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HALLITUKSEN VASTINEET SYYSKOKOUKSELLE TEHTYIHIN ALOITTEISIIN
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Merimelojat ry:n saunan lämmitysajat ja muut energiansäästötoimenpiteet
Hallituksen päätös saunan lämmitysajoista 10.10.2022 alkaen
Talvikausi

tiistai ja torstai klo 17–20 (aiempi 17–21)
sunnuntai klo 16–20 (aiempi 15–21)
lauantai klo 13–18 poistettu

Kesäkausi

maanantaista torstaihin klo 18–22 (aiempi 17–22)
sunnuntai klo 16–20 (aiempi 15–21)
lauantai klo 13–18 poistettu

Syyskokouksen käsiteltäväksi toimitetut esitykset
Hallitukselle on toimitettu syyskokouksessa käsiteltäväksi neljä esitystä, jotka koskevat saunan
lämmitysaikoja ja muita saunaan liittyviä energiansäästötoimenpiteitä. Esitykset kokonaisuudessaan
ovat syyskokousmateriaalin osana.
Lämmitysajan muutosesitykset on koottu seuraavaan taulukkoon:
sunnuntai
Talviaika

lauantai
klo

15-19
17-21
15-20
15-18
16.30-20.30

tiistai ja torstai

18-21
17-20
17.30-20.30

Kesäaika
18-22
15-20

15-18

Lisäksi on esitetty, että kesä- ja talvikaudet määriteltäisiin seuraavasti (nyt saunan lämmityskausi on
alkanut kevät- ja syystalkoista): talvikausi 15.9.–14.5. ja kesäkausi 15.5.–14.9.
Hallituksen vastine tehtyihin esityksiin
Perustelut tehtyihin saunan lämmitysaikojen supistuksiin
Seuramme arvoja ovat mm. vastuullisuus ja turvallisuus sekä luonnon kunnioittaminen.
Energiakustannusten merkittävän nousun lisäksi hallitus pitää tehtyjä energiansäästötoimenpiteitä
arvojemme mukaisena välttämättömänä toimenpiteenä osana kansallisia energiansäästötalkoita.
Mm. Olympiakomitea on haastanut kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan kaikki liikunnan ja
urheilun toimijat. Myös seuran kotikunta Helsinki muiden kuntien ohella on valmistautunut siihen, että
sähköstä voi ajoittain olla pulaa ja sähkökatkoja voi tulla.

Huoltorakennus on seuramme merkittävin energian kuluttaja. Sähköä kuluu tilojen lämmittämisen
(lattialämmityksen) lisäksi, lämpimän käyttöveden lämmittämiseen lämminvesivaraajalla, kiukaan
lämmittämiseen, valaistukseen ja ilmanvaihtoon sekä meren jäässä ollessa avannon auki pitämiseen.
Siksi on luonnollista, että seuramme toimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi kohdistuvat
nimenomaan huoltorakennukseen.
Energian hinnan muutokset ovat olleet kuluvana vuonna merkittävät. Vuoden alussa energian
arvonlisäverollinen energian ja siirron yhteenlaskettu hinta ilman perusmaksuja oli 14,86 c/kWh ja
joulukuun alussa jo 42,41 c/kWh. Vuoden aikana energian myyntihinta on noussut sekä toukokuun että
lokakuun alussa ja energian perusmaksu heinäkuun alussa, joten myös hinnankorotusten vuoksi hallitus
pitää saunan lämmitysaikojen supistamista perusteltuna.
Lähivuosien energiankulutus ei huoltorakennuksen osalta ole täysin vertailukelpoinen, sillä
koronavuonna 2020 saunaa ei lämmitetty ajalla 2.4.– 21.6.2020 eikä vuonna 2021 ajalla 25.2.2021 –
16.5.2021. Vuoden 2021 kesäkuussa lisättiin lauantain saunavuoro, joten myöskään vuoden 2019
kulutusluku ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuonna 2021 huoltorakennuksen energiankulutus oli 52,96
MWh kun tämän vuoden kulutus per 21.10.2022 on ollut 46,41 MWh.
Toimenpiteet energian säästämiseksi, muut kuin lämmitysaikojen muutokset
Hallitus on jo ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin:
- Saunatilojen lattialämmitys säädettiin talkoiden yhteydessä. Lattialämmitys myös uusitaan ja
luonnollisesti säädetään märkätilakorjauksen yhteydessä.
- Pesuhuoneiden vesikalusteet uusitaan märkätilakorjauksen yhteydessä, jolloin kalustevalinnassa
ja säädöissä otetaan huomioon myös energiankulutus.
- Lämminvesivaraajan uusimisen selvitys on aloitettu.
Muista esityksiin liittyvistä toimenpiteistä hallitus toteaa seuraavaa:
- Kun avannon uppopumppu seuraavan kerran on uusimistarpeessa, eri vaihtoehdot myös
energian käytön osalta selvitetään.
- Sekä sisä- että ulko-ovien auki, raollaan tai kiinni pitäminen saunomisen aikana on jokaisen
saunan käyttäjän omalla vastuulla. Samoin se, ovatko valot päällä päivänvalon aikaan.
Saunan lämmitysaikojen muutokset
Merimelojat ry on melontaseura ja lämmitysajoissa pyritään ottamaan huomioon aktiivimelojien
näkökulmat. Kuitenkin edes useimpien mielestä sopivia kellonaikoja on vaikea löytää, mikä on
näkyvissä myös aloitteiden perusteluissa. Hallitus pitääkin kiinni tekemästään päätöksestä ja
erityisesti siitä, että lauantaina saunaa ei lämmitetä. Tässä on otettu huomioon se, että suurin
energiapiikki syntyy, kun kiuas kytkeytyy päälle tunti ennen saunomisajan alkua ja energian kulutus
on koholla lämminvesivaraajan toiminnan takia tunteja myös sen jälkeen, kun kiuas ei enää ole
päällä. Yksi saunapäivä aiheuttaa lisäkuluja seuralle myös siivouskustannuksia.
2
Saunomismahdollisuus vajasaaren märkätilojen remontin ajaksi
Hallitus ei pidä esitystä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena ottaen myös huomioon sekä korjauksen
arvioidun keston että myös sen, että seuramme on melontaseura, jonka jäsenten selkeästi aktiivisin
toimintakausi on märkätilakorjauksen ulkopuolella.
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Sup-jaosto
Hallitus ei näe estettä sille, että sup-jaostosta tehdään selvitys. Vuonna 2023 budjetissa tähän ei ole
varausta.

