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Paikka:  Leporannassa/etäyhteys 

HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Uusia jäseniä on tullut edellisen kokouksen jälkeen yksi. Hyväksyttiin uusi jäsen.  

Pyritään osallistumaan sähköisiin koulutuksiin aktiivisesti. Keskusteltiin BestCamp-
varausohjelmasta, jolla vierailija voisi etukäteen varata paikan leirintäalueelta.  

Päätettiin hakea ensi kesälle kesätyöntekijää / kesätyöntekijöitä. Ensisijaisesti haetaan 
kausipaikkalaisten lapsia tai lähisukulaisia.  

Muutettiin vuosipaikkasopimuksen kohtaa 11 siten, että kausipaikan ehtona on 
liikennöitävässä kunnossa oleva matkailuajoneuvo, jonka katsastus ja liikennevakuutus 
ovat voimassa. Lisättiin etusivulle, että hakemuksen voi hyväksyä joko hallitus tai kaksi 
hallituksen määräämää henkilöä. Hallitus tai hallituksen nimeämät henkilöt ilmoittavat, 
saako hakija kausipaikan. Jos kausipaikkalainen lopettaa, paikan tavarat siivotaan pois tai 
viedään aluetoimikunnan vetäjän määräämään paikkaan.  

Maalispilkkien jäätilanne on jälleen kysymysmerkki, samoin tänä vuonna koronatilanne. 
Ari Hildén ja Heikki Haavisto suunnittelevat ohjelmaa.  

Päätettiin hankkia Seija Kerokoskelle yhdistyksen pankkikortti tarvikkeiden hankintaa ja 
yhdistyksen laskujen maksua varten.  

Valtuutettiin Heikki Suominen hankkimaan jiirisirkkeli hintaluokassa 250-350 e.  

Yhdistykselle on tarjottu sopivan kokoista aggregaattia 4500 e pyyntihintaan. 
Aggregaatista olisi hyötyä Valojuhlien lisäksi ajoittaisiin sähkökatkoksiin sekä 
jännitepiikkeihin. Todettiin, että tänä vuonna ei kuitenkaan kannata tehdä tätä hankintaa, 
koska Riemuriihen kustannukset ovat sen verran suuret.  

Heikki Suominen kertoi Riemuriihen kustannuksista ja ajankohtaisista tarjouspyynnöistä. 
Ollaan pysytty kutakuinkin arvioidussa budjetissa. Tänä vuonna rakennus on tarkoitus 
saada samaan valmiuteen kuin edellinen oli purettaessa. Rakentamisen viimeistelyä 
jatketaan tulevina vuosina.   
  
Toukokuussa Caribiassa on tämän vuoden liittokokous, mikäli koronatilanteen puolesta 
onnistuu. Päätettiin, että SF-C Liedon Seutu ry. ehdottaa Jiri Kattelusta 
liittohallitusehdokkaaksi. Päätetään yhdistyksen kokousedustajat lähempänä kokousta. 

Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät on siirretty koronatilanteen vuoksi. Kehittämispäivien 



toteutus on vielä avoinna. Suunnitteilla on webinaareja: 4.3. Turvallisuusoppaasta, 18.3. 
ajotaitoasioista, 8.4. Vankkurihymiöstä/leikkikentistä/huoltokirjan päivittämisestä.  

 Täytettiin salassapitosopimukset. Kaikki isäntävuoroa tekevät täyttävät 
salassapitosopimukset ennen kauden alkua. 
  
Ensi kesän karaoke riippuu koronatilanteesta. Kalervo Niemeä kysytään vetäjäksi, jos 
karaokeiltoja voidaan järjestää.  

Lauri tarjosi yhdistykselle tietokoneen kanssa yhteensopivaa 39-40 –tuumaista TV-näyttöä, 
otetaan mielellään vastaan.  

Leporantaa esittelevä Drone-video odottaa vielä tekstiä, olisi hyvä saada se valmiiksi 
ennen kesää.  

Jeemly-kassajärjestelmästä keskusteltiin. GDPR:n säännösten mukainen järjestelmä alkaa 
olla tarpeen. Laitteiden ja ohjelmistojen päivitys on ajankohtaista. Ari pyytää Jeemlyltä 
seuraavaan kokoukseen uuden tarjouksen.  

Jalkapallomaalista keskusteltiin, valtuutettiin Heikki Haavisto hankkimaan sopiva.  

Leikkikenttä täytyy suunnitella heti Riemuriihen jälkeen. Osallistutaan leikkikenttien 
turvallisuutta koskevaan webinaariin ja pyydetään liiton edustaja avuksi.  

Ehdotettiin frisbeegolf –rataa. Tätä varten täytyy kysyä maanomistajien lupaa. Ari ja Hessu 
selvittävät lupaa. Tapani on yhteydessä frisbee-seuraan radan suunnitteluavun saamiseksi.  

Teemu ja Elina lupasivat lahjoittaa yhdistykselle petanque-välineet. Frisbeegolf-kiekot 
voisi hankkia yhdistykselle.  

Vihannesmyyntiauto ja jäätelöauto ovat tervetulleita tänä kesänä myös. Leipä- ja pulla-
autoa voisi pyytää käymään kesäloma-aikaan.  

Seuraava kokous sunnuntaina 28.2. klo 11 Leporannassa.   
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