
SF-CARAVAN     SYYSKOKOUS 2020 
LIEDON SEUTU RY    
Aika:  24.10.2020 klo 14.00  
Paikka:  Parmaharjulla 
Liitteet:         Läsnäololista, talousarvio ja toimintasuunnitelma 

1.     Kokouksen avaus 
Avattiin kokous klo 14:02 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut ovat olleet hyvissä ajoin VankkuriViesti 
–lehdessä sekä alueen ilmoitustaululla. Näiden lisäksi kutsut on lähetetty sähköpostitse 
Sensen kautta sekä tekstiviestillä niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostia 
liitolle. 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohtaan 6 esitettäväksi 
hankintavastaavalle kilometrikorvauksia enintään 170 e.  
  
4. Kokouksen virkailijoiden valinta 

• puheenjohtaja: Valittiin Teemu Kuosmanen 
• sihteeri: Valittiin Elina Tukkiniemi 
• pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat: Valittiin Mauri Hietala ja Timo Juuti  

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 2021. Hyväksyttiin tämä. 

Leporantamaksu jäsenille 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. Uutena yöpymismahdollisuutena 
tarjotaan viikkoyöpymistä SF-C jäsenille 100 e/ yhtäjaksoinen viikko + sähkö. 
Hyväksyttiin tämä ehdotus. Lisättiin vielä uusille jäsenille tutustumisetuna kahden 
yön ilmainen yöpyminen, sähkö kuuluu hintaan.  

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. 
Hyväksyttiin tämä.  
  
Isäntävelvoite toteutetaan samaan tapaan kuin edellisenä vuonna. Kaudella 2021 
isäntävelvoitteen pituus on puoli viikkoa, su-to tai to-su. Isäntävuorot täytetään 
erillisen ohjeen mukaisessa järjestyksessä. Vuosipaikkaan ja kesäkausipaikkaan 
liittyvä isäntävelvoite on saman pituinen. Hyväksyttiin tämä.  

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, Vankkuriviesti-
yhteistyön kahdelle edustajalle yhteensä enintään 170 e ja rahastonhoitajalle 
enintään 170 e. Hankintavastaavalle enintään 170 e. Hyväksyttiin tämä.  

7. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2021.  
Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2021. 



8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022. 
Ehdotettiin Teemu Kuosmasta. Muita ehdotuksia ei tullut. Valittiin Teemu Kuosmanen 
yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022.  

9. Yhdistyksen hallituksen jäsenten (4 kpl) valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2021-2022. 
Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuodelle 
2021. 

Erovuorossa: Päivi Huhtala, Kalervo Hämäläinen, Miikka Lehto ja Heikki 
Suominen 

Ehdotettiin Seija Kerokoskea, Heikki Suomista, Tapani Lahtea, Heikki Haavistoa, 
Martti Ehrlundia. Valittiin kahdeksi vuodeksi Seija Kerokoski, Tapani Lahti, 
Heikki Haavisto ja Martti Ehrlund. Valittiin yhdeksi vuodeksi Heikki Suominen.  

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. 
 Valittiin toiminnantarkastajaksi Veikko Nuttunen ja varatoiminnantarkastajaksi 
Tauno Raitaluoma. 

11. Jäsenten valinta eri toimikuntiin sekä vastaaviin tehtäviin. 
Isäntätoimikunnan vetäjä: Valittiin Ari Hildén 
Huvitoimikunnan vetäjä: hallitus pyrkii löytämään vetäjän 
Valojuhlatoimikunnan vetäjä: hallitus pyrkii löytämään vetäjän 
Alue- ja ympäristötoimikunnan vetäjä: Ari Hildén 
Turvallisuusvastaava: Ari Hildén 
Sähkövastaava: Eero Saarikkomäki, varmistetaan vielä suostumus 
Ajotaitovastaava: Lauri Nieminen 
Vankkuriviestivastaava: Elina Tukkiniemi 
Tiedotusvastaava (somekanavat ja mainostaminen): Teemu Kuosmanen ja Elina 
Tukkiniemi  
Kotisivuvastaava: Tapani Lahti, varmistetaan vielä suostumus 
Tietoturvavastaava: Ari Hildén 
Tarvikkeiden hankintavastaavat: Seija Kerokoski ja Ari Hildén 
Emäntä: Seija Kerokoski ja Päivi Ristola-Hildén 

Päätettiin, että hallitus valitsee yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin.  

12. Vankkuriviesti-edustajien valinta. 
Valittiin Lauri Nieminen ja Teemu Kuosmanen.  

13. Kutsu yhdistyksen kokouksiin. 
Kokouskutsu VankkuriViestissä ja yhdistyksen ilmoitustaululla. Epävirallisesti 
kutsut toimitetaan sähköpostitse ja tekstiviestillä niille, jotka eivät ole 
sähköpostiosoitetta liitolle antaneet. Epävirallisesti kutsut myös kotisivuilla ja 
Facebookissa.  
  

14. Hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. 
  Kunniajäseniksi on esitetty Haapiseva Rauno, Hietala Mauri, Nuttunen Veikko, Viiri Rauni, 

Suominen Heikki ja Vähäkangas Raimo. Lisäksi ehdotettiin myös Laiho Marja-Liisaa. 
Hyväksyttiin heidät kunniajäseniksi. Uudet kunniajäsenet saivat ruusut.  

 Yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hallitus oli päättänyt anoa liiton 
ansiomerkkejä: Kultaisen ansiomerkin saivat Haapiseva Rauno, Huhtala Päivi, 
Saarikkomäki Eero ja Viiri Rauni. Hopeisen ansiomerkin saivat Lindfors Hanna, 
Lindfors Pentti ja Nieminen Lauri. Pronssisen ansiomerkin saivat Heinonen Erkki, 
Heinonen Merja ja Juuti Timo. 

 Yhdistyksen standaarin saivat: Parikka Juhani, Viiri Jyrki, Degerholm-Virtanen Heli, Niemi 
Kalervo, Hildén Ari, Jokiniemi Risto ja Rantanen Timo. 

Muistettiin myös tänä vuonna tasavuosia täyttäviä kausipaikkalaisia. 

  
15. Muut asiat 
Keskusteltiin Riemuriihi-projektista ja aikataulusta. Sisätilojen käytön osalta tarkempia 
päätöksiä ei ole vielä tehty. Toivottiin talkoista hyvää informaatiota etukäteen. Keskusteltiin 
talvi-isäntien työlistauksesta ja siivouksesta myös viikolla, mikäli alueella oleskellaan arkisin. 



Toivottiin enemmän mainontaa, aluetta on edelleen vaikea löytää. Keskusteltiin talviajan 
saunomisesta. Lauri Nieminen kiitti Tauno Raitaluomaa ja Jali Ahlgrenia ajotaitoviikonlopun 
järjestelyistä.   

16. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 15:52.  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Teemu Kuosmanen    Elina Tukkiniemi 
puheenjohtaja     sihteeri 

Mauri Hietala     Timo Juuti 
Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 
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