muut asiat
- Toivottiin sepelikuormaa Ouritin pihapolulle levitettäväksi.
- Hallitusta pyydettiin kiinnittämään huomiota remonttien parempaan ennakointiin.
- Hallitusta kiitettiin korona-ajan hyvästä viestinnästä sekä toimivasta

ennakkovarausjärjestelmästä.
- Todettiin, että haitalliseksi vieraslajiksi määritelty kurtturuusu ja Japanin tatari pitäisi

hävittää Talviuimarienkerhon alueelta.
- Keskusteltiin saunan ennakkovarauspalvelun päättämisestä. Jatkossa jäsenet itse

valvovat, ettei saunassa ja pukuhuoneessa ole yli kymmentä henkilöä kerrallaan.
Hallitus seuraa koronatilannetta ja viranomaisten suosituksia ja tiedottaa jäsenille
päätöksistä.

16§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.

Helsingissä                         2021

Pöytäkirjan tarkastajat

Riikka Patoharju Sisko Ojanen


