
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY.        14.8.2022 

HALLITUS TIEDOTTAA 
Hallitus käsitteli vuoden yhdeksännessä kokouksessa mm. seuraavia asioita. 

Yhdistykseemme hyväksyttiin 18 uutta jäsentä (kokonaisjäsenmäärä 31.7.2022 oli 509). Hallitus 

toivottaa kirjeitse uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan ja vieraiksi Leporantaan. 

Yhdistys on saanut eri kanavien kautta kirjeitä.  

• Cabby kerho on alustavasti tulossa vierailulle 2023 toukokuussa, asia sovitaan myöhemmin 

tarkemmin ko. kerhon yhteyshenkilön kanssa.  

• Alueelle toivottiin kioskia, josta voisi ostaa esim. jäätelöä. Keskustelun jälkeen päätettiin 

tiedustella Rintasen puutarhatilan yrittäjän kanssa olisiko heillä mahdollista ottaa toivottuja 

myyntiartikkeleita myyntivaunuunsa ensi vuonna. 

• Saunatilojen ilmanvaihtoon liittyen on saatu myös pari kirjettä. Todettiin että ilmanvaihtoa 

on jo parannettu ja sitä on tarkoitus edelleen parantaa heti kun yhdistyksen talous sen 

mahdollistaa. 

Hallitus keskusteli Valojuhla järjestelyistä. Treffi-talkoolaisia on jo kyselty, mutta vielä tarvitaan 

lisää. Isäntävastaava on tehnyt alustavan suunnitelman, jota edelleen tarkennetaan. Todettiin että 

järjestyksenvalvojia on riittävästi tämän vuoden treffeille. Hallitus päätti, että 

Kunniapuheenjohtajilta ei peritä Treffi-maksua tänäkään vuonna. Sihteeri perustaa Treffi-

talkoolaisten WhatsApp ryhmän ja lisää siihen kaikki talkoolaiset. Valojuhlien suunnittelukokous 

pidetään Leporannassa 4.9. klo 12:00. 

 

Todettiin että Leporannasta vapautuneihin kausipaikkalaisten vaunupaikkoja ei tarvitse tällä kertaa 

arpoa. Ensimmäiseen nk. Tsernobilin alueen nurkassa olevaan paikkaan ei tullut yhtään hakemusta 

ja koilliskulmassa olevaan paikkaan oli vain yksi hakija. Hakijalle on ilmoitettu, että hän voi siirtää 

vaununsa, kunhan uusi paikka vapautuu. Hallitus päätti samalla, että siirrossa vapautuvaa paikkaa ei 

ilmoiteta arvottavaksi tässä vaiheessa, vaan katsotaan tilanne uudelleen sen jälkeen, kun 

Aluekartoitusryhmän tekemä suunnitelma on käsitelty. 

Remonttitarpeista keskusteltiin seuraavasti: 

• Riemuriihen akustiikkaa on parannettava, mielellään jo ennen Valojuhlia. Hallitus hyväksyi 

saamansa tarjouksen akustiikkalevyistä ja käy toimittajan kanssa keskusteluja levyjen 

verhoilemisesta treffien jälkeen. 

• Leporannan sähkönsyöttökaapeli tullaan vaihtamaan, todennäköisesti 2023 puolella. 

Samassa yhteydessä nykyinen pääkeskus tullaan siirtämään portin läheisyyteen. Samalla 

tehdään muitakin pieniä muutoksia ja varaudutaan sähköautojen ’latausaseman’ hankintaan. 

• Ylähuoltorakennuksen laajentamissuunnittelu aloitetaan ja tehdään samalla sille 

kustannusarvio. Varsinainen laajentamisprojekti osuu arviolta vuosille 2023–2024. 

Kokouksessa todettiin, että Leporannan kausipaikkojen kartoitusta tekevä työryhmä aloittaa 

mittaukset ajotaitoviikonloppuna. Tavoitteena on mitoittaa paikat niin, että alueesta olisi 

mahdollista muodostaa ’paikkakartta’, jolloin jokainen paikka olisi mahdollista myös merkitä ja 

numeroida. 



Kokouksessa todettiin, että Frisbee-radalle voidaan saada ilmaiseksi Liedon kaupungilta 

vapautunutta tekonurmea. Palat tullaan asentamaan radalle v. 2023 puolella. 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 4.9.2022. 

Hallituksen psta 

Sihteeri 


