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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Uusia jäseniä on tullut kolme: Hyväksyttiin uudet jäsenet. 

Liittokokous on Turussa Caribiassa lauantaina samaan aikaan kuin valojuhlat. 
Turvallisuuskysely on tullut, Ari pyrkii vastaamaan siihen. Kausipaikkalaiselta on tullut kirje 
koskien saunomisjärjestelyjä. Käsitellään tätä myöhemmässä kohdassa Sauna-asiat.  

Riemuriihi valmistuu hyvää vauhtia. Sähkötarkastus ja lopputarkastus pyritään tekemään 
mahdollisimman pian. Puhallusvillaa ei vielä otettu kattoon, tehdään se todennäköisesti 
syksyllä.  

Toiset hiekkatalkoot pidetään sunnuntaina 13.6. Päätettiin tilata Hakulan puusta 
aitamateriaalit. Aitaa rakennetaan lauantaina 19.6. 

Juhannus: Karaokea ja tanssia saa taas järjestää koronatilanteen osalta. Saunominen 
järjestetään perjantaina 12-21, samaten lauantaina. Lipunnosto klo 18 perjantaina. Perjantaina 
myös vihtasauna 12-21. Perjantaina lasten karaoke 20-21 ja sen jälkeen karaoke klo 21-01. 
Onkiminen sallittu juhannuksena. SUP-laudat ilmaisia 1/2 tuntia kerrallaan perjantaina ja 
lauantaina.  

Unikeonpäivä tiistaina 27.7., emännät lupautuneet järjestämään aamupuuron. Karaoketanssit 
seuraavana viikonloppuna 30.7.  

Ajotaitoviikonloppu 13.-15.8. Lauri on luvannut hoitaa. Lauantaina karaoke.  
Valojuhlat 24.-26.9. Pyritään jakamaan työtehtäviä tasaisesti. 
Kauden päätösjuhla 6.11. klo 18 ->, pidetään näillä näkymin Riemuriihessä.  
Karaokeiltoja järjestetään, mikäli koronarajoitukset eivät aiheuta estettä. 

Lähitapiola tarjoaa asiakkailleen ilmaisen tarkastuksen Sammutinhuolto Ketonen Oy:ssä 
Turussa. Teemu hoitaa alueen sammuttimet muutamassa erässä. Ari selvittää sitovat varaukset 
kaasun koeponnistukseen ja mahdollisiin muihin huoltoihin ja hoitaa järjestelyt Turun 
Ajovarusteen kanssa.  

Sauna-ajoista on ollut epäselvyyttä ja erimielisyyttä. Syyskokouksen päätöksellä sauna-aika 
on kesäkuukausina joka päivä vähintään 18-21. Korona-aika on tehnyt lisähaasteita, kun 
turvaetäisyydet pitäisi varmistaa. Luovutaan 10 hengen varaamislistoista ja kokeillaan nyt 
siirtyä sauna-aikoihin 17-21, jolloin jokainen huolehtii itse turvaväleistä.  

Juhannussaunaa on tilattu tänä vuonna viikkoja etukäteen. Tehdään tilaussaunan varaamisesta 
pelisäännöt seuraavassa syyskokouksessa. Laiturit ovat yleisessä käytössä koko ajan.  



7K-yhdistyksen edustaja sekä ratojen suunnittelua tekevän firman edustaja ovat käyneet 
hallituksen muutamien jäsenten kanssa katsomassa sopivaa paikkaa frisbeegolfradalle. Radan 
rakentaminen onnistuu periaatteessa, mutta todettiin, että 9 väylän radan rakentaminen 
kaikkineen maksaisi lähes 10000 euroa. Jäädään toistaiseksi miettimään asiaa, tälle vuodelle 
hinta on liian korkea.  

Nostettiin esille idea mahdollisesta minigolf-radasta alueelle. Hintoja ei ole vielä selvitetty.  

Haluttiin muistuttaa, että kotieläimet on pidettävä kytkettynä alueella. Muistutettiin myös, että 
aikaisin töihin lähtijät pitävät autonsa alueen omalla parkkipaikalla portin lähellä, ei 
ajotaitoharjoittelualueella, koska se ei kuulu yhdistyksen vuokraamaan alueeseen.  

Seuraava kokous lauantaina 7.8. klo 11 Leporannassa.   
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