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Paikka:  Leporanta 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Uusia jäseniä on tullut 9. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

 Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri voivat osallistua pj- ja sihteeripäiville 9.-10.10. 
Hämeenlinnassa. Käytiin läpi liiton tulevia koulutuksia ja keskusteltiin niistä. Päätettiin, 
että puheenjohtaja edustaa yhdistystä liittokokouksessa. Varapuheenjohtaja Heikki 
Suominen allekirjoitti yhdistyksen äänioikeusvaltakirjan. 

 Vieraat talvikaudella: Kausipaikkalaiselta on tullut kysymys, voiko talvikaudella ottaa 
vierailijan alueelle, jos hoitaa vierailijan itse alusta loppuun. Todettiin, että yksittäisessä 
tilanteessa voi ottaa vierailijan vastaan, mikäli hoitaa kaiken tarvittavan asiaan liittyvän. 
On myös kysytty, mikseivät omat jäsenet (ei kausipaikkalaiset) voi olla talvikaudella 
alueella. Todettiin, että toistaiseksi on voimassa syyskokouksen päätös, että alue on 
talvikaudella vain kausipaikkalaisten käytössä omatoimialueena.  

Syyslomaviikoille saadaan järjestettyä isäntävuorot, joten vierailijoita voidaan tuolloin 
ottaa vastaan. Ehdotetaan syyskokouksen päätettäväksi, että alue pidetään auki ensi 
vuonna 1.5. – 30.9. ja lisäksi lokakuun viikonloput, jos isäntiä riittää. Talvikaudella alue 
on omatoimialueena, mutta kausipaikkalainen voi ottaa vieraan vastaan sillä 
edellytyksellä, että hoitaa kaikki vierailuun liittyvät asiat.  

Yleisesti haluttiin muistuttaa kausipaikkalaisia, että on tärkeää pyytää toimistolle toinen 
henkilö, jos ostaa kaasua, maksaa sähköä ym.  

 Peruttiin valojuhlat koronatilanteen vuoksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista kannatti 
syysloman aukioloa, joten pidetään viikot 41-43 auki, koska löytyy isäntiä. Käytiin läpi 
mielipiteitä Takatuvan käyttökokemuksista. Hallitus äänesti Takatuvan käytöstä. Kaikki 
hallituksen jäsenet kannattivat Takatuvan aukipitämistä kesäkaudella Lukutupana. Neljä 
vastusti keittiön käyttöä, kolme kannatti keittiön käyttöä, kaksi ei ottanut kantaa keittiön 
käyttämiseen. Näin ollen päätettiin ehdottaa syyskokoukselle, että Takatupa pidetään 
jatkossa auki kesäkaudella Lukutupana, mutta ei keittiötä käytössä.  

 Päätettiin, että kausipaikkalainen voi halutessaan käyttää vieraspaikkaa talvikaudella 
ajalla 1.11. – 31.3. säätilanteesta riippuen. Talvikaudella kahden viikon 
maksimiviipyminen ei ole voimassa.   



 Adria-klubi pitää tanssit samana viikonloppuna kuin Valojuhlien piti olla. Tanssit ovat 
avoinna kaikille. Päätettiin, että soitto loppuu klo 24. Päätettiin antaa Adria-
klubiporukalle yöpyminen 18 e kiinteään hintaan sisältäen sähkön.   

 Uusi naapurimaanomistaja Aapo Laine on ottanut yhteyttä. Hänen mukaansa autoja saa 
jatkossa pitää portin ulkopuolella, mutta vastineeksi halutessaan hän saa puolisoineen 
käydä alueella saunomassa ja uimassa. Laine vastaa jatkossa tienreunan 
kunnossapidosta. Jos tilaa on, pyritään välttämään parkkeeraamista 
ajotaitoharjoittelualueelle.  

 Alueelle johtavan hiekkatien käyttö n. 2 h ajan rallitestiin viikolla 37: Päätettiin, että 
sovittua tienpätkää postilaatikoilta viimeiselle opasteelle saa yhdistyksen puolesta 
käyttää, mikäli kuljettaja saa maanomistajilta luvan ja tie kunnostetaan jälkikäteen ja 
paikalla on tarvittavat turvamiehet varmistamassa turvallisuuden. Tarkka ajankohta 
täytyy ilmoittaa hyvissä ajoin.  

 Kausipaikkalaisen isäntävuoron siirtyminen sairastumisen vuoksi: Kyseinen 
kausipaikkalainen on saanut siirrettyä isäntävuoron sopivaan ajankohtaan, joten asia on 
kunnossa. 

 Kirjeet: Siirretään asia Riemuriihen aktiivisimpien talkoolaisten huomioimisesta 
tarvittaessa syyskokoukselle. Selvitetään kuitenkin ensin kirjeessä nimettyjen 
henkilöiden suostumus huomioimiseen. 

 Kirjeet: Kysyttiin kausipaikkojen sijoittelusta ja vaunujen välimatkoista. Todettiin, että 
turvamääräykset määrittelevät minimietäisyydet. Yhdistyksellä ei ole päätöstä 12 metrin 
väleistä kausipaikkalaisten välillä, mutta Valojuhlia ajatellen pyritään mahdollisuuksien 
mukaan sijoittelemaan kausipaikat niin, että telttojen purkamisen jälkeen väliin mahtuisi 
sujuvasti vierailijavaunu. 

 Kirjeet: Oli ehdotettu isäntävuoron varaamista tietyn aikataulun puitteissa sopimuksen 
tekemisestä. Lisäksi kyseenalaistettiin, onko salassapitosopimuksessa tarpeen olla 
kohta, jossa annetaan lupa tietojen julkaisemiseen nettisivuilla. Todettiin, että kahden 
viikon määräaika on liian tiukka, koska lomia ei välttämättä ole tiedossa. Määräaikaa ei 
välttämättä tarvita muutenkaan, mikäli pidetään jatkossa isäntälista ajan tasalla, jolloin 
nähdään, että kaikki todella tekevät sovitusti isäntävuoron. Todettiin 
salassapitosopimuksesta, että on ongelmallista käyttää sähköistä varausta, mikäli ei ole 
annettu lupaa tietojen julkaisemiseen nettisivuilla. Päätettiin muokata 
salassapitosopimukseen muutama ruksattava kohta tarkentamaan suostumusta tietojen 
julkaisuun liittyen.  

 Kirjeet ja WhatsApp-viestit Leporantalaiset-ryhmässä: Vastaus kysymykseen: Kaikki 
kausipaikkasopimuksen tehneet eivät ole tehneet isäntävuoroa välillä 30.5. -2.9., mutta 
kaikilla kausipaikkalaisilla on kuitenkin isäntävuoro joko tehtynä tai varattuna. Heinä-
elokuun aikana on vielä tehty viimeisiä varauksia kyseisille kuukausille. Isäntälistaus 



pidetään jatkossa paremmin ajan tasalla ja nähtävissä yhdistyksen kotisivujen 
jäsensivulla, henkilökohtaisen kirjautumisen takana.  

 Syyskokous 23.10.2021 klo 14 Riemuriihessä. 
Kauden päätösjuhla Leporantalaisille 6.11.2021 Riemuriihessä. Selvitetään 
pitopalvelutarjouksia. Ilmoittautumiset 29.10. mennessä.   

Riemuriihi on lähes valmis, akustiikka-asiaa pitää vielä selvittää jatkossa. 
Vaatenaulakoita hankitaan myös.  

 Koronaviruspandemian huomioonottaminen kokouksessa: Huomioidaan ajankohtaiset 
ohjeet. Näillä näkymin voidaan toteuttaa kahvitarjoilu. Hallitus tulee paikalle hyvissä 
ajoin järjestelyjä varten.  

 Vuorokausimaksut 2022: Ehdotetaan syyskokoukselle, että pidetään vuorokausimaksut 
ennallaan. Pidetään myös liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan.  

 Vuosi- ja kesäkausipaikkamaksut 2022: Ehdotetaan, että pidetään vuosi- ja  
kesäkausipaikkamaksut ennallaan.  

 Isäntävelvoite 2022: Ehdotetaan, että isäntävelvoite pidetään ennallaan, puolikkaan 
viikon mittaisena.  

 Yhdistyksen edustajien ja hallituksen jäsenten korvaukset 2022: Ehdotetaan, että 
pidetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavat matka- ym. 
korvaukset ennallaan.  

 Vuosipaikkasopimus 2022: Ehdotetaan, että pidetään sisällöltään ennallaan, päivämäärät 
tietysti päivitetään.  

 Kesätyöntekijöiden valintakriteerit: Päätetään seuraavassa kokouksessa syyskokoukselle 
esitettävät kriteerit.  

Kahta vapautunutta kausipaikkaa ei tavoitellut kukaan, joten ne ovat suoraan vapaina 
seuraaville halukkaille.  

Leporanta-isäntäliivejä tai isäntäpaitoja suunnitellaan. Tapani on saanut tarjouksia 
paidoista ja liiveistä. Leporanta-paitoja suunnitellaan myös myyntiä varten. Päätettiin, 
että Ari ja Tapani saavat hoitaa asiaa. Päätettiin tilata kaasua jatkossa PS-
Sammuttimelta. Päätettiin pitää kaasun ulosmyyntihinta ennallaan.  

Caravan-lippu on rikki, päätettiin tilata uusi. Myös yhdistyksen lippu täytyy hankkia. 
Ari hoitaa asiaa.  

Seuraava kokous Leporannassa 16.10. kello 10.00
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