
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY   HALLITUKSEN KOKOUS  10/2021 

Aika:  16.10.2021 klo 10.00  
Paikka:  Leporanta 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Uusia jäseniä on tullut 6. Hyväksyttiin uudet jäsenet. 

 Liiton kirjeet koulutuksista: Tulossa paljon hyödyllisiä webinaareja, osallistumista 
suositellaan lämpimästi.  

 Kirje sauna-ajoista, uppopumpusta ja laiturin valaistuksesta: Hallitus päätti ehdottaa 
syyskokoukselle, että jatketaan kuten aikaisemminkin eli kesäkauden ulkopuolella ei 
ole kiinteitä sauna-aikoja, vaan paikalla olijat päättävät sauna-ajoista. Tehostetaan 
viestintää sauna-ajoista ”Leporanta saunavuorot” -Whatsapp-ryhmässä. Keskusteltiin 
uppopumpun ym. kustannuksista ja teknisestä toteutuksesta. Valaistuksen 
parantamista sekä laiturilla että portaissa pidettiin tärkeänä. Todettiin, että voidaan 
kokeilla ylimääräistä olemassa olevaa lamppua vanhan grillituvan edustalle 
valaisemaan laituria. Todettiin, että mikäli talkoolaisia löytyy, voidaan uppopumppu 
ja valaistus rakentaa laituria varten.  

 Kausipaikkalaisen yhteydenotto epäasiallisesta käytöksestä häntä kohtaan: Käytiin 
kyseessä ollutta tilannetta läpi. Pyritään entistä paremmin ottamaan toinen toisemme 
huomioon ja käyttäytymään kohteliaasti.  

 Kysymys valtakirjalla äänestämisestä syyskokouksessa: Yhdistyksemme omien 
sääntöjen mukaan valtakirjalla ei voi äänestää syyskokouksessa.  

 Kauden päätöstilaisuus 6.11. Päätettiin valita tarjoiluksi pitopalvelu Oili Riikosen 
pulled pork ym.  

Pikkujoulut: Toivotaan hyvää tiedotusta asiasta Leporantalaiset-WhatsApp-ringissä. 

 Määriteltiin kesätyöntekijöiden valintakriteerit esitettäväksi syyskokouksen 
päätettäväksi. Kesätyöntekijän valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla on 
mahdollisuus saada oman kotikuntansa kesätyötukiseteli. Kesätyönhakijalla itsellään 
on velvollisuus selvittää ja osoittaa oikeutensa kesätyötukiseteliin sekä setelin 
saamisen kriteerit. Kausipaikkalaisten lähisukulaiset ovat valinnassa etusijalla. Eri 
kesätyöntekijöiden työjakson pituus voi vaihdella. Hallitus pidättää oikeuden päättää 
kesälle valittavien kesätyöntekijöiden lukumäärän. 

Hallitus päätti esittää syyskokouksen päätettäväksi isäntävuoron varausajankohdasta: 
Isäntävuoro tulee varata varauslistan avaamispäivämäärästä kahden viikon sisällä, 
myöhemmin tuleville uusille kausipaikkalaisille kahden viikon sisällä sopimuksen 



allekirjoittamisesta. Avataan koko kausi sähköiseen varauskalenteriin. 
Kausipaikkasopimuksessa kysytään luvat isäntä- ja talkoolistojen julkaisuun.  

Päätettiin esittää Nuttusten kirje sellaisenaan syyskokouksen päätettäväksi. 

Päätettiin tärkeät päivämäärät: 
o Maalispilkit 11.-13.3.2022 
o Kevätkokous 9.4.2022 klo 14 Riemuriihessä 
o Kevättalkoot ja isäntäinfo 23.4.2022 
o Uusien isäntien perehdyttäminen 14.5.2022 
o Juhannus 24.-26.6.2022 
o Unikeonpäivä 27.7.2022 
o Ajotaitoviikonloppu 12.-14.8.2022 
o Valojuhlat 16.-18.9.2022 
o Syyskokous 22.10.2022 klo 14 Riemuriihessä 

BestCamp-markkinointialustaa/varausjärjestelmää esiteltiin puheenjohtajapäivillä. 
Järjestelmään liittyminen toisi alueelle näkyvyyttä. Osa nuorista tai ulkomaisista 
matkailijoista lähtee vain niille alueille, joihin voi varata paikan. Ei tehty vielä 
päätöstä asiasta, mutta otetaan asia käsittelyyn keväällä uudelleen.  

Keskusteltiin muutamiin vuosipaikkalaisiin liittyen oman paikan siistinä pitämisen 
velvollisuudesta. Pyritään muistuttamaan asioiden hoidosta asianosaisille.   

Ilmaisen vuosipaikan eli maksuetuuden ilmoittaminen tulorekisteriin: Informoidaan 
syyskokouksessa mahdollisia asianosaisia tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuudesta. 

Hallitus hyväksyy, että VankkuriViestin tukiraha muutetaan liittymismaksuksi, 
jolloin sitä ei enää makseta takaisin, vaikka yhdistys päättäisi irtaantua 
VankkuriViesti-yhteistyöstä.  

Leporanta-liivejä ja –paitoja on tilattu, tuodaan näytekappaleet syyskokoukseen. 
Pyritään esittämään syyskokouksessa vaunun polttonäytöksestä tehty video.  

Seuraava kokous lauantaina 4.12.2021 klo 10 Leporannassa.  
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