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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

 Uusia jäseniä on tullut kuusi. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

Viimeisimmäksi vapautuneita kolmea kausipaikkaa ei tarvinnut arpoa, koska kahteen 
paikkaan tuli kumpaankin vain yksi hakija per paikka.  

Päätettiin, että tänä vuonna alue avautuu vierailijoille 1.6.2021 koronatilanteesta johtuen. 

Meillä on 48 isäntäparia, joista kokouksen ajankohtaan mennessä 36 on jo varannut 
isäntävuoron. Toistaiseksi jaetaan vuoroja kesäkuukausille. Mikäli karaokea voidaan 
järjestää, niin Kalervo Niemi voi suorittaa isäntävelvoitteensa karaokea vetämällä.  

Heikki S. kertoi rakennusprojektin etenemisestä. Keskusteltiin lämmityksestä, eristyksestä, 
valaistuksesta ja sisäverhoilusta. Käytiin Riemuriihen kustannuksia ja budjettia läpi. 
Päätettiin tehdä jo tässä vaiheessa eristykset seiniin ja kattoon, jotta tila saadaan 
käyttökuntoon. Päätettiin, että mikäli rahatilanne sallii, syksymmällä voidaan hankkia 
kaksi ilmalämpöpumppua, yhteensä n. 3500 e asennettuna. Lisälämmitykseksi mietitään 
joko sähköpattereita tai teollisuuspuhallinta.  

Liitto on järjestänyt webinaarin leikkikenttien turvallisuudesta. Nykyinen leikkikenttä 
vaatii lisää tilaa, jotta tarvittavat suojaetäisyydet saadaan järjestettyä. Suunnitellaan 
ohjeiden mukaista aitaa, turvahiekkaa ja nykyisten välineiden väljempää sijoittelua tälle 
kesälle. 

Tulevat tapahtumat 
- Juhannus: Mikäli saa järjestää, suunnitellaan karaoketansseja.  
- Unikeonpäivä: 27.7. perinteisellä ohjelmalla. 
- Ajotaitoviikonloppu: 13.-15.8.   
- Valojuhlat: Samaan aikaan lauantaina 25.9. liittokokous, alustavasti Turussa. Orkesteri on 
varattu. Mietitään ohjelmaideoita sekä vaihtoehtoja ilotulitukselle. Päätettiin treffien 
hinnaksi 60 e.  
- Kauden päätösjuhla pidetään uudessa Riemuriihessä. Ajankohta vielä avoinna. Pidetään 
näillä näkymin vasta 45-vuotisjuhla, koska koronatilanne esti 40-vuotisjuhlien 
järjestämisen. 
- Karaokeillat pyritään järjestämään, jos koronatilanne sallii. 

Viime vuonna käytiin järjestelmällisesti läpi kaikkien vaunujen ja autojen katsastustilanne. 
Jatkossa käydään tarpeen mukaan yksittäisiä vaunuja/autoja läpi.  

Järjestetään roskisten tyhjentäminen juhannusviikolle.  



Pidetään kevätkokous alkuperäisen suunnitelman mukaan Parmaharjulla, koska kutsut on 
jo lähetetty.  

Kesätyöntekijöille on välitetty liiton webinaarikoulutus hygieenisestä siivouksesta.  

VisitLieto-sivulle on toimitettu materiaali Leporannasta.  

Päätettiin hankkia ajantasainen Yhdistyslaki-kirja.  

Keskusteltiin saunomisesta korona-aikaan: Pyritään siihen, ettei sauna ole turhaan päällä 
vaan käytetään täsmällisesti oma varattu vuoro.  

Talkoolistoissa kokouksen ajankohtana vielä tekemättömänä isojen saunojen pesu, 
nuohous ym.  

Seuraava kokous 12.6. klo 13 Leporannassa.  
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