
PÖYTÄKIRJA 

Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous 

Aika: 7.10.2021 klo 19.00 

Paikka: Teams -etäyhteys 

Paikalla 

Ville Hokkanen 

Sari Jokirinne 

Aki Karjalainen 

Miia Koppi  

Kirsi Olkkonen, pj 

Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri 

Harri Hyyryläinen (varajäsen) 

Minna Urpilainen (varajäsen) 

 

Poissa: Otto Ravantti 

 

Kutsuttuna Pertti Mertaoja ( 20.00 asti) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.33 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

5. Rantasaunan suunnitelmat ja asiassa eteneminen 

Tilaratkaisut 

Pertti Mertaojalta oli saatu ennen kokousta tarkasteltavaksi saunan 

pohjapiirrosluonnos (liite 1) ja asemapiirros (liite 2).  

Pinta-alat 

- kerros- ja huoneistoalat merkitty kuvaan (liite 1). Oikea kerrosala on 154 m2 ja 

rakennusoikeuteen laskettava on 150 m2 

Saunaosasto 

- lisätty oikeat tuulikaapit pukuhuoneiden sisääntuloon, niihin voi laittaa komerot 

tms. 

- pukuhuoneissa käsinpesuallas, 10 pukukaappia, kaappien edessä penkki,  

- kaikki muut varusteet ja kalusteet katsotaan myöhemmin 

- laitteet ja koneet kotikäyttöön tarkoitettuja 
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- pyykinpesutila ja tekninen tila tuulikaappien välissä 

- pesuhuoneissa 3 suihkua 

- löylyhuoneeseen mahtuu hyvin 12 henkeä 

- vilvoittelutilaa suurennettu järvelle päin, oletuksena käynti tästä jo järveen 

(avantoon) 

- yllämainittu asia varmaan muuttuu rakennuksen paikan selvitessä ja suunnittelun 

tarkentuessa 

- huonekorkeus ajateltu n.2500 mm puku- ja pesutiloissa, löylyhuoneessa n. 2300 

mm. 

Muutostoiveet: 

-Löylyhuoneen korkeuden nosto 3000 mm:iin (vrt. Jarmo Lehtolan alustus) 

-saunan tarkastelu uudelleen, niin että lauteilla istuessa näkymä Saimaalle 

-saako saunan yhdellä ovella/sisäänkäynnillä (etenkin jos auttaa lauteiden 

sijoittelussa niin, että näkymät Saimaalle) 

-selvitetään onko sähkö/puukiuas yhdistelmää, jonka tehot riittävät ko. kokoisen 

saunan lämmitykseen (Pertti M.) 

Tupaosasto 

- periaatteessa luonnos C1 mukainen 

- kaikki varusteet ja kalusteet tarkennetaan myöhemmin 

- laitteet ja koneet ja kiintokalusteet kotikäyttöön tarkoitettuja 

- tuvassa huonekorkeus yli 3000 mm, vino sisäkatto ja järvelle isot ikkunat 

Muutostoive 

-keittiöön myyntitiski 

 

Suunnitteluaikataulu 

Suunnitelmat valmiit joulukuun alkuun 2021 mennessä. 

Rakennuslupa 

Ei voi hakea ennen kuin vuokrasopimus kaupungin kanssa on allekirjoitettu.  

Rahoitus 

Saunan suunnittelun osalta käytettävissä aluejohtokunnan myöntämä rahoitus. 

Rakentamisen aikataulu 

Tarkkaa rakentamisen aikataulua ei voi vielä tietää muilta osin kuin suunnitelmien 

valmistumisen osalta (v. 2021). Esimerkiksi rakennuksen lopullinen sijoituspaikka 
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varmistuu vasta, kun pieneliöselvitykset ym. kaavoitukseen vaikuttavat asiat 

vahvistuvat. 

 

 

6. Rantasaunan suunnittelusopimus arkkitehti Pertti Mertaojan kanssa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat käyneet 

suunnittelusopimuksen läpi ja sopineet arkkitehdin kanssa sopimukseen seuraavan 

muutoksen: suunnittelun tuloksena syntyneet piirustukset ovat tilaajan (eli 

yhdistyksen) omaisuutta. Suunnittelusopimus hyväksyttiin tällä muutoksella. 

Sopimus liitteenä 3. 

7. Yhdistyksen taloustilanne 

Yhdistyksen tilillä on rahaa 5650 €.  

8.  RockArt -day, Ristiina -tapahtuma lauantaina 9.10.2021 

Hönkän esitteet/esittely Sotakoululla: Kirsi ja Marjo menevät esittelemään 

yhdistyksen toimintaa. 

8. Muut asiat 

Mia ja Aki ilmoittivat, että rannan raivaus on saatu päätökseen ja Marko Vuoriselle 

ilmoitettu, että risut voi noutaa pois.  

9. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous on to 4.11. klo 17 teams-etäyhteydellä. 

11.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.15. 

 

Ristiinassa 7.10.2021 

 

 

 

Kirsi Olkkonen 

puheenjohtaja 

Marjo Särkkä-Tirkkonen 

sihteeri 

 


