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KAJAANIN AVANTOUIMARIT RY 

 
JÄSENTIEDOTE 2012 - 2013 

 
 
1. Vuosikokous 

Kajaanin Avantouimarit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.12.2012 klo 18:00 

Kokous valitsi hallituksen jäsenet ja päätti talousarvion, toimintasuunnitelman sekä jäsen- ja 

liittymismaksut toimikaudelle. 

 

 

2. Hallituksen jäsenet toimintakaudella 10/2012 – 9/2013 
 

• Puheenjohtaja     Hannu Suutari        040 - 563 9383         

• Jäsen    Tarja Puuronen               044 - 303 0695 

• Jäsen         Leila Vähärautio 044 - 294 4347 

• Jäsen  Ulla Komulainen 044 - 554 7514 

• Jäsen  Olli Turpeinen             040 - 046 0498 

• Varajäsen  Matti Kontio                  040 - 524 5720  

• Varajäsen  Matti Virkkunen 040 - 561 1023   

• Varajäsen  Joonas Hollo  044 - 555 5112 

• Varajäsen  Jorma Valtanen  044 - 562 2454 

• Varajäsen   Erkki Helttunen 044 - 377 7270 

 

 

3. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut kaudella 10/2012 –9/2011 

 
Jäsenmaksu 

 

Aikuiset  76,00 €  

Lapset alle 17 v      38,00 € 
 

Jäsenmaksu tulee suorittaa kirjeessä olevalla pankkisiirrolla eräpäivään mennessä. 

Maksaessanne käyttäkää viitettä, koska viite sisältää jäsennumeronne, minkä 

perusteella maksu kohdistuu oikealle jäsenelle. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet 

jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä ja KKK:n avaimen käyttö estetään. 

 

Uusien jäsenten jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan mukaan seuraavasti: 
 

Liittymisajankohta               Aikuiset   Lapset alle 17 v 

Lokakuu  76,00 € 38,00 € 

Marraskuu 76,00 € 38,00 € 

Joulukuu  76,00 € 38,00 € 

Tammikuu  70,00 € 35,00 € 

Helmikuu  64,00 € 32,00 € 

Maaliskuu  58,00 € 29,00 € 

Huhtikuu  52,00 € 26,00 € 

Toukokuu  46,00 € 23,00 € 

Kesäkuu  40,00 € 20,00 € 

Heinäkuu  34,00 € 17,00 € 

Elokuu  28,00 € 14,00 € 

Syyskuu  22,00 € 11,00 € 
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Liittymismaksu 
 
 Aikuiset  35,00 €, sisältää KKK:n avaimen 

 Lapset alle 17 v 17,5 €, ei sisällä KKK:n avainta 

 

Kannatusjäsenmaksu on 50,00 € 

 
 
4. Kylmäkaraisukeskuksen avain 

 

Kylmäkaraisukeskuksen avain on yhdistyksen omaisuutta ja se on henkilökohtainen, eikä sitä 

saa lainata muille. Erotessa yhdistyksestä avain tulee palauttaa KKK:ssa olevaan 

postilaatikkoon. Kukin jäsen vastaa avaimensa käytöstä. Avain on elektroninen, joten sitä ei 

kannata kastella. Avain ei myöskään kestä suuria ja nopeita lämpötilamuutoksia, joten saunaan 

tai avantoon sitä ei kannata viedä. 

 

Mikäli avain ei toimi, tarkista syttyykö ovilukon seinätunnistimessa vihreä valo. Mikäli valo 

syttyy, on avain kunnossa, mutta avaimen käyttö on estetty. Ota tällöin yhteyttä 

puheenjohtajaan. Jäsenmaksun suorittamatta jättäneiden jäsenten avaimen käyttö estetään 

laskun eräpäivän jälkeen. Mikäli seinätunnistin ei reagoi mitenkään avaimeen, on avain 

vioittunut, jolloin avain tulee uusia.  

 

Viallisen tai kadonneen avaimen tilalle saa uuden avaimen Kajaanin Lukosta 25,00 € 
maksukuittia vastaan. Avainmaksu maksetaan Kajaanin Avantouimarit ry:n tilille 800014-

1466009 viitteellä ”Avainmaksu”. Viallisesta tai kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa 

puheenjohtajalle.  

 

 

5. Jäseneksi liittyminen 
 

• Jäsenhakemuksen voi tehdä joko kotisivuillamme osoitteessa 
www.kajaaninavantouimarit.sporttisaitti.com tai 

• Täytä jäsenhakemus, minkä saa kylmäkaraisukeskuksesta sekä kaupungintalon Neuvokista 

ja Kajaani Infosta.  

• Jätä jäsenhakemus kylmäkaraisukeskuksen eteisessä olevaan postilaatikkoon. 

• Yhdistys lähettää postitse viitteellisen pankkisiirtolomakkeen osoitteeseenne. 

• Maksa liittymis- ja jäsenmaksu saamallasi viitteellisellä pankkisiirrolla. 

• KKK:n avaimen saat Kajaanin Lukosta maksutositetta vastaan. Kajaanin Lukossa tulee 

kirjoittaa yhteystietolomakkeeseen etu- ja sukunimi sekä pankkisiirron viitenumero, mikä 

on sama kuin jäsennumero. 

• Esiin tulevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä puheenjohtajaan. 

   

 

6. Jäasentietojen muutos ja yhdistyksestä eroaminen 
 

Jäsentietojen muutos sekä yhdistyksestä eroamisilmoitus tulee tehdä joko kotisivuillamme 

www.kajaaninavantouimarit.sporttisaitti.com tai kylmäkaraisukeskuksessa olevalla 

ilmoituslomakkeella, minkä voi jättää käytävällä olevaan postilaatikkoon. Erottaessa 

yhdistyksestä KKK:n avain palautetaan KKK:ssa olevaan postilaatikkoon. Mikäli 

osoitteenmuutosilmoitusta ei tehdä, ei jäsenmaksulaskua voida lähettää oikeaan osoitteeseen.  
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7. Sauna 

Yhdistys rakentaa uuden saunan talven 2013 aikana. Sauna valmistuu keväällä. Käynan 

käyttöajoista ja käyttöön liittyvistä asioista tiedotamme kotisivuillamme. Hygieenisistä syistä 

johtuen tulee jokaisen käyttää saunassa laudeliinaa.  

 

 
8. Kylmäkaraisukeskuksen ylläpito  

KKK:n siivouksen hoitaa Leenan Puhdistuspalvelu. Siivouksiin liittyvissä asioissa palautetta voi 

laittaa postilaatikkoon tai kotisivujen kautta www.kajaaninavantouimarit.sporttisaitti.com  

 

KKK:n avainrekisterin ylläpidon hoitaa puheenjohtaja. Muu KKK:n ylläpitoon liittyvät tehtävät 

kuten lumityöt, jäänpoisto laiturilta, piha-alueen siivous, KKK:n ikkunoiden pesu, kylmä-altaan 

pesu jne. hoidetaan talkoilla. Talkootöistä ilmoitetaan KKK:n ilmoitustaululla, joten seuratkaa 

ilmoitustaulua käydessänne avannossa. 

 

 

9. KKK:n lumityöt 
Lumityöt KKK:ssa hoidetaan talkootyönä. Välineet löytyvät saunan päädystä. Toivomme 

aktiivista osallistumista jäseniltämme.   

 

 

10.   Avantouintimahdollisuus yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille 

Yhdistykseen kuulumattomalla henkilöllä on mahdollisuus käydä kylmäkaraisukeskuksen 

avannossa, saunassa ja kylmäaltaassa suorittamalla kertamaksun käytävällä olevaan laatikkoon 

sekä kirjoittamalla nimensä vieraskirjaan. Kylmäkaraisukeskuksen ovi on lukossa, joten sisään 

pääsee yhdistyksen jäsenen mukana. 

 

Kertakäyntimaksu yhdistyksen ulkopuolisille: 

Aikuiset ja lapset yli 12 v 5,00 €,   

Lapset 12 v ja alle   2,50 €, 

 

 

11.  Kylmäkaraisukeskuksen vuokraus 

 

Takkahuoneen ja saunan vuokraus 

35,00 € / tunti /ryhmä sisältäen takkahuoneen, saunan ja avannon.  

 

Takkahuoneen vuokraus 

        25,00 € / tunti / ryhmä sisältäen takkahuoneen ja avannon.  

 

KKK:n vuokrauksesta vastaavana toimii Leila Vähärautio. Häneltä saa myös ohjeet, avaimen ja 

vuokralaskun. Varaukset voi tehdä puhelinnumerosta 044 – 294 4347. 

 

 

12.   Tapaturmavakuutus 
 

Kajaanin Avantouimarit ry:n jäsenet ovat vakuutettuja Tapiola-yhtiöissä. Jäsenmaksuun 

sisältyvä vakuutuskirjan mukainen vakuutus on voimassa avantouinnin aikana sekä tähän 

välittömästi liittyvällä matkalla Avantopolulta uintipaikkaan. Lisäksi vakuutus on voimassa myös 

kilpailuissa ja vierailuun liittyvissä avantouinti-olosuhteissa, mutta ei varsinaisten matkojen 

aikana. 
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13.   Palaute 

 

Omalla nimellä allekirjoitettuja palautteita, toivomuksia, parannusehdotuksia ym. 

kommentteja voi jättää kylmäkaraisukeskuksen käytävällä olevaan postilaatikkoon tai 

kotisivuillamme www.kajaaninavantouimarit.sporttisaitti.com. Pyrimme parhaamme mukaan 

toteuttamaan rakentavia toivomuksia. KKK:n ilmoitustaulu on varattu yhdistyksen omaan 

käyttöön ja siinä tullaan tiedottamaan jäseniä yhdistyksen asioista, talkoista ja muista 

tapahtumista.  

 

 

14. Avantouimareiden toimintaa kaudella 10/2012 – 09/2012 
 

1. Osallistutaan Avantouinnin SM-kilpailuihin Peurungassa 25.–27.1.2013  

2. Talvikaudella ylläpidetään avantouintipaikkaa Kajaaninjoessa KKK:ssa 

i. KKK:n ja Saunan siivouspalvelut ostopalveluna  

ii. KKK:n lumityöt ja piha-alueen siivous tehdään talkoilla 

iii. Lämpömattojen ylläpito hoidetaan talkootyönä ja korjaukset 

ostopalveluna 

3. Kesäkaudella ylläpidetään kylmäallasta KKK:ssa 

4. Vuokrataan KKK:n takkahuonetta maksua vastaan  

5. Rakennetaan yhdistykselle uusi sauna 

6. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhdistyksen kotisivuja 

7. Sauna avannossa kävijöille kolme kertaa viikossa  

8. Juhannusaaton sauna uimareille 

9. Toimitaan aktiivisesti avantouintiharrastuksen tiedottamisessa 

10. Järjestetään avantouintiin tutustumistilaisuuksia 

11. Pyritään aktiivisesti lisäämään jäsenmäärää 

 

 

15.   Kylmäaltaan käyttö kesäaikaan 
 

Kesäaikana kylmäkaraisukeskuksessa on käytössä kylmäallas. Altaan käyttö edellyttää 

suihkussa tai joessa käyntiä ennen altaaseen menoa. Kylmäaltaan vedenlaatua seurataan 

säännöllisesti kesäkautena. Kylmäallas puhdistetaan 2 viikon välein talkootyönä, mistä tullaan 

informoimaan KKK:n ilmoitustaululla.  

 

 

16.   Tiedottaminen 
 

Yhdistykseen toimintaan liittyvistä asioista yhdistys tiedottaa kylmäkaraisukeskuksen 

ilmoitustaululla ja kotisivuillamme www.kajaaninavantouimarit.sporttisaitti.com 

 

 

TOIVOMME KAIKILLE JÄSENILLEMME VIRKISTÄVIÄ HETKIÄ AVANTOUINNIN PARISSA  


