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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Hyväksyttiin vuosikokouksen päätöksen mukaiset sekä etukäteen sovitut matkakorvaukset 
asianosaisille henkilöille. 

Uusia jäseniä on marraskuussa tullut kolme. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

 Liiton järjestämä kausipaikkasopimukseen liittyvä webinaari oli sisällöltään mielenkiintoinen, 
uusi hallitus voi ottaa näitä näkökohtia käsittelyyn. Huoltokirja on tärkeää laatia alueelle. 

 Keskusteltiin salassapitosopimuksista. Dokumentit sähköisessä muodossa tulee toimittaa 
seuraaville toimikuntien vetäjille. Toimistoon on viisi avainta: kaksi isännän avainta, muut 
avaimet ovat Teemu Kuosmasella, Ari Hildénillä ja Seija Kerokoskella. Päätettiin uusia 
avaimet sellaisiksi, joita ei voi vapaasti kopioida lisää. Seuraava hallitus voi selvittää hintoja 
niille avaimille, joita ei voi vapaasti teettää lisää. 

 Eero Saarikkomäki tulee 13.11.2021 alkaen laskuttamaan sähkötöistä Vilto Oy:n hinnaston 
mukaisesti. Uusi hallitus arvioi jatkossa tilanteet tapauskohtaisesti, kun tulee sähkötöiden 
tarvetta.  

Tietoturvavastaava Ari listaa kassakaappiin erilaiset yhdistyksen toimintaan liittyvät 
tunnukset ja salasanat, jotta ne ovat tarvittaessa löydettävissä. Ns. tarpeettomat tunnukset 
poistetaan, kun henkilö ei enää niitä tarvitse. Keskusteltiin Nets-käyttäjäoikeuksista. 
Päätettiin, että pääkäyttäjäoikeudet annetaan rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle. Tapanille 
ja Toni Leinolle annetaan jatkossa kotisivujen päivitysoikeudet. Toni Leinolle Facebook- ja 
Instagram-tunnukset.   

Kaksi paikkaa on vapaana: Mäkinen ja Jalonen. Ari laittaa tämänhetkisille kausipaikkalaisille 
tiedon arvottavista paikoista. Uusi hallitus arpoo paikat tammikuussa.  

Todettiin, ettei karaokelaitteen näyttöä tule käyttää muuhun tarkoitukseen, esim. toimistolla. 
Päätettiin hankkia toimistolle uusi näyttö.  

Ando Narusberg tarjoaa yhdistyksen käyttöön toistaiseksi lainaksi hyviä työkoneita. 
Puutavaraa tarjotaan myös yhdistyksen käyttöön.  

 Tulevat tapahtumat: Avantouintitreffit 21.-23.1.2022. Heikki Haavisto ja Marco Kaistila ovat 
ideoineet treffitapahtumaa. Isännät on sovittu valmiiksi. Kausipaikkalaisten ei tarvitse vetää 
vaunujaan pois. Päätettiin, että treffit voidaan järjestää. Heikki ja Marco tekevät mainoksen, 
joka jaetaan kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. 



Maalispilkit Leporannassa 11.-.13.3.2022. 

 Kausipaikkalaisia on puhuttanut uimatossujen kuivatus saunassa talvikaudella. Puheenjohtaja 
teki ennen kokousta kyselyn kausipaikkalaisille. Uimapukujen kuivatusta kannatti suurin osa. 
Hieman yli puolet kannatti uimatossujen kuivattamisen sallimista. Todettiin, että 
pyyhekoukuissa ei tule olla tossuja kuivumassa, kun joku tulee myöhäisempään vuoroon.  

 Päätettiin, että uimapukuja voi edelleen kuivata saunatiloissa. Ei pyyhkeitä. Uimatossut 
voidaan talvikaudella jatkossa kuivata siivouskomerossa. Muistutettiin, että kengät pitää 
riisua, kun hakee kuivunutta uimapukuaan saunatiloista. Laiturilla olevia mattoja ei saa viedä 
saunaan kuivumaan. Selvitetään, voiko pannuhuoneeseen järjestää telineitä mattoja varten.  

  
 Ei ole jonossa olevia kausipaikkalaista tällä hetkellä. Heikki Suominen kävi läpi viiden 

seuraavan vuoden huoltotarpeita ja rahatilannetta. Ylähuoltorakennuksen saneeraus ja 
lämpimäksi muuttaminen tulee eteen lähivuosina. Aluelaajennuksesta n. 1 ha on keskusteltu 
maanomistajan kanssa. Vuosivuokra nousisi 1500-2000 e. Pannuhuoneen laajennus ja saunan 
putkiremontti pitää ottaa tulevissa budjettisuunnitteluissa huomioon. Vanhan grillin vuotava 
katto täytyy korjata. Lämmitysmuodon muutos öljystä johonkin kestävämpään vaihtoehtoon 
on edessä jossain vaiheessa. Porakaivon puhdistus on tehtävä keväällä. Kaikkien 
vuosipaikkalaisten vaunujen/autojen sähkömittareiden lukeminen olisi hyvä tehdä ja tarkistaa 
koneelta. Sähköautojen latauspistokkeita tarvitaan tulevaisuudessa. Muutamia hankalassa 
paikassa olevia puita olisi hyvä kaataa alueelta.  

 Tämän hallituksen viimeinen kokous 18.12. klo 10 etäkokouksena. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous sen jälkeen klo 10:30.  
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