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Todettiin sähköinen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköinen kokous on sääntöjen 
mukaan sallittu, mikäli se sopii kaikille hallituksen jäsenille. 

Uusia jäseniä on tullut kuusi. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

Liitolta on tullut sähköpostitse ohjeita liittyen koronavirusepidemiaan. Liittokokous siirtyy 
vielä eteenpäin, ajankohta täsmentyy toukokuussa. Keskustellaan liiton hallituksen 
ehdottamista palkkioiden korottamisista myöhemmissä kokouksissa. 

Päätettiin siirtää kevätkokousta eteenpäin koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilan 
vuoksi. Kevätkokousta voidaan vallitsevissa poikkeusoloissa liiton ohjeiden mukaan siirtää 
eteenpäin tarpeen mukaan. Päätetään kevätkokouksen päivämäärä myöhemmin, kun 
tiedetään tarkemmin rajoitusten jatkuminen. Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista. 
Päätettiin esittää toimintakertomus 2019 kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

Sovittiin Valojuhlien orkesteriin liittyviä asioita.   

Koronavirustilanteen vuoksi olemme poikkeustilassa, ja suosituksena on välttää kaikkea 
matkustamista. Liitolta on tullut ohjeita ja suosituksia koskien alueiden aukipitämistä sekä 
hygieniaa. Päätettiin pitää alue kiinni vierailta ainakin 1.6. asti, mutta tilannetta ja Suomen 
hallituksen ohjeita seurataan. Päätettiin pitää alue kausipaikkalaisten käytössä, mutta 
suurin osa yleisistä tiloista suljetaan. Pidetään muutama alakerran vessa auki, yksi suihku 
kummallakin puolella. Saunoja ei ole käytössä. Lampea ei saa käyttää niin pitkään kuin 
epidemiatilanne on päällä. 
  
Poikkeustilan vuoksi päätettiin siirtää suunniteltuja kevättalkoita. Seurataan tilannetta ja 
päätetään ajankohta myöhemmin. Pidetään talkoot vähän ennen kuin alue aukeaa vieraille. 

Valtuutettiin Olli Virtanen selvittämään vaihtoehtoja ja tarjouksia ison laiturin 
korvaamiseksi. Toivottiin tarjousta myös kiinteästä laiturivaihtoehdosta. Olli voi selvittää 
myös hyppylaiturin toteuttamistapaa. 

Hessu on tarjoutunut tekemään historiikin yhdistyksen viimeisestä kymmenestä vuodesta. 
Toimitetaan hänelle tarvittavat vuosikertomukset sekä tarvittavat pöytäkirjat. 

Suunniteltiin yhdistyksen virallisten 40-vuotisjuhlien uutta ajankohtaa ja toteutustapaa.  
Seuratalo Lujala on varattu 31.10.2020. 



Päätettiin toteuttaa isäntävuorojen jako puhelimitse. Salassapitosopimukset on tarkoitus 
täyttää vuosipaikka-/ kesäkausipaikkasopimusta tehdessä.  

Seuraavan kokouksen ajankohta 29.4. klo 18, pidetään sähköisesti. 
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