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TIEDOTE
Uudet hallituksen jäsenet
Syyskokouksessa äänestettiin uusista hallituksen jäsenistä. Hallitus
kokoontui järjestäytymiskokoukseen 28.11. Uusi hallituksen
kokoonpano vuonna 2022 on seuraava:
Puheenjohtaja: Tarmo Lahtinen
Varapuheenjohtaja: Kalevi Mäkinen
Sihteeri: Jaana Korhonen
Viestintävastaava: Riikka Moilanen
Jäsenkirjuri: Taru Hakala
Tapahtumavastaavat: Noora Lähdeviita, Pentti Virta, Kalevi Mäkinen
ja Jaana Korhonen
Turvatoimikunta: Simo Taipalus, Matti Bärling, Kalevi Mäkinen
Uusi hallitus aloittaa aktiivisen toimintansa 9.1.2022.
Kiitämme vanhoja hallituksen jäseniä Jari Heikkilää ja Teemu
Simbergiä ja erityisesti Päivi Toivolaa sihteerin työstään hallituksen
ulkopuolisena avustajana. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleiksi!
Syyskokouksen päätöksiä
1.) Leikkikentän kunnostus aloitetaan Jaana Korhosen toimittaman
Lappset tarjouksen mukaisesti kevään aikana. Tarjous liitteenä.
2.) Isäntävuoron jako järjestetään puhelinsoitolla 20.3. klo 12:00
alkaen. 2022 arvonta suoritetaan vanhalla mallilla, mutta vuoden
2023 arvontaan tulee muutoksia. Silloin sekä työssäkäyvien että
eläkeläisten nimet nostetaan samasta ämpäristä. Ehdotus
hyväksyttiin syyskokouksessa äänin 29/24.
Muut tiedotettavat asiat:
1) 4.12. klo 11:00 joulukoristeiden tekoa Sirjo Pohjosen johdolla
Takkatuvalla. Yhdistys tarjoaa piparit ja glögit.
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SFC-PITKÄJÄRVEN CARAVANALUEEN LEIKKIKENTÄN
UUDISTUS keväällä 2022

Spider M on hauska trampoliini, jonka reunoilla voi kiipeillä. Keinuissa
ketjujen materiaali on kiillotettua austeniittista ruostumatonta
terästä, vahvuudeltaan 6 mm. Ketjuissa on lasta suojaavat
muovipäällysteet. Istuimen runko on alumiinia ja päällys mustaa
kumia.
Netto Lappset tuotteista yht.: 11 292,21
Vero 2 710,13
YHTEENSÄ: 14 002,34
Hinta sisältää Spider M
kiipeilytrampoliinin,
keinutelineen,
linnunpesäkeinun,
keinulaudan, Weekend pöytäpenkkiryhmän sekä
leikkikentällä olevaan
vanhaan liukumäkeen uusi
kaidesetti, uudet mutterien
muovisuojat ja suojahatut
tolppiin.
Lisäksi leikkialueelle tulee alustamateriaaliksi turvallisuusmääräysten
mukainen turvasora (n.5000,- + kuljetus) sekä uusi,
turvallisuusmääräykset täyttävä puinen aita (n.5500,-).
Telineiden ja aidan pystytys- sekä muut asennus ja korjaustyöt
tehdään yhdessä talkoilla.
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Leikkikentän liukumäki, hiekkalaatikko, kaksi vanhaa jousikeinua sekä
asuntovaunuleikkimökki säästetään. Jousikeinut vaihtavat alueella
paikkaa, liukumäki, hiekkalaatikko sekä leikkimökki jäävät nykyisille
paikoilleen. Nämä välineet kunnostetaan ja maalataan talkoilla
Lappset:n toimittamien ohjeiden mukaan.
Leikkimökki kalustetaan uusilla huonekaluilla sekä muilla leikkiin
tarvittavilla tarvikkeilla. Nämä kalusteet ja tarvikkeet hankitaan
”tölkkirahoista”.

LEIKKIKENTÄN UUDISTAMISEN ARVIOITU
KOKONAISHINTA ON n. 25 000 euroa

