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Saapuneet kirjeet
Helsingin yhdistys on onnitellut yhdistystämme 40-vuotisjuhlapäivän johdosta.
Kesätyöntekijähakemuksia on tullut kolme.
Maalispilkit
Jäätilanne on heikko, se katsotaan lähempänä tilanteen mukaan. Palkinnot pitää hakea.
Kevätkokous
Käsiteltiin esityslistaluonnosta. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus seuraavassa
kokouksessa.
Valojuhlat
Ei valita tiettyä teemaa, valoasetelmien aihe vapaa. Vietämme 40-vuotisjuhlavuotta.
Hyvätasoiset orkesterit maksavat 1000 – 1500 e. Selvitetään seuraavaan kokoukseen
muutamia vaihtoehtoja tässä hintahaarukassa. Pyritään saamaan samanlainen puiden valaistus
kuin muutamana aikaisempana vuonna. Selvitetään tulitaiteilua ilotulituksen vaihtoehdoksi.
Riemuriihi
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle, että Riemuriihi
korvataan samaan paikkaan rakennettavalla samantyyppisellä rakennuksella, jota ei aluksi
lämpöeristetä, mutta voidaan myöhemmin eristää. Todettiin, että muitakin kustannuksia on
lähitulevaisuudessa tulossa, kun mm. saunarakennuksen putkistot pitää uusia. Myös vanhan
grillituvan katto pitää korjata.
Kesätyöntekijä(t) 2020
Tässä kohdassa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Suominen. Kolme
kesätyöhakemusta on tullut määräaikaan mennessä. Puheenjohtaja ja sihteeri eivät
osallistuneet tämän pykälän päätöksentekoon, koska hakijoina ovat omat perheenjäsenet.
Valittiin kesätyöntekijöiksi Nilla Virtanen (kesäkuu) ja Sanni Tukkiniemi (heinäkuu).
Liittokokous 2020 Lahdessa
Lahden yhdistyksen 50-vuotisjuhla on samassa yhteydessä kuin liittokokous. Lauri Nieminen
on paikalla liiton puolesta. Päätettiin että varapuheenjohtaja Suominen lähtee edustamaan
liittokokoukseen. Yhdistys maksaa Heikin majoituksen ja matkakulut.

Salassapitosopimukset
Täytettiin hallituksen osalta salassapitosopimukset. Pyritään solmimaan
salassapitosopimukset myös kaikkien isäntätehtävissä olevien kanssa.
Muut esille tulevat asiat
Valittiin Lujalan 40-vuotisjuhliin ruokailu. Pyritään saamaan videotykki. Päätettiin, että
musiikkia ei tarvita. Pöytäliinat Lujalasta. Heikki ottaa mukaan sopivan opastekyltin
tienviitaksi.
Lauri kertoi, että uusi turvaopas on tulossa keväällä. Päätettiin, että se voidaan alueelle
hankkia. Keskusteltiin vaunujen/ajoneuvojen liikennekelpoisuudesta ja jääkaapeista/
sähkölaitteista etuteltassa. Vaikeasti siirrettävän vaunun turvaväli tulisi olla 8 m.
Uusi modeemi ja yritysliittymä on tullut. Päätettiin, että Ari Hildénille myönnetään
tietoliikenneyhteyksien ja puhelinyhteyksien hallinta.
Miikka kertoi GDPR-asiasta. Kassajärjestelmään ei tarvita jäljitettävyyttä.
Rekisteriselosteiden on oltava kunnossa. Rekisteritiedot tulee saada selville, ja ne tulee voida
tarvittaessa poistaa.
Keskusteltiin talkoovakuutusasiasta. Lähitapiolasta on saatu tarjous talkoovakuutuksesta.
Selvitetään ensin, mitä liitos vakuutus kattaa. Mikäli liiton vakuutus ei ole riittävä,
valtuutetaan puheenjohtaja tekemään talkoovakuutussopimuksen Lähitapiolan kanssa.
Seuraava kokous 25.3. klo 18 Leporannassa. Isäntävuorojen jako 4.4. klo 10 Leporannassa.

