
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY  KEVÄTKOKOUS 2021 

Aika:  29.5.2021 klo 15:00 
Paikka:  Parmaharju, Bränikkäläntie 66, Lieto 
Liitteet: Esityslista, läsnäololista, toimintakertomus, tuloslaskelma 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Teemu Kuosmanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Vankkuriviesti-
lehdessä ja alueen ilmoitustaululla. Lisäksi kutsu ja muutos päivämäärään on 
lähetetty sähköpostitse jäsenille sekä tekstiviestitse niille, joilla ei ole sähköpostia.  

Puheenjohtaja kertoi, että yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Heikki Digert on nukkunut 
pois muutama viikko sitten. Puheenjohtaja on vienyt puolisolle adressin yhdistyksen 
puolesta. Pidettiin minuutin hiljainen hetki Heikki Digertin poismenon johdosta.  

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

4. Kokouksen virkailijoiden valinta 
· valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Kuosmanen 
· valittiin kokouksen sihteeriksi Elina Tukkiniemi 
· valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna ja Timo Juuti 

5. Esitetään vahvistettavaksi: 
· Esitettiin toimintakertomus ja vahvistettiin se. 
· Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
· Vahvistettiin tilinpäätös. 

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai 
päättäminen muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa 
aihetta. 
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

7. Muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat (Yhdistyslaki 14 §)  
· Vuosipaikkasopimus 2021 

Vuosipaikkasopimukseen on tehty lisäys kohtaan 6. Hyväksyttiin 
vuosipaikkasopimus.  

· Kesätyöntekijöiden valintaperusteet 2021 
Hallituksen kokous 3/2021 11 § 
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 eivätkä varsinaiseen päätöksentekoon.  



Yksimielisenä tavoitteena oli saada kesätyöntekijät koulujen kesäloman ajaksi, yhteensä 10 viikoksi. Hakemuksia oli tullut 
yhteensä viisi (kotikunnat Lieto x 3, Rusko ja Salo). Kaikilla hakijoilla oli mahdollisuus saada oman kotikuntansa kesätyötuki /
kesätyöseteli. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Todettiin, että alle 17-vuotiaan palkkakustannukset ovat selvästi edullisemmat 
kuin 17 vuotta täyttäneen tai vanhemman. Liedon ja Ruskon kunnissa kesätyötuen edellytys on vähintään 1 kk työsuhde. Salon 
kaupunki myöntää kesätyösetelin vähintään 2 viikon työsuhteen perusteella. Alkuperäisen 1-2 kesätyöntekijän palkkaamisen 
sijaan päädyttiin palkkaamaan kolme kesätyöntekijää, koska silloin saatiin hyödynnettyä kolme kesätyötukea (yht. 1010 e) 
yhdistyksen kannalta edullisimmin.  

Päätettiin palkata kesätyöntekijöiksi M.L. (15 v. Rusko) 4 vkoa, S.T. (16 v. Lieto) 4 vkoa ja J.J. (18 v. Salo) 2 vkoa. Perusteluna 
kaikkein edullisimmat kokonaispalkkakustannukset yhdistykselle sekä kesätyön tarjoaminen molemmille uusille hakijoille. Mikäli 
olisi palkattu vain uudet kesätyönhakijat M.L. ja J.J. (5 vkoa + 5 vkoa), kokonaiskustannukset olisivat olleet yli 500 e kalliimmat. 
Hallitus oli päätöksessään yksimielinen, joten äänestystä eri vaihtoehdoista ei tarvittu.  

  
 Puheenjohtaja kertoi aluksi hallituksen päätöksen perusteista, jonka jälkeen 

keskusteltiin aiheesta. Keskustelussa nousi esille mielipide, jossa kyseenalaistettiin 
eri pituiset kesätyöjaksot. Ratkaisu oli koettu epätasa-arvoiseksi, vaikka 
palkkakustannukset olivat näin yhdistykselle edullisemmat. Kritisoitiin myös kolmen 
työntekijän valintaa, koska kesätyöntekijähakemuksessa oli maininta 1-2 
kesätyöntekijästä. Toivottiin, että jatkossa kesätyöntekijähakemukseen laitetaan 
selkeämmin näkyviin ne kriteerit (esim. ikä tai mahdollisuus oman kunnan 
kesätyöseteliin), jotka työnhaussa katsotaan eduksi. Ehdotettiin, että hallitus 
valmistelee syyskokoukselle esityksen kriteereistä, joilla kesätyöntekijät ensi kesänä 
valitaan.   

8. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin tavaroiden säilytyksestä talvikauden aikana. Pohditaan asiaa ja eri 
vaihtoehtoja. Keskusteltiin talvikauden ja koronakauden vierailukäytännöistä. 
Keskusteltiin vaunujen aisan suunnasta ja yhtenäisistä käytännöistä.  

9. Kokouksen päättäminen    
Päätettiin kokous kello 15:59.  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Teemu Kuosmanen  Elina Tukkiniemi 
puheenjohtaja   sihteeri 

Minna Juuti   Timo Juuti 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja
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