
SF-CARAVAN     SYYSKOKOUS 2022 
LIEDON SEUTU RY 
Aika:  22.10.2022 klo 14.00  
Paikka:  Leporannassa Riemuriihessä 

Liitteet: Läsnäololista (81 osallistujaa), Toimintasuunnitelma 2023, Talousarvio 2023. 

1.  Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 14:14. 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsu on ollut alueen 
ilmoitustaululla ja VankkuriViesti-lehdessä. Lisäksi kokouskutsut on lähetetty Sense-
järjestelmän kautta joko sähköpostitse tai tekstiviestitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet 
yhteystietonsa liitolle.   

3.  Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4.  Kokouksen virkailijoiden valinta 
• valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Kuosmanen 
• valittiin sihteeriksi Elina Tukkiniemi 
• valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Antti Oksanen ja Mauri Hietala 

5.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja suoritustapa, sekä Leporanta-maksut ja 
vuosi-/kesäkausipaikkahinnat. Vahvistetaan myös isäntävelvoite. 

 Hallituksen esitys: 
Jäsenmaksu 12 € (SF-Caravan Liedon seutu ry.), rinnakkaisjäsenyys 3 € ja maksu 
liitolle liiton maksujen mukaisesti vuodelle 2023. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys. 

Yöpymismaksu jäsenille 20 €, sähkömaksu mittarin mukaan. Ilman johtoa ei peritä 
sähkömaksua, ilman mittaria sähkömaksu 5 €/vrk. Kaikki sähkö 0,30 €/kWh 31.8.2023 
saakka, Hallitus valtuutetaan tarkistamaan sähkönhintaa 1.9.2023 alkaen uuden 
sähkösopimuksen solmimisen yhteydessä. Hyväksytään alueelle myös ei-jäsenet 30 € 
vuorokausihinnalla. Sähkömaksukäytännöt kuten jäsenillekin. Viikkoyöpyminen SF-C 
jäsenille 100 € / yhtäjaksoinen viikko + sähkömaksu hinnaston mukaan. Seisontamaksu 
5 € / vuorokausi (+ sähkömaksu hinnaston mukaan). 

Hyväksyttiin hallituksen esitys.  



Oman yhdistyksen jäsenille vuosipaikka 400 €, muun SF-C yhdistyksen jäsenille 480 €. 
Sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh 31.8.2023 saakka, hallitus valtuutetaan 
tarkistamaan sähkönhinta 1.9.2023 alkaen uuden sähkösopimuksen solmimisen 
yhteydessä. 

Ehdotettiin vuosipaikkamaksun nostamista 420 e ja 500 e. Äänestettiin, jonka jälkeen 
äänin 54/7 hyväksyttiin hallituksen esitys.  

Isäntävelvoite toteutetaan samaan tapaan kuin edellisenä vuonna. Kaudella 2023 
isäntävelvoitteen pituus on puoli viikkoa, joko su-to tai to-su. Isäntävuorot täytetään 
lähtökohtaisesti sähköisen varausjärjestelmän kautta. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys.  

6.  Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. 
korvauksista. 

 Hallituksen esitys:  
- puheenjohtajalle maksetaan kilometrikorvauksia kuukausittain toteutuneiden 

matkalaskujen mukaan hallituksen hyväksynnän jälkeen.  
- toimikuntien vetäjille maksetaan vuosittain talousarvion esityksen mukaisesti 

kullekin enintään 50 €, sihteerille enintään 170 €, treffi- ym. muonittajalle enintään 
170 €, Vankkuriviesti-yhteistyön kahdelle edustajalle yhteensä enintään 170 € ja 
rahastonhoitajalle enintään 170 € ja hankintavastaavalle enintään 170 €. 

Hyväksyttiin hallituksen esitys.  

7.  Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2023. 

Tarkennettiin toimintasuunnitelmaan, että uusien jäsenten tutustumiskäynnit on mahdollista 
toteuttaa vain alueen yleisinä aukioloaikoina, ei siis talvikaudella. Hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma 2023. Keskusteltiin talousarviosta. Syyskokous valtuutti Seija Kerokosken 
ja Timo Juutin korjaamaan keskustelussa esiinnousseet talousarvion summat ja 
arvonlisäveroprosentit. Näiden muutosten jälkeen hyväksyttiin talousarvio. Korjattu versio 
talousarviosta toimitetaan toimistolle sekä jäsenille sähköpostitse.  

8.  Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2023–2024. 

Ehdotettiin Maija Peltolaa puheenjohtajaksi. Valittiin yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi 
Maija Peltola.  

9.  Yhdistyksen hallituksen jäsenten (4 kpl) valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2023–2024. 
Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuodelle 2023. 
Erovuorossa: Martti Ehrlund, Heikki Haavisto, Tapani Lahti ja Seija Kerokoski. 

Ehdotettiin Seija Kerokoskea, Martti Ehrlundia, Tapani Lahtea, Petteri Heinosta, Janne Pyöliä, 
Lauri Niemistä ja Harri Mattilaa. 

Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Päätettiin, että neljä eniten ääniä saanutta valitaan 



kahden vuoden kaudelle ja viidenneksi eniten ääniä saanut yhden vuoden hallituskaudelle.  

65 äänellä Martti Ehrlund, 63 äänellä Tapani Lahti, 60 äänellä Janne Pyöli, ja 55 äänellä Seija 
Kerokoski valittiin vuosille 2023-24. Viidenneksi eniten ääniä saaneita oli kaksi, 36 ääntä Lauri 
Niemisellä ja 36 ääntä Harri Mattilalla. Arvonnan perusteella vuoden hallituskaudelle valittiin 
Lauri Nieminen.  

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. 

 Valittiin toiminnantarkastajaksi Harri Mattila ja varatoiminnantarkastajaksi Sami Lagerström. 

11. Jäsenten valinta eri toimikuntiin sekä vastaaviin tehtäviin. 

Päätettiin, että sääntöjen mukaisesti hallitus valitsee seuraavat toimihenkilöt: 

Isäntätoimikunnan vetäjä 
Huvitoimikunnan vetäjä 
Valojuhlatoimikunnan vetäjä 
Alue- ja ympäristötoimikunnan vetäjä 
Turvallisuusvastaava 
Sähkövastaava 
Ajotaitovastaava 
Vankkuriviestivastaava 
Tiedotusvastaava (somekanavat ja mainostaminen)  
Kotisivuvastaava 
Jäsenkirjuri 
Tietoturvavastaava 
Tarvikkeiden hankintavastaavat 
Emäntä 

12. Vankkuriviesti-edustajien valinta. 

Valittiin VankkuriViesti-edustajiksi Maija ja Kimmo Peltola.  

13. Kutsu yhdistyksen kokouksiin. 

Päätettiin, että kutsut yhdistyksen kokouksiin ilmoitetaan alueen ilmoitustaululla sekä 
VankkuriViesti-lehdessä.  

14. Hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. 

- Kausipaikkalaisten määrän rajaaminen: 
Hallituksen esitys: 
Vuosipaikkalaisten määrä nostetaan 75:een ja luovutaan kesäkausipaikoista. 
Hyväksyttiin hallituksen esitys.  

- Verotuksellisista syistä hallitus esittää, että jatkossa yhdistys ei muista tasavuosia täyttäneitä 
yhdistyksen jäseniä. 



Hyväksyttiin hallituksen esitys.  

- Hallitus esittää, että alue voidaan talvikaudella avata vieraiden käyttöön hallituksen 
päätöksellä (esim. Avantotreffit, syyslomaviikko) 

Hyväksyttiin hallituksen esitys.  

15. Muut asiat 

Puheenjohtaja kiitti kuluneista viidestä vuodesta. Marco Kaistila kiitti yhdistyksen puolesta 
puheenjohtajaa ja totesi alueen kehittyneen oikeaan suuntaan.  

16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 16:02. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Teemu Kuosmanen       Elina Tukkiniemi 

puheenjohtaja        sihteeri 

Antti Oksanen        Mauri Hietala 

pöytäkirjan tarkastaja       pöytäkirjan tarkastaja
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