SF-CARAVAN

SYYSKOKOUS 2021

LIEDON SEUTU RY
Aika:
Paikka:
Liitteet:
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4.

23.10.2021 klo 14.00
Leporannassa Riemuriihessä
Läsnäololista, Toimintasuunnitelma 2022, Talousarvio 2022, vastaus Nuttusten kirjeeseen

Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 14:05.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut VankkuriViesti –
lehdessä sekä Leporannan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on lähetetty Senserekisterin kautta sähköpostitse/tekstiviestitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
liitolle yhteystietonsa. Kokouskutsu on ollut myös yhdistyksen kotisivuilla sekä
Facebookissa ja Instagramissa.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että kohtaan 13
lisättiin hallituksen ehdotus kausipaikkalaisten määrän rajaamisesta 70:een.
Kokouksen virkailijoiden valinta
• Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Kuosmanen.
• Valittiin kokouksen sihteeriksi Elina Tukkiniemi.
• Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Janne ja Riina Pyöli.

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja suoritustapa, sekä
Leporanta-maksut ja vuosi-/kesäkausipaikkahinnat. Vahvistetaan myös isäntävelvoite.
Esitys:
Jäsenmaksu 12 e (SF-C Liedon seutu ry.), rinnakkaisjäsenyys 3 e ja maksu liitolle liiton
maksujen mukaisesti vuodelle 2022.
Leporantamaksu kaikille SF-C -jäsenille sekä liiton hyväksymille kansainvälisen kortin
haltijoille 18 e, sähkömaksu mittarin mukaan. Ilman johtoa ei peritä sähkömaksua,
ilman mittaria sähkömaksu 5 e/vrk. Kaikki sähkö 0,30 e/kWh. Hyväksytään alueelle
myös ei-jäsenet 29 e vuorokausihinnalla. Sähkömaksukäytännöt kuten jäsenillekin.
Viikkoyöpyminen SF-C jäsenille 100 e/ yhtäjaksoinen viikko + sähkö.
Pidetään kausipaikkojen hinnat ennallaan eli oman yhdistyksen jäsenille vuosipaikka
370 e, muun yhdistyksen jäsenille 450 e ja kesäkausipaikka minkä tahansa yhdistyksen
jäsenille 290 e. Sähkö mittarin mukaan 0,30 e/kWh.
Isäntävelvoite toteutetaan samaan tapaan kuin edellisenä vuonna. Kaudella 2022
isäntävelvoitteen pituus on puoli viikkoa, su-to tai to-su. Isäntävuorot täytetään
lähtökohtaisesti sähköisen varausjärjestelmän kautta. Vuosipaikkaan ja
kesäkausipaikkaan liittyvä isäntävelvoite on saman pituinen.
Hyväksyttiin edellä mainittu esitys.

Todettiin, että 100 e hintaisten yhtäjaksoisten viikkoyöpymisten lukumäärää ei ole
rajattu. Toivottiin selkeitä ohjeita isännän kansioon tästä asiasta, koska viime kesänä
asiasta on ollut epäselvyyttä.

6. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym.
korvauksista.
Esitys:
Talousarvion esityksen mukaisesti kilometrikorvauksia maksetaan vuodessa
puheenjohtajalle enintään 450 e, toimikuntien vetäjille kullekin enintään 50 e,
sihteerille enintään 170 e, treffi- ym. muonittajalle enintään 170 e, Vankkuriviestiyhteistyön kahdelle edustajalle yhteensä enintään 170 e ja rahastonhoitajalle enintään
170 e ja hankintavastaavalle enintään 170 e.
Hyväksyttiin edellä mainittu esitys.
7.

Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2022.
Päätettiin korjata kohtaan Sekalaiset menot 605 e ja Sähkö yhteensä 605 e, jotta saadaan
tulot ja menot tasan. Keskusteltiin BestCamp-markkinointialustasta /
varausjärjestelmästä. Näiden muutosten jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2022.
8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten (4 kpl) valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2022-2023.
Erovuorossa: Ari Hilden, Lauri Nieminen, Heikki Suominen ja Elina Tukkiniemi
Ehdotettiin Timo Juuti, Marco Kaistila, Toni Leino, Ando Narusberg, Lauri Nieminen,
Ari Hildén ja Elina Tukkiniemi.
Äänestyksen perusteella valittiin hallituksen jäseniksi vuosille 2022-2023 Timo Juuti,
Marco Kaistila, Toni Leino, Ando Narusberg.
9.

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.
Ehdotettiin Harri Rauhalaa, Tauno Raitaluomaa ja Antti Oksasta. Tauno Raitaluoma
ilmoitti, ettei ole käytettävissä. Valittiin toiminnantarkastajaksi Harri Rauhala ja
varatoiminnantarkastajaksi Antti Oksanen.

10. Jäsenten valinta eri toimikuntiin sekä vastaaviin tehtäviin.
Isäntätoimikunnan vetäjäksi valittiin Timo Juuti .
Huvitoimikunnan vetäjäksi valittiin Heikki Haavisto.
Valojuhlatoimikunnan vetäjäksi valittiin Heikki Haavisto.
Alue- ja ympäristötoimikunnan vetäjäksi valittiin Marco Kaistila.
Turvallisuusvastaavaksi valittiin Marco Kaistila.
Sähkövastaavaksi valittiin Eero Saarikkomäki, suostumus selvitetään vielä.
Ajotaitovastaavaksi valittiin Martti Ehrlund.
Vankkuriviestivastaaviksi valittiin Teemu Kuosmanen ja Elina Tukkiniemi.
Tiedotusvastaavaksi (somekanavat ja mainostaminen) valittiin Toni Leino.
Kotisivuvastaavaksi valittiin Tapani Lahti.
Jäsenkirjuriksi valittiin Timo Juuti.

Tietoturvavastaavaksi valittiin Ari Hildén.
Tarvikkeiden hankintavastaavaksi valittiin Seija Kerokoski.
Emänniksi valittiin Heli Haavisto ja Mirja Ehrlund.
11. Vankkuriviesti-edustajien valinta.
Valittiin Teemu Kuosmanen ja Elina Tukkiniemi.

12. Kutsu yhdistyksen kokouksiin.
Viralliset kutsut VankkuriViesti –lehden ja Leporannan ilmoitustaulun kautta. Lisäksi
viime vuosina on epävirallisesti ilmoitettu sähköpostitse/tekstiviestitse sekä
Facebookissa ja kotisivuilla.
13. Hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
-

Kesätyötekijän/-tekijöiden valintakriteerit:

Hallituksen esitys:
Kesätyöntekijän valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla on mahdollisuus saada oman
kotikuntansa kesätyötukiseteli. Kesätyönhakijalla itsellään on velvollisuus selvittää ja
osoittaa oikeutensa kesätyötukiseteliin ja sen kriteerit. Kausipaikkalaisten lähisukulaiset
ovat valinnassa etusijalla. Eri kesätyöntekijöiden työjakson pituus voi vaihdella. Hallitus
pidättää oikeuden päättää kesälle valittavien kesätyöntekijöiden lukumäärän.
Hyväksyttiin edellä mainittu esitys.

-

Isäntävuoron varaamisaikataulu sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen:
On ehdotettu, että “Vuosipaikkasopimukseen lisätään seuraavanlainen kohta: isäntävuoro
on varattava (esim. 30.4) mennessä tai viimeistään 2 vkoa sopimuksen allekirjoittamisesta,
muuten sopimus raukeaa, eikä maksua palauteta. Toki tuo pvm on oltava sellainen, että
varauslista on avattu."

Hallituksen esitys:
Isäntävuoro tulee varata varauslistan avaamispäivämäärästä kahden viikon sisällä,
myöhemmin tuleville uusille kausipaikkalaisille kahden viikon sisällä sopimuksen
allekirjoittamisesta, muuten sopimus raukeaa eikä maksua palauteta. Avataan koko kausi
sähköiseen varauskalenteriin. Kausipaikkasopimuksessa kysytään luvat isäntä- ja
talkoolistojen julkaisuun.
Hyväksyttiin hallituksen esitys sillä tarkennuksella, että päätettiin antaa hallitukselle
valtuudet hienosäätää varaamisaikatauluun liittyviä asioita. Isäntävuorokeskustelussa
nostettiin esille toivomus, että isännän vaunu merkittäisiin näkyvästi esim. viirillä.
-

Sauna-ajat kesäkauden ulkopuolella:

On esitetty, että “Sauna on kiinteänä vuorona klo 19-21.
Esitetään myös avannon aukipitämistä koko talven uppopumpun avulla.”
Hallituksen esitys:
Kesäkauden ulkopuolella ei ole kiinteitä sauna-aikoja, vaan paikalla olijat päättävät saunaajoista. Tehostetaan viestintää sauna-ajoista ”Leporanta saunavuorot”- WhatsAppryhmässä. Voidaan kokeilla ylimääräistä olemassa olevaa lamppua vanhan grillituvan
edustalle valaisemaan laituria. Jos talkoolaisia löytyy, voidaan uppopumppu ja valaistus
rakentaa laituria varten.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

-

Nuttusten kirje koskien Riemuriihen rakennusprojektissa aktiivisimmin mukana
olleita:
” Me allekirjoittaneet esitämme, että Riemuriihen projektissa eniten mukana olleita,
Suominen, Hietala, Haapiseva ja Saarikkomäki huomioitaisiin yhden vuoden maksuttomalla
vuosipaikalla kiitoksena tehdystä mahtavasta työpanoksesta yhdistyksen ja jäsenistön
hyväksi. Pirjo ja Veikko Nuttunen”
Asianosaiset henkilöt toivat kokoukseen vastineen, joka on liitteenä. Puheenjohtaja muistutti
tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuudesta, mikäli joku vuosipaikkalainen nauttii ilmaisen
vuosipaikan etuudesta.

-

Takatuvan käyttö jatkossa:
Hallituksen esitys:
Takatupa pidetään jatkossa auki kesäkaudella lukutupana, mutta ei keittiötä käytössä.
Ehdotettiin, että keittiö olisi nykyisessä muodossaan käytössä.
Äänin 33/16 päätettiin jatkaa Takatuvan käyttöä siten, että se on käytössä sekä lukutupana
että myös keittiötä voidaan nykymuodossaan vapaasti käyttää.

-

Kausipaikkalaisten määrän rajaaminen:
Hallituksen esitys:
Kesä- ja vuosipaikkalaisten määrä rajoitetaan 70:een. Mikäli halukkaita on enemmän,
voidaan jonottaa paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hyväksyttiin edellä mainittu esitys. Jonotuslistan ylläpitäjä pitää hallituksen ajan tasalla
jonotustilanteesta.

14. Muut asiat
Hallitus on tilannut isäntäliivejä ja isäntä –t-paitoja sekä rintamerkkejä. Lisäksi on
tilattu myytäväksi Leporanta-paitoja.

Kysyttiin, onko jäsenillä mahdollista päästä käymään silloin, kun alue on talvikaudella
suljettuna. Hallitus on kuluneella kaudella tehnyt päätöksen, että kausipaikkalainen voi
ottaa ns. oman vieraan vastaan, mikäli huolehtii kaikesta vierailuun liittyvästä alusta
loppuun. Keskusteltiin asiasta ja nostettiin esille huoli mahdollisesti some-kanavien
välityksellä leviävästä ristiriitaisesta informaatiosta, jos alue on virallisesti talvikaudella
vain kausipaikkalaisten käytössä,
Ehdotettiin ylimääräisiä treffejä talvella, jos laiturin valaistus ja avanto saadaan
kuntoon.
Ehdotettiin vierailijoiden, kesäkausipaikkalaisten ja vuosipaikkalaisten vaunujen
merkitsemistä jotenkin.
Toivottiin parempaa uusien isäntien perehdyttämistä. Toivotaan myös perehdytystä
uuteen saunatilojen vaahtopesuriin.
Todettiin, että uimapukujen kuivaus hoidetaan talvikaudella samalla tavalla kuin ennen,
uimapuvut pitää korjata pois ennen seuraavaa saunavuoroa.
Nostettiin esille, että tarvittaisiin oma pesukone siivousvälineille. Ne tulisi pestä joka
käytön jälkeen, pelkkä huuhtelu ei riitä. Todettiin, että talven aikana yleisten tilojen
siivoamiset hoidetaan samalla tavalla listalta varaamalla kuin edellisenä vuonna.
Bideesuihkuja toivottiin lisää miesten vessaan.
15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Teemu Kuosmanen
puheenjohtaja

Elina Tukkiniemi
sihteeri

Janne Pyöli
pöytäkirjan tarkastaja

Riina Pyöli
pöytäkirjan tarkastaja

