
HALLITUKSEN KOKOUSKOOSTE 01/2021 
Järjestäytymiskokous 

Aika:  19.12.2019 klo 18:12 Paikka:  Leporanta/etäkokous Teams-yhteydellä 

Hallituksen järjestäytyminen 
• varapuheenjohtaja: valittiin Heikki Suominen varapuheenjohtajaksi.  
• sihteeri: valittiin Elina Tukkiniemi sihteeriksi.  
• rahastonhoitaja: valittiin Seija Kerokoski rahastonhoitajaksi. 
• jäsenkirjuri: valittiin Ari Hildéniä jäsenkirjuriksi.  

Yhdistyksen nimenkirjoittajat 
Puheenjohtaja Teemu Kuosmanen ja varapuheenjohtaja Heikki Suominen yhdessä 
tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.   

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet 
Puheenjohtaja Teemu Kuosmasella ja rahastonhoitaja Seija Kerokoskella. 
Päätettiin hankkia Seija Kerokoskelle yhdistyksen tilin verkkopankkitunnukset.  

Koulutukset ja kurssit 
• Netti-kurssit ”Webinaarit”, suositellaan näihin osallistumista 

- Yhdistyksen uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen 
- Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä 
- Jäsenasioiden webinaari 

• Puheenjohtaja-, sihteeri-, ja rahastonhoitajapäivät 6.-7.2.2021. Päätettiin, että 
puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja voivat osallistua. 

• Leirintämatkailun kehittämispäivät 6.-7.3.2021 
Seuraavaan kokoukseen mennessä tiedetään paremmin koronatilanteen vaikutus 
koulutuspäivien toteutukseen joko paikan päällä tai etänä. Päätetään osallistujista 
myöhemmin.  

Muut esille tulevat asiat 
Lauri kertoi, että Leirintämatkailun turvallisuusopas on valmis, se julkaistaan 
12.1.2021. SataEdu on tehnyt ajotaitosuorituksista videon, Lauri on osallistunut.  

Syyskokouksessa jäi valitsematta huvitoimikunnan vetäjä(t) ja 
valojuhlatoimikunnan vetäjä(t). Päätettiin pohtia asiaa seuraavissa kokouksissa, 
jolloin voidaan arvioida myös koronatilannetta. 

Tapani Lahti lupasi jatkaa kotisivujen päivittämistä.  

Lisätään kotisivuille kohta: ”Ehdota tapahtumaa” ja mahdollisesti myös 
”Kehittämisehdotuksia”, jotka ohjautuvat puheenjohtajan sähköpostiin. 



Ehdotettiin jalkapallomaalia lentopallokentälle. Heikki Haavisto selvittää hintoja. 
Toivottiin, että rahastonhoitaja jatkossakin laittaa pankkitilin saldon tiedoksi 
hallitukselle kulujen yhteyteen. Seuraava kokous 24.1.2021 klo 11:00 alustavasti 
Leporannassa. 
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