
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY.  HALLITUKSEN KOKOUS 02/2020 
           

Aika:  21.1.2020 klo 18:00  
Paikka:  Leporanta 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Päätettiin, että Miikka pyytää Jeemly-kassajärjestelmästä tarjouksen.  

Cabby club kokoontuu alueellamme 15.-17.5.2020. Tarjotaan 1 e halvempi 

vuorokausihinta heille.  

    

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla Lujalassa: Kutsut on painettu ja lähetetty. Käytiin läpi 

vielä lista perustajajäsenistä, joille vielä lähetetään kutsut.   

  

Riemuriihen korvaaminen: Keskusteltiin purkamisilmoituksesta ja tarvittavasta 

jätehuoltoselvityksestä. Keskusteltiin eri rakennusvaihtoehdoista.  

    

Langaton verkkoyhteys: Elisan nettiyhteys on katkaistu. Miikka ja Ari kertoivat 

yhteystarpeista ja - vaihtoehdoista. WLANin pitäisi toimia kaikille, jos sellainen 

hankitaan. Miikka ja Ari valtuutetaan hankkimaan sopiva liittymä toimistolle.  

   

Kehittämispäivät Jyväskylässä: Kehittämispäivien ohjelma on ilmestynyt.  Päätettiin, 

että yhdistys lähettää kehittämispäiville edustajat.   

Caravan show ja Vankkuriviestiterveiset: Seuraavaan VankkuriViestiin tulee alueista 

esittelyt markkinointia varten. Briitta kertoi automatkailumessujen terveisiä. Lauri 

Nieminen, Tauno Raitaluoma ja Olof Bussman ovat keväällä Caravan showssa 

kentällä esittelemässä.   

Valojuhlat: Tuodaan ehdotuksia valojuhlaorkesterista seuraavaan kokoukseen. 

Ilotulituksen sijaan täytyy lähitulevaisuudessa keksiä jotain muuta, pohditaan 

korvaajaa. Valojuhlien teemaa (lapsille sopiva) mietitään ensi kokoukseen. 



Kesätyöntekijä(t): Viime kesän kokemus kesätyöntekijästä oli myönteinen. Laitetaan 

kausipaikkalaisille viesti, että haetaan kausipaikkalaisten lapsien joukosta 

mahdollisesti kahta kesätyöntekijää.  

Muut esille tulevat asiat: Miikka on selvittänyt kalojen istutusasiaa: lampeen ei 

kannata istuttaa taimenta, koska haukia on lammessa. Heikki kertoi, että tontin 

laidalla olevia puita on nyt osittain kaadettu, yksi ehti jo kaatua kovalla tuulella.  

Seuraava kokous 25.2. klo 18 Leporannassa. 
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