PÖYTÄKIRJA

Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous
Aika: 4.11.2021 klo 17.00
Paikka: Teams -etäyhteys

Paikalla
Sari Jokirinne
Aki Karjalainen
Miia Koppi
Kirsi Olkkonen, pj
Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri
Sami Hilonen (varajäsen)
Harri Hyyryläinen (varajäsen) (17.45 asti)
Minna Urpilainen (varajäsen) (17.30 eteenpäin)
Poissa:
Ville Hokkanen
Otto Ravantti
Kutsuttuna Pertti Mertaoja
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.
5. Rantasaunan suunnitelmat ja asiassa eteneminen

Puheenjohtaja ollut yhteydessä kaupungin suuntaan ja maankäyttöjohtaja Topiantti
Äikäs todennut, että saunan suunnittelu voi jatkua eteenpäin vaikka kaavoitusasiat
vielä auki. Sovittiin, että Pertti Mertaoja laittaa Topiantti Äikkäälle ja Kalle Räinälle
(kaavoituspäällikkö) asemapiirroksen, jotta kaupungilla tiedossa saunan
sijoittuminen ranta-alueelle.

Kattovaihtoehdot (harjakatto vai pulpettikatto)
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Kattovaihtoehto

Huomiot

Pulpettikatto (liite 1a,

•

1b ja 1 c)

Jos sauna ja tupaosa tehdään erikseen,
pulpettikattoversio on helpompi tehdä

Harjakatto (liite 2a ja

•

soveltuu viherkatoksi hyvin

•

harjakatossa n. 100 m2 enemmän kattopinta-

2b)

alaa, joten todennäköisesti kalliimpi
•

rakennuskulttuurisesti verrattavissa
Sotakouluun, pappilarakennukseen ja
kirkkoon, jotka kaikki harjakattoisia

o kaupungille ei väliä onko pulpetti- vai harjakatto
o sovittiin, että kummallekin vaihtoehdolle tehdään laskelmat
o keskusteltiin vielä viherkatosta
▪

sammal-jäkäläkatto ei tarvitse niin paljon lujuutta kuin niittymäinen
katto

Lauteet
o Liitteessä 3a on pohjapiirustusehdotus saunalle. Liitteessä 3 b esitetty
löylyhuone, kun lauteet on käännetty järvelle päin ja lauteet ovat
kahdessa kerroksessa.
o sovittiin, että saunaan tulee kaksi kerrosta/kahdet lauteet, lisälauteiden
kustannuksiksi arvioitiin n. 1000 € + mahdolliset hieman korkeammat
lämmityskulut
o henkilöitä mahtuu 16
Rakennustapaselvitys ja kustannuslaskelmat
Sovittiin, että Kirsi Olkkonen, Aki Karjalainen ja Pertti Mertaoja kokoontuvat
laatimaan tarjouspyynnön rakennuksen kustannuslaskentaa koskien.
Tarjouspyynnöt lähetetään viikon 45 alussa
-

Kaarirakennukselle

-

Talonrakennus Pitkäselle.

Tarjoukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ma 15.11.
Rakennuslupapiirustukset Pertti Mertaoja on jo laatinut ja rakennuslupaa varten ei
tarvitse vielä tässä vaiheessa toimittaa LVI eikä sähkösuunnitelmia.
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6. Yhdistyksen taloustilanne

Yhdistyksen tilillä on rahaa 1810,02 €.
7. Muut asiat

Erkki Rantalainen on lähestynyt yhdistystä sähköpostilla ja välitti Sisko Kalliojärven
ehdotuksen digitaalisen mainoksen tekemisestä Saimaasta ja sen historiasta ja että
Hönkä ry voisi ottaa ko. projektista vetovastuun. Hallitus totesi yksimieleisesti, että
tässä vaiheessa saunaprojekti vie kaikki yhdistyksen aikaresurssit.
Ristiinan S-marketin pihalla on 27.11. Joulutapahtuma, johon Höngän esitteitä voisi
mennä jakamaan ja hankkimaan uusia jäseniä. Esitteitä löytyy tällä hetkellä mm.
Marjolta.
8. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 15.11.2021 klo 20, Teams etäyhteydellä.
9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.01.
Ristiinassa 4.11.2021

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä-Tirkkonen
sihteeri

