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Seuran tavoitteena on rakentaa saunarakennus kaikille oululaisille
Oulujoen suistoon, Tukkisaareen, Hartaanselän pohjoisrannalle.
Rantasaunaseura on siirtymässä vilkkaaseen toimintavaiheeseen jossa tehdään merkittävää
työtä saunarakennuksen toteuttamiseksi. Valmistelutyö sisältää paljon ammattitaitoa

vaativaa maksullista työtä, mutta seuran jäsenistön vapaaehtoinen työ on koko hankkeen
onnistumisen perusedellytys. Eri valmisteluvaiheissa muodostetaan vastuullisia työryhmiä,
joihin tarvitaan mahdollisimman monen jäsenen työpanosta.

1. Jäsenyys
Seuran jäsenkuntaa pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Jäsenmaksuvaroin katetaan kuitenkin
pääasiassa vain kaksi vuosittaista jäsentilaisuutta: Saunajuhla helmikuussa ja Pikkujoulujuhla
marras-joulukuussa. Lisäksi jäsenmaksun suorittaneilla on mm. oikeus ja mahdollisuus

osallistua kesäkuussa järjestettävään, omakustanteiseen Tornio - Haaparanta Saunamatkaan
(kohteissa isännät/emännät -> seuran tervehdyslahja?).
Jäsenrekisteri päivitetään.

2. Toiminnan rahoitus
ORS ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta kuitenkin vaatii
rahaa.

Jäsenmaksujen lisäksi rahoitusta hankitaan avustuksilla sekä mahdollisuuksien mukaan
esim. yritysjäsenten varausosuuksilla.
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Haetaan avustusta Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahastolta.
Selvitetään myös sponsorimahdollisuudet, esim. mainokset kotisivuille ja telttasaunaan
liittyen.
Selvitystarvetta olisi myös EU-rahoitteisen hankkeen mahdollisuudesta, mutta tähän työhön
ei toistaiseksi ole löytynyt jäsenistöstä energiaa eikä pätevyyttä.
Tekijät:

Resurssit, aikataulu:

3. Telttasauna
Telttasauna on hankittu seuralaisten iloksi ja ennen kaikkea uusien jäsenten (niin henkilökuin organisaatiojäsenten ja mv. yhteistyötahojen) rekrytoimiseen. Saunan käyttökulut
katetaan saunojilta kerättävillä saunamaksuilla. Myös 100 euron saunaosuuksia on edelleen
saatavilla mm. varustehankintojen kattamiseen. Saunaosuuden maksaneet jäsenet saavat
telttasaunaa maksutta omaan käyttöönsä.
Telttasaunan virallinen käyttöönotto tapahtuu Saunajuhlan yhteydessä, jonka jälkeen kevät-

kesäkautena järjestetään ainakin muutama julkinen saunailta (etupäässä Tukkisaaressa) sekä
kokoussaunoja yhteistyötahojen kanssa.
Laaditaan telttasaunan käyttö- ja vuokrausohjeisto, joiden valmistumisen ja hyväksymisen
jälkeen telttasaunaa voidaan lainata osakkaille ja vuokrata ulkopuolisille tahoille.
Tekijät:

Resurssit, aikataulu:

4. Jäsenrekrytointi, näkyvyys ja yleinen valmistelutyö
Telttasaunan lisäksi jäsenmäärää pyritään kasvattamaan positiivisella näkyvyydellä, mm.

sanomalehtiin tarjottavilla jutuilla seuran toiminnasta ja seuran aikeita selventävillä esitteillä.
Seuran sisäistä ilmapiiriä ja valmistelutyötä inspiroimaan käydään tutustumassa esimerkiksi
Tornio - Haaparannan menestyksekkäisiin rantasaunakohteisiin.
Tekijät:

Resurssit, aikataulu:

5. Yhteistyökumppanit
Jäsenistön keskuudesta löytyvien tahojen lisäksi mm. Oulu15-organisaation tmv. kautta
pyritään hakemaan sopivia yritys- ja organisaatiokumppaneita saunahankkeen toiminnan
tueksi. Keskusteltu on esimerkiksi synergiaeduista yritysjäsenten sekä elämysmatkailu- ja
pitopalveluyritysten kanssa.
Tekijät:
Resurssit, aikataulu:
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6. Tukkisaari
Suunnitteluvarauksella käynnistetään Tukkisaaren kaavoitus saunarakennusta varten.
Alkuvaiheessa seurataan varaushakemuksen etenemistä kaupungin organisaatiossa, mutta
asian edettyä tulee seuralla on nopeastikin esittää tontinkäyttöluonnos kaavoitustyön tueksi.
Luonnoksen tulee kuitenkin olla riittävän yleisluontoinen, niin että varsinaista

saunarakennuksen suunnittelutyötä ei vielä tässä vaiheessa rajoiteta liikaa. Kaavoituksen ja
tontinkäyttösuunnitelman tueksi tarvitaan myös maksullisia tutkimuksia, mm. maaperän
rakennettavuusselvitys, LVI-tekniset selvitykset jne.
Tekijät:

Resurssit, aikataulu:

7. Saunarakennuksen suunnittelu
Varsinaisen saunarakennuksen suunnittelutyön pohjaksi tarvitaan tarkka toimintakonsepti.
Tätä työtä on jo aloitettu viime keväänä ideointipäivässä, ja sitä tulee jatkaa yhä tarkemmalla
konseptoinnilla. Konseptin valmistuessa toimintataloudesta teetetään selvitys ja selvitetään
mm. saunan huoltoyhtiön perustamista.
Tämän esityön pohjalta lopullisen rakennussuunnittelun tulevat tekemään
suunnittelutyöryhmän ohjauksessa toimivat arkkitehti- ja erikoissuunnittelijat.
Tekijät:
Resurssit, aikataulu:

8. Tiedottaminen
Seuran nettisivuja tulee kehittää: uusien jäsenten liittyminen netin kautta tehdään helpoksi.
Jäsenistölle jaetaan jäsentiedotteita sähköpostiliitteinä, joita voi helposti laittaa eteenpäin
asiasta kiinnostuneille. Jäsenpostituslista kuitenkin tarkastetaan, niin että vain varsinaiset
jäsenet ovat vakituisessa jakelussa.
Lehdistötiedotteet laitetaan jakeluun hyvissä ajoin, ja usein.
Jäsenistön voimin toimitettuja juttuja tullaan tarjoamaan ainakin seuraaviin lehtiin: KALEVA,
Forum24, Sauna-lehti ja Kaltio.
Kärppäpelien mediakuutio???
Tekijät:

Resurssit, aikataulu:

9. Kokoukset ja saunaillat
Saunaillat järjestetään kerran kuussa alkuvuodesta tehtävän aikataulun mukaan. (joka kuun
3. perjantai? Uusia saunatiloja tiedossa?)

Saunailloista erikseen järjestetään varsinaisia työkokouksia, hallituksen, työryhmien ja koko
jäsenistön piirissä. Pääsääntöisesti kokousajankohdat pyritään päättämään vähintään kolme
-3-

viikkoa etukäteen, ja kokousasioiden valmistelutasoa parannetaan - esityslista saatteineen
kiinnitetään viikkoa ennen.
Tekijät:
Resurssit, aikataulu:

10.

Hallitus, toimihenkilöt ja työryhmät

Hallitusjäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin. Toimihenkilöt ja työryhmät ovat
raportointivelvollisia hallitukselle, joten yhteydenpitoon luodaan sujuva käytäntö, esim.

kuukausiraportti (tehdyt, meneillään olevat, tulevat asiat). Hallituksen jäsenten tulee mahd.
mukaan olla työryhmissä mukana, tai ainakin vierailla näissä.
Perustetaan ensitilassa ainakin suunnitteluvaraustyöryhmä (yhteyshenkilö, kaksi muuta
jäsentä) sekä telttasaunaryhmä (kolme+ jäsentä, ainakin yksi nimetty kuljettaja
(kilometrikorvaus) sekä varustehenkilö).
Tekijät:
Resurssit, aikataulu:

Toimintasuunnitelmaa tullaan tarvittaessa tarkastamaan toimintavuoden
aikana. Seura tulee toteuttamaan vain hyvin ja ajoissa suunnitellut
tapahtumat ja tilaisuudet.
Tehdään sauna Tukkisaareen!

Oulussa 18.1.2011
Sipi Hintsanen, puheenjohtaja
Pekka Tuominen, sihteeri
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