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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ

Maaliskuun 2020 kuluissa, yhteensä 3460,46 e, oli muutama epäselvä kohta, selvitetään ne
ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Uusia jäseniä on tullut yksi.
Miikka Lehto on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikasta ja kaikista luottamustehtävistään.
Päätettiin, että kevätkokous valitsee uudet henkilöt huvitoimikunnan ja
valojuhlatoimikunnan vetäjäksi.
Todettiin, että yhdistyksen hallituksen päättämiä ohjeita ja rajoituksia on rikottu alueella
toistuvasti. Todettiin, että Suomen hallituksen ja liiton linjausten mukaan alueen saniteettija grillitilat voidaan avata välittömästi, kunhan turvaetäisyyksistä,
kokoontumisrajoituksista ja hyvästä hygieniasta huolehditaan. Myös uiminen voidaan
sallia välittömästi. Suunniteltiin saunomisen porrastamista, jotta kokoontumisrajoitukset
eivät ylity. Päätettiin hankkia myös peflettejä saunaan. Takatupa voidaan avata vasta 1.6.,
koska se on kerhotila. Päätettiin avata alue vieraille 1.6. alkaen.
Päätettiin pitää kevätkokous 6.6.2020 klo 14 Parmaharjulla. Kokoontumisrajoituksen
vuoksi enintään 50 henkilöä voi tulla paikalle, muut voivat osallistua Teams-etäyhteydellä.
Koronarajoitusten vuoksi ei kahvitarjoilua, huolehditaan myös turvaväleistä. Päätettiin
lisätä kevätkokouksen esityslistaan huvitoimikunnan ja valojuhlatoimikunnan vetäjän
valitseminen. Laitetaan kutsuun, että jäsenyydet tarkistetaan puoli tuntia ennen kokouksen
alkua. Kutsut ilmoitustaululle, sähköpostitse, tekstiviestillä sekä kotisivuille.
Päätettiin avata alue vieraille 1.6.2020. Kesätyöntekijä Nilla Virtanen aloittaa 1.6. ja Sanni
Tukkiniemi aloittaa 1.7. Huolehditaan kesätyöntekijöiden hyvästä perehdyttämisestä
siivoamiseen koronavirustilanteen vuoksi. Suunnitellaan pleksiä ja turvaväliteippausta
toimistolle.
Pidetään isäntävuorojen jako vain puhelimitse 16.5. klo 10 eteenpäin ennen uusien isäntien
perehdytystä, joka alkaa klo 14 Leporannassa.
Kevättalkoot : Pidetään 23.5. klo 9 alkaen. Jätetään talkooruokailu välistä
koronavirustilanteen vuoksi. Järjestetään kahvit kevättalkoiden päätteeksi. Huolehditaan
kokoontumisrajoituksesta ja turvaväleistä.
Juhannus: Karaokea ei voida järjestää. Saunominen porrastetusti, vihtasauna jätetään pois.

Unikeonpäivä: Perutaan tältä vuodelta koronavirustilanteen vuoksi.
Ajotaitoviikonloppu: Lauri on valmis järjestämään, mikäli sopiva alue on käytettävissä.
Valojuhlat: Suunnitellaan alustavasti valojuhlia. Seurataan koronavirustilannetta.
40-vuotisjuhla ja kauden päätösjuhla Lujalassa: Juhlat jo suunniteltu osittain, pidetään
toistaiseksi voimassa.
Karaokeillat: Tänä kesänä ei voida koronavirustilanteen vuoksi järjestää karaokea eikä
tansseja.
Olli Virtanen on selvittänyt laituritarjouksia. Kaksi keskenään vertailukelpoista
laituritarjousta on jaettu hallituksen jäsenille. Valtuutettiin Olli sopimaan A-Laitureiden
kanssa laiturin toimittamisesta ja asentamisesta. Pyritään vielä jonkin verran tinkaamaan
hinnasta.
Yt-alueelta on saatu 650 e ja Paimion kaupungilta 150 e kohdennettavaksi lasten ja nuorten
viihtyvyyteen. Päätettiin käyttää summa hyppylaituriin. Valtuutettiin Olli Virtanen
hoitamaan asiaa. Todettiin, että ponnun ympärillä on liian matalasti vettä.
Alueella ei ole katsastamattomia vaunuja/ajoneuvoja tällä hetkellä. Kaksi liikenteestä
poistettua vaunua löytyi huhtikuun tarkastuskierroksella. Ari selvittää kyseisten vaunujen
tilanteen. Todettiin myös viemäröintejä alueella. Liiton ja alueen säännöissä todetaan, että
harmaa vesi on kerättävä umpinaiseen astiaan ja tyhjennettävä asianmukaiseen
tyhjennyspaikkaan. Teemu ja Ari huolehtivat, että viemärit poistetaan, ja kukaan ei
tyhjennä harmaata vettä muualle kuin harmaanveden tyhjennyspaikkaan.
Yhdistys ostaa Heikki Suomiselta lämpöeristetyt ovet karmeineen 150 e hintaan.
Liittokokous siirtyy syksyyn, päivämäärä 26.9. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan
myöhemmin.
Kevätkokoukseen 6.6. viedään toteutusehdotus uudesta Riemuriihestä. Todettiin, että
kevätkokous saa päättää rakentamisaikataulusta.
Alueelle tulossa lapsille erikokoisia polkupyöriä sekä pyöräilykypärät. Leporannan logo
pyörissä ja kypärissä. Käyttöaika esim. 9-21, pyörät palautetaan paikoilleen. Keskusteltiin
riskeistä. Seurataan tilannetta ja tehdään tarvittaessa muutoksia.
Päätettiin tilata yksi laatikko sumutettavaa desinfiointiainetta.
Keskusteltiin invapaikan mahdollisuudesta lähellä huoltorakennusta. Sieltä on
mahdollisesti vapautumassa sopiva paikka.
Briitta Santalahti ilmoitti, ettei jatka enää hallituksessa.

Seuraava hallituksen kokous 17.6. klo 18 Leporannassa ja tarvittaessa etäyhteydellä.

