
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY   HALLITUKSEN KOKOUS  9/2020 

Aika:  30.9.2020 klo 18.00  
Paikka:  Leporanta 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ  

Tapani Lahti esitteli yhdistyksen uudistettuja kotisivuja. Tapani on osallistunut Yhdistysavaimen 
uuden version koulutukseen. Käytiin läpi uudistettuja kotisivuja. Päätettiin julkaista uusi versio.  

Uusia jäseniä on tullut 12. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

Liitolta on myönnetty 5000 e avustus Riemuriihen rakennusprojektia varten.  

Alueesta on kuvattu laadukas drone-video, editoinnin jälkeen voidaan mielellään linkittää se 
kotisivuille. Webinaari huomenna uudesta tieliikennelaista. Lauri, Ari ja Heikki osallistuvat.  

Tärkeät päivämäärät 2021 

- 40-vuotisjuhlat, päätetään myöhemmin. Mahdollisesti uuden Riemuriihen         
valmistumisen yhteydessä. 

- Maalispilkit 12.-14.3.2021. 
- Juhannus Leporannassa 18.-20.6.2021. 
- Unikeonpäivä 27.7.2021. 
- Ajotaitoviikonloppu 13.-15.8.2021. 
- Valojuhlat 24.-26.9.2021. 

Uuden Riemuriihen rakennusprojekti on saatu hyvin vauhtiin. Heikki kertoi ajankohtaisesta 
tilanteesta ja suunnitelmista. Valut tehdään vielä syksyllä, sen jälkeen rakentamiseen tulee tauko 
talven ajaksi.  

Päätettiin esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma 2021 sekä talousarvio 
2021.  

Päätettiin hankkia pöytäkaiutin etäkokouksien helpottamiseksi, Ari hankkii. Tarjotaan 
syyskokoukseen etäyhteysmahdollisuus.  

Päätettiin, että koronavirusepidemian vuoksi syyskokouksessa tarjotaan kasvomaskit ja 
käsidesiä. Ei kahvitarjoilua. 

Päätettiin pitää leirimaksut ja sähkömaksut muutoin samoina kuin viime vuonna, mutta päätettiin 
ehdottaa syyskokoukselle kesäajalla viikkomaksua, joka olisi 100 e / yhtäjaksoinen viikko + 
sähkö. 



Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan: 12 e varsinainen jäsen ja 3 e rinnakkaisjäsen. Liiton 
maksut pysyvät myös ennallaan.  
Päätettiin pitää vuosi- ja kesäkausipaikkamaksut ennallaan. 370/450 e vuosimaksu ja 290 e 
kesäkausipaikkamaksu. Keskusteltiin erilaisista kausipaikkavaihtoehdoista.  

Päätettiin pitää isäntävelvoite samana kuin viime vuonna, eli vuosipaikkaan ja 
kesäkausipaikkaan kuuluu puolen viikon isäntävelvoite su-to tai to-su. 

Päätettiin pitää yhdistyksen edustajien ja hallituksen jäsenten matkakorvaukset samoina kuin 
viime vuonna. Poistettiin kohta, jossa kaikkien toimikuntien vetämisestä yhden henkilön 
toimesta saisi 170 e. 

Päätettiin hankkia rahastonhoitaja Heli Degerholm-Virtaselle verkkopankkitunnukset 
yhdistyksen tilille.  

Valojuhlat ja 40-vuotisjuhlat jouduttiin tältä syksyltä perumaan pahenevan koronavirustilanteen 
vuoksi.  

Keskusteltiin saunomisen turvallisuudesta ja suhtautumisesta kausipaikkalaisten omiin 
saunavieraisiin koronaepidemian aikana. Päätettiin, että seurataan koronatilannetta ja tehdään 
rajoituksia tarvittaessa. 

”Ehdota tapahtumaa” voisi olla hyvä idea ilmoitustaululle tai kotisivuille.  

Todettiin, että isäntien on tärkeää huomioida vääränlaiset sähköjohdot.  

Seuraava kokous 11.11. klo 18 Leporannassa. 

Hallitus
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