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Vuosikertomus

Jäsenasiat
Vuoden 2018 lopussa Apian Avantouimareihin kuului 288 jäsentä. Uusia jäseniäkin
kirjattiin kiitettävästi, kaikkiaan 32 henkilöä, eronneita oli 13 ja erotettuja
jäsenmaksurästien takia 10 henkilöä. Uudet jäsenet pääsevät seuraan kun he maksavat
kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Ilolla olemme myös panneet merkille lukuisat uudet kävijät, jotka eivät välttämättä ole
liittyneet jäseniksi mutta käyvät nauttimassa avantosaunasta säännöllisesti.
Saunamaksut jäseniltä 3.50€ / uintikerta ja 10 kerran lippuvihko 33€, ei-jäseniltä 5 € /
uintikerta, 10 kerran lippuvihko 48€. Jäsenmaksu oli 20 €/vuosi. Aktiiveille uimareille
myynnissä olevia kausikortteja myytiin kevätkaudella 46 ja syyskaudella 60 eli yhteensä
106 kappaletta. Lippuvihkoja myytiin keväällä 64 ja syksyllä 78. Yhteensä lippuvihkoja
myytiin 142 koko kauden aikana. Sportiasta myytiin näistä keväällä 8 ja syksyllä 48.
Tiedotusta jäsenistölle hoidettiin puheenjohtajan jäsenkirjeellä, Apian Avantouimareiden
kotisivulla, Facebookissa ja Valkeakosken Sanomissa seuratietopalstalla sekä saunan
ilmoitustauluilla. Vuodenvaihteessa jäseniä muistettiin perinteisesti puheenjohtajan
jäsenkirjeellä.
Hallinto
Kulunut vuosi oli seuran kuudestoista toimintavuosi.
Hallitus 12.3. - 31.12.2018
Elina El-Sayed
puheenjohtaja/taloudenhoitaja
Pekka Etelä
varapuheenjohtaja
Jouni Nikkanen
jäsenasiat
Marika Nurminen sihteeri
Kati Hyppönen
tiedottaja
Anita Vihervä
jäsen
Joni Kumlander
jäsen / virkistystoimikunta / Facebook
Pirkko Vainio
jäsen

Vuosikokous pidettiin Urheilutalon kokoustilassa 12.3.2017. Paikalla oli 14 jäsentä ja
puheenjohtajan toimi Seppo Inkinen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Elina El-Sayed.
Hallituksemme koki melkoisen muodonvaihdoksen keväällä kun neljä hallituksen jäsentä
sekä puheenjohtaja vaihtuivat. Pois jäivät perustajajäsenet Jorma Nurminen ja Marita
Salonen, sekä Raija Laakkonen ja puheenjohtaja Petri Iso-Järvenpää. Heitä muistettiin
asianmukaisin menoin ja suurin kiitoksin.
Heidän tilalleen uusiksi jäseniksi hallitukseen liittyivät Pirkko Vainio, Pekka Etelä ja Kati
Hyppönen.

Talous
Avantouintitoimintaa harjoitetaan kaupungilta vuokratuissa Apian rantasaunan tiloissa.
Kaupungin kanssa on tehty liikuntatoimenjohtajan päätöspöytäkirjalla vuokrasopimus.
Vuokranantaja huolehtii saunan siivouksesta, huollosta, sähkö- sekä vesikustannuksista.
Vuonna 2018 yhdistys maksoi saunavuokria kaupungille yhteensä 16560,00 €.
Syksystä 2018 vaihdoimme saunan ovien aukaisu- ja sulkemistehtävät Valkeakosken
Talonpojat Oy:lle.
Talkoovoimin hoidettiin kausikorttien myynti ja jäsenkirjeiden postitus.
Aloitimme yhteistyön paikallisen urheiluliike Sportian kanssa, he myyvät liikkeessään
meidän lippuvihkoja ja kausikortteja. Tämä vähentää saunalla tarvittavaa lipun myyntiä
huomattavasti. Lisäsimme myös maksuvälinevalikoimaamme ePassin (entinen Tyky).
Toiminta
Kevätkausi Apialla päättyi sunnuntaina 29.4.2018.
Syyskausi alkoi virallisesti sunnuntaina 30.9.2018.
Aukioloajat olivat tiistaisin ja torstaisin klo 15 – 20 sekä sunnuntaisin klo 12 - 18 paitsi
marras-tammikuussa arkisin klo 14 – 20.
Kävijöitä vuonna 2018 oli yhteensä 6630 käyntiä, joista naisia 3754 ja miehiä 2876.
Käyntimäärän muutos edelliseen oli -224. (Kävijätilastot liite 2)
Sauna oli avoinna vuoden aikana yhteensä 95 kertaa ja lisäksi erikoisjärjestelyin 2 kertaa
(syyskuun varhaistettu aloitus sekä jouluaatto). Lisäksi yhdistyksen kanssa yhteistyössä
kaupungin tarjoama Valkeakoski-päivän sauna keräsi 56 saunojaa ihastelemaan
kaupungin ilotulitusta saunalta.
Joulupäivän saunan tarjosi jälleen yhdessä yhdistyksen kanssa Valkeakosken kaupungin
liikuntatoimi, käyttäjiä oli silloin n. 93 henkilöä. Jo perinteeksi muodostunut jouluaattosauna
aloitettiin aamusta klo 8 – 12, kävijöitä oli 69.
Keväällä 2018 avannolla sattui onnettomuus, joka johti yhden ihmisen kuolemaan. Siitä
johtuen keväällä käytiin paljon läpi turvallisuusasioita niin hallituksen kesken kuin
kaupungin kanssa yhteistyössä. Lisäsimme mm. saunalla ohjeistusta turvallisesta
käyttäytymisestä. Kaupungin kanssa aloitettiin turvallisuuskartoituksen teko.
Kilpailutoimintaan ei osallistuttu vuonna 2018 seuran puolesta lainkaan.

Virallista
Keväällä julkaistiin EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukainen yhdistyksen
tietosuojaseloste (Henkilötietolaki 523/1999 10 ja 24§). Seloste on nähtävissä yhdistyksen
nettisivuilla.
Virkistystoiminta
Kevätpuolella järjestettiin jokavuotinen savusaunareissu Hämeenkyröön 24.3.2018 Elinan
toimiessa matkanjohtajana. Kuviot olivat kuten aina, ensin saunottiin ja uitiin, lopuksi
kahviteltiin ja paistettiin makkaraa.
Kevätkauden päättäjäiset pidettiin sunnuntaina 29.4.2018, jolloin järjestettiin kahvi- ja
pullatarjoilun lisäksi myös makkaran grillausmahdollisuus.
Toukokuussa 20.5.2018 lähdettiin Helsinkiin katsomaan musikaalia Mamma Mia. Retkelle
saatiin mukaan bussilastillinen innokkaita teatterinystäviä.
Jouluglögit ja piparit tarjoiltiin saunalla sunnuntaina 16.12.2018.
Päivitimme yhdistyksen FaceBook-sivut nykyaikaisempaan, olemmekin saaneet sivuille
hyvin seuraajia. FB on toiminut myös hyvänä tiedotuskanavana omien nettisivujen ohella.
Jäsenistö on ollut innokasta osallistumaan järjestettyihin retkiin. Retkiä pidetäänkin
edelleen tärkeänä lisäaktiviteettina, joka virkistää muutoinkin kuin saunominen.
Rantasaunan ilmapiiri on rento ja iloinen, siellä kaikki voivat olla omia itsejään ja virkistyä
keskustellen muiden kanssa tai sitten vain nauttien saunasta ja kylmästä uinnista.
Valkeakoskella
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