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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Hyväksyttiin tammikuun 2021 kulut 

Yksi uusi jäsen on tullut. Hyväksyttiin uusi jäsen.  

Liiton webinaari-koulutuksista on tullut sähköpostia. Halukkaat voivat mielellään osallistua.  

Päätettiin perua maalispilkit, koska koronatilanne on huonontunut, ja kokoontumisrajoituksista ei 
pystyttäisi pitämään kiinni.  

Päätettiin pitää rantojen siivoustalkoot/risutalkoot maalispilkkien ajankohtana. Lisäys 3.3.2021: 
Todettiin hallituksen kesken WhatsApp-ryhmässä, ettei sulkutilan aikana voida 
turvallisesti järjestää risutalkoita, joten päätettiin perua ne. 

Kehittämispäivät ovat tänä vuonna ilmaiset, joten halukkaat voivat mielellään osallistua.  

Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista. Hyväksyttiin toimintakertomus 2020 muilta osin paitsi  
tilinpäätöslukujen osalta, koska tilinpäätöstietoja ei ole vielä saatu. Päätettiin esittää  
vuosipaikkasopimus 2021 kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

Keskusteltiin valojuhlien orkesterista. Valtuutettiin Heikki S. varaamaan Ari Aalto ja Atlantic.  
Päätetään seuraavissa kokouksissa lisää valojuhlien suunnittelusta.  

  
Riemuriihi-projektin tilanne: Hakulan puusta on tilattu runkomateriaalit. Heikki S. kertoi  
hintalaskelmista. Taipaleen Teräksestä on tilattu peltikattomateriaalit. Ikkunat tulevat Loimaalta,  
kaksi ikkunaa toimii tarvittaessa tuuletusikkunoina. Keskusteltiin leikkikentästä ja  
turvallisuusmääräyksistä. Riemuriihen rakennusprojektin aikana leikkikenttä ei ole käytössä,  
mutta myöhemmin keväällä päätetään tarkemmin leikkikentän tilanteesta tulevana kesänä. 

Kesätyöntekijät 2021: Tässä kohdassa varapuheenjohtaja Suominen toimi kokouksen  
puheenjohtajana, koska kesätyönhakijoina oli puheenjohtaja Kuosmasen ja sihteeri Tukkiniemen  
lapsia. Todettiin, että Teemu Kuosmanen ja Elina Tukkiniemi eivät osallistu mahdolliseen  
äänestykseen eikä varsinaiseen päätöksentekoon.  

Alkuperäisen 1-2 kesätyöntekijän palkkaamisen sijaan päädyttiin palkkaamaan kolme 
kesätyöntekijää, koska silloin saatiin hyödynnettyä kolme kesätyötukea (yht. 1010 e) 
yhdistyksen kannalta edullisimmin.  

Päätettiin palkata kesätyöntekijät 2 vkoa + 4 vkoa + 4 vkoa. Perusteluna kaikkein edullisimmat 



kokonaispalkkakustannukset yhdistykselle sekä kesätyön tarjoaminen molemmille uusille 
hakijoille. Hallitus oli päätöksessään yksimielinen, joten äänestystä eri vaihtoehdoista ei tarvittu.  

Nykyinen kassajärjestelmä ja tietokone vaativat uusimista mahdollisimman pian. Puheenjohtaja 
on käynyt tutustumassa Rairannan kassajärjestelmään. Tämä järjestelmä on käytössä myös 
ainakin Naantalissa. Se on edullinen, mutta toimii toistaiseksi vain vanhemmalla ohjelmistolla. 
Jeemlyn kassajärjestelmästä on pyydetty tarjous, mutta sekä hankintahinta että 
kuukausikustannukset ovat varsin kalliit. Tänä vuonna on paljon kustannuksia Riemuriiheen 
liittyen. Pyritään selvittämään vaihtoehtoja vielä tarkemmin ennen kuin tehdään päätöksiä 
asiasta.   

  
Isäntävuorot jaetaan lauantaina 10.4. klo 10 alkaen vain puhelimitse Ari Hildénin numerosta 
050-3607195. 17.4. kevättalkoot ja isäntäinfo (koronatilanne?). Uusien isäntien perehdyttäminen 
15.5. 

Yhteistyö Bulleriina-kahvilan kanssa: Bulleriina voisi tulla pulla-auton kanssa käymään alueella  
kesäaikaan perjantaisin. Voisi tulostaa vieraille myös valmiita lomakkeita vihannesautoa tai  
pulla-autoa varten. Vieraat voisivat itse soittaa ja tilata tuotteita etukäteen. Teemu selvittää myös  
Mattilan leipomon tilannetta. 

Ehdotettiin, että kotisivuille olisi hyvä saada tulevat tapahtumat Leporannan sivujen alle 
paremmin näkyviin. Keskusteltiin kuivausrummun hinnasta. Päätettiin hinnaksi pesukone 2 e + 
kuivausrumpu 3 e.  Lukutuvan uudistamista suunniteltiin, myös asianmukaista käyttöä 
pukuhuoneena korona-aikaan pitäisi miettiä. Uuteen riiheen voisi rakentaa lukunurkkauksen, 
jolloin nykyinen lukutupa voisi toimia pelkästään pukuhuoneena. Pikkusaunaan voisi järjestää 
desinfiointivälineet, joita kukin saunoja voisi halutessaan käyttää saunavuorojen välillä. 7K-
yhdistykseen on oltu yhteydessä frisbeegolf-asiasta. Vielä ei ole selvitetty maanomistajan kantaa 
frisbeegolf-korien sijoittamisesta. Heikki S. ja Ari selvittävät asiaa seuraavaan kokoukseen 
mennessä. Kilometrikorvausasiat nostettiin esille, asiasta käydään keskustelua tarkemmin ennen 
seuraavaa syyskokousta. Nostettiin esille ajopäiväkirjan mahdollisuus jatkossa. Seuraava kokous 
4.4. klo 11 Leporannassa. 
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