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HALLITUS TIEDOTTAA KOKOUKSEN SISÄLLÖSTÄ 

Hyväksyttiin helmikuun ja maaliskuun 2021 kulut.  

Uusia jäseniä on tullut kahdessa kuukaudessa yhteensä yhdeksän. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

 Juuteilta on tullut sähköpostilla pyyntö käsitellä kesätyöntekijävalintaa kevätkokouksessa. 
Lisätään asia kevätkokouksen esityslistalle.  

 Todettiin, että Varsinais-Suomen aluehallintoviraston tiukentuneiden koronavirusohjeiden 
vuoksi kevätkokous joudutaan siirtämään lauantaille 29.5.2021. Parmaharju on varattu 
kevätkokousta varten, mutta mikäli kokoontumisrajoitukset ovat tuolloin edelleen tiukat, niin 
Liedon keskuskoululla on myös mahdollista pitää kokous eri luokkatiloihin jakautuneena.   

 Toiminnantarkastajat ovat hyväksyneet tilinpäätöksen. Päätettiin esittää tilinpäätös 2020 
kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

 Hyväksyttiin toimintakertomus 2020. Päätettiin esittää toimintakertomus 2020 
kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

Tällä hetkellä on neljä vapautuvaa kausipaikkaa. Yhtä rantapaikkaa mietittiin mahdollisesti 
vierailijoiden käyttöön. Kausipaikkalaisia on nyt noin 65. Päätettiin tarjota nämä neljä 
vapautuvaa paikkaa arvontaan. Päätettiin helpottaa ja nopeuttaa vapautuvien paikkojen 
arvontaa siten, että arvonta voidaan suorittaa myös hallituksen kokouksen ulkopuolella, mutta 
arvonnassa paikalla täytyy olla minimissään kolme hallituksen jäsentä.  

Heikki S. kertoi Riemuriihen rakennusprojektin vaiheesta. Ensi viikolla on tulossa kuorma 
Hakulan Puusta. Myös kattopellit ovat tulossa ensi viikolla. Näiden jälkeen ikkunat. 
Keskusteltiin Riemuriiheen liittyvistä matkakorvauksista. Todettiin, että hallitus voi 
hakemusta vastaan tapauskohtaisesti maksaa kilometrikorvauksia rakennusprojektiin 
liittyvistä merkittävistä matkakustannuksista.  

 Isäntävuorojen jako päätettiin siirtää lauantaiksi 24.4. klo 10 puhelimitse. Tuolloin tiedetään 
paremmin, milloin vierailijakausi voidaan avata.  

Kevättalkoot päätettiin toteuttaa ensisijaisesti tehtäviä jakamalla, jolloin tehtäviä voidaan 
tehdä itsenäisesti omalla ajallaan. Kesätyöntekijöiden tehtäväksi voidaan jättää käytössä 
olevien räsymattojen pesu, joten niitä ei tarvitse kevättalkoissa pestä. Saunan pukuhuoneiden 



penkit pitäisi korjata ennen vierailijakauden avausta. 

 Uusien isäntien perehdytys pidetään alustavasti 15.5. Yhdistetään isäntäinfo samaan 
ajankohtaan uusien isäntien perehdytyksen kanssa. Vierailijakauden avaus riippuu 
koronatilanteesta.  

Orkesteri on varattu Valojuhlille. Muuten ohjelmaa ja toteutusta ei vielä voida suunnitella 
tarkemmin. 

7.4. tulleen tiedon mukaan liittokokous siirtyy alustavasti pidettäväksi 19.6., mutta 
tilanteesta riippuen saatetaan siirtää jopa 25.9. pidettäväksi, jotta kokous voitaisiin pitää 
läsnäolokokouksena. Lauri välitti Jiri Katteluksen kiitokset ehdotuksesta 
liittohallitusehdokkaaksi. Päätettiin, että Teemu Kuosmanen edustaa yhdistystä ja käyttää 
äänioikeutta liittokokouksessa. 

Turun Sanomat tilataan vasta toukokuun puolivälissä, jolloin tulevat kesätarjoukset. Portille 
kuljetettuna lehden tilaaminen maksaisi huomattavan paljon, joten hylätään se ajatus. Mattilan 
leipomo ei ollut kiinnostunut yhteistyöstä alueemme kanssa. Jätskiauto tulee kesän aikana 
muutaman kerran käymään. Frisbeegolf-radan rakentamiseen on saatu lupa maanomistajalta. 
Maanomistaja oli huolissaan metsäpaloriskeistä, joten päätettiin, että pelin aikana tupakointi 
on kielletty. Todettiin, että risuja, neulasia ym. ei pidä ajaa ylähuoltorakennukselta lähtevän 
tien varteen tai ojiin.   

Seuraava kokous lauantaina 8.5. klo 11 Leporannassa.   
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