
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY.  HALLITUKSEN KOKOUS 01/2020 
          Järjestäytymiskokous 

Aika:  18.12.2019 klo 18:30  
Paikka:  Leporanta 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Hallituksen järjestäytyminen 
• varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Suominen 
• sihteeriksi valittiin Elina Tukkiniemi 
• rahastonhoitajaksi valittiin Heli Degerholm-Virtanen 
• jäsenkirjuriksi valittiin Heli Degerholm-Virtanen 

Yhdistyksen nimenkirjoittajat 
Päätettiin, että yhdistyksen nimenkirjoittajia ovat yhdistyksen puheenjohtaja Teemu 
Kuosmanen ja varapuheenjohtaja Heikki Suominen yhdessä tai jompikumpi yhdessä 
hallituksen määräämän henkilön kanssa.  

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet 
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtaja Teemu Kuosmasella ja 
rahastonhoitaja Heli Degerholm-Virtasella. 

Koulutukset ja kurssit 
Leirintämatkailun kehittämispäivät pidetään Jyväskylässä 7.-8.3.2020. Päätetään 
osallistujista vasta ohjelman tarkennuttua. 

Riemuriihen korvaaminen  
Vuokranantajan osalta ei ole estettä Riemuriihen korvaavan rakennuksen 
rakentamiseen. Teemu ja Elina hoitavat purkulupa-asiaa.  

  
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat 

Pidetään yhdistyksen 40-vuotisjuhlat kutsuvierastilaisuutena jossain muualla kuin 
omalla alueella. Omalle väelle pidetään erikseen vapaamuotoisemmat juhlat.  
Kutsuvierastilaisuuteen kutsutaan yt-alueen edustajat (2/yhdistys), liiton edustaja(t), 
kunniapuheenjohtajat, perustajajäsenet, kuntien edustajat sekä hallitus. Päätettiin 
järjestää kutsuvierastilaisuus Lujalassa. Selvitetään Lujalan varaustilanne sekä 
suunnitellaan kutsut.   

Vapautuvien vuosipaikkojen arvonta 
Alueen kulmassa oleva vapautuva paikka arvottiin. Muista vapaista paikoista ei 
tarvittu arvontaa, koska ei ole ilmaantunut useampia kiinnostuneita.    

Muut esille tulevat asiat 
Briitta lupautui menemään automatkailumessuille edustamaan yhdistystä. Lauri 
kertoi sammutinasioista. Vakuutusehtoihin on hyvä tutustua, vaaditaan vuosittain 



tarkastettava vähintään 2 kg sammutin. Huoltokirja-toiminta vähentäisi riskiä, että 
asiat ovat vain yhden ihmisen tiedossa. Karaoken ja ilotulituksen tulevaisuutta voisi 
miettiä. Lammen eliöstön kehittämisestä (rehevöitymisen välttämiseksi) 
keskusteltiin. Seuraava kokous 21.1.2020 klo 18 Leporannassa.  
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