Suomen Saunaseura ry:n kevätkokous: Liite

Johtokunnan lausunto ja päätösehdotus jäsenaloitteesta koskien pääsiäislauantain aukioloaikaa

Jäsenaloitteessa esitetään pääsiäislauantain muuttamiseksi pysyvästi saunapäiväksi. Johtokunta arvioi
vuosittain, miten saunataloa pidetään auki. Aikatauluissa huomioidaan kulloinenkin tarve huoltopäiville ja
muista syistä johtuville sulkupäiville. Johtokunta katsoo, että joinakin vuosina saunatalo voi olla auki
pääsiäislauantaina, mikäli se sopii saunatalon muuhun toimintaan. Kuitenkaan pääsiäislauantaista ei pidä tehdä
poikkeustapausta aukioloaikojen suhteen, koska aukioloajoista ja kiinnioloajoista päättää seuran sääntöjen
mukaan johtokunta.
Esimerkiksi tänä vuonna tehtiin aikataulusyistä ja viitossaunan palosta johtuen kolmeen kiukaaseen kivenvaihto
pääsiäisenä. Kivien vaihto vaatii sen, että kiukaat saavat jäähtyä vähintään pari päivää. Koska saunojen
kiinnioloaika ja häiriö saunomiselle haluttiin minimoida, kivenvaihto tehtiin pääsiäisenä eikä saunoja ollut
tarpeen sulkea kivenvaihdon takia muina saunapäivinä. Tämän vuoden pääsiäispyhiin sisältyi myös kuukauden
huoltomaanantain menetys. Näin pystyttiin normaalin yhden saunan kivenvaihdon sijaan vaihtamaan kivet
kolmessa kiukaassa. Kivenvaihtotalkoot tehdään talkootöinä, ja seuran jäsenet voivat halutessaan osallistua
näihin talkoisiin. Kuitenkaan sauantalon normaalia toimintaa ei voi pyörittää talkootöillä, vaan se vaatii
ammattilaishenkilökunnan.
Saunatalon aukiolo vaatii paljon henkilötyövoimaa sekä oheispalveluja, jotka eivät välttämättä näy saunassa
kävijöille. Kahvion henkilökunnan on kassatyöskentelyn lisäksi valmistettava tarjottavat ruoat, hoidettava
raaka–aineiden tilaukset tukusta sekä tehtävä muut kahvion toimintaan liittyvät tehtävät. Saunat on
lämmityspäivinä lämmityksen lisäksi pestävä ja saunatalon kunnosta on huolehdittava päivittäin. Saunatalon
toiminta vaatii myös päivittäisen siivouksen kaikkien tilojen osalta, pyyhkeiden kuljetukset (likaiset pois ja
puhtaat tilalle) sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Siten saunatalon aukiolo on asia, joka vaatii useiden eri
henkilöiden ja palveluiden työpanoksen. Tämä työ on aina otettava huomioon, kun aukioloajoista päätetään.
Jäsenaloitteessa käsiteltiin myös kesätauon pituutta (aiemmin tavallisesti neljä viikkoa). Vuonna 2015 kesälle
on suunnitteilla tavallista laajemmat korjaukset keittiöön ja muun muassa lautalattioiden kunnostamistyö, joten
tulevana kesänä tauko on harmillisesti kuusi viikkoa alkaen juhannuksesta. Kunnossapitotoimikunnan arvion
perusteella tämä on tarpeellista, että nämä merkitykselliset remontit ja kunnostustyöt saadaan tehtyä niille
sopivaan aikaan.

Edellämainituista seikoista johtuen johtokunta esittää, että pääsiäislauantai ei ole aina automaattisesti
saunapäivä, vaan siitä päätetään vuosittain kuten muistakin aukioloajoista.
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