
SF-CARAVAN LIEDON SEUTU RY  HALLITUKSEN KOKOUS  
               08/2021 
Aika:  7.8.2021 klo 10.00  
Paikka:  Leporanta/etäyhteys 
Paikalla: 

Uudet jäsenet: Kesä-heinäkuussa yhteensä 36 uutta jäsentä. Hyväksyttiin uudet jäsenet. 

 Sihteereiden ValVe-päivä on 21.8. Elina on ilmoittautunut sinne.  

Isäntävuorojen jako: Todettiin, että on tärkeää, että uutta/kokematonta isäntää ei laiteta 
yksin, vaan täytyy olla aina kokenut isäntä mukana. Toivottiin myös, että ruuhkaisina 
aikoina olisi kaksi isäntää koko ajan. Isäntävuorojen sähköistä varausjärjestelmää on 
toivottu, Tapani selvittää eri vaihtoehtoja.  

Ravintolisä- ja pesuaine-esittelijä Valojuhlille: Päätettiin, että esittelijä voi tulla, mikäli hän 
luovuttaa myös arpajaisia varten sopivan voiton.  

Vierailijoiden sähköjohdot: Kaikilla vierailijoilla ei edelleenkään ole oikeanlaisia 
sähköjohtoja. Isännän tehtävänä on seurata, että käytettävät johdot ovat oikeanlaisia. 
Tarvittaessa vuokrattavia johtoja on yhteensä kolme, hinta 5 e/vrk.  

Pirjo ja Veikko Nuttunen ovat lahjoittaneet Riemuriihen verhokankaan ja ompelun 
yhdistykselle. Lämmin kiitos Nuttusille.  

Riemuriihi 
Riemuriihessä on kaikumisen vuoksi akustiikkaongelmaa. Selvitellään vielä vaihtoehtoja. 
Päätettiin, että toteutetaan yhdessä parhaaksi katsottu riittävä akustiikkaratkaisu. Päätettiin 
hankkia Riemuriiheen yläpohjan eristys sekä ilmalämpöpumput. Muutamia 
sähköpattereita, mieluiten öljytäytteisiä, hankitaan myös. Tanssilattian osalta täytyy 
miettiä, miten saadaan tanssimiseen sopiva liukkaus.  

Valojuhlat 
Koronatilanne on heikentynyt, odotellaan uusia ohjeita. Jatketaan valojuhlien suunnittelua 
toistaiseksi normaaliin tapaan, tarvittaessa palaveerataan asiasta elo-syyskuun vaihteessa. 
Kirpputoritavaraa ja arpajaispalkintoja täytyy alkaa kerätä, laitetaan kausipaikkalaisille 
viesti sähköpostilla. Kerätään tavaraa vasta viikkoa ennen valojuhlia. Arpajaistavarat 
viedään toimistolle, kirpputoritavarat ylähuoltorakennuksen varastoon. Ilotulitusta ei 
järjestetä tänä vuonna.   

Kausipaikkalaisten määrä 
Kausipaikkalaisia on nyt 67 eli melko paljon. Juhannuksena alue oli jo varsin täynnä, kun 
vierailijoitakin oli runsaasti. On esitetty, että kausipaikkalaisten määrää voitaisiin rajoittaa, 
ja tehdä jonotusjärjestelmä, mikäli maksimimäärä on täynnä. Päätettiin esittää 
syyskokoukselle, että kesä- ja vuosipaikkalaisten määrä rajoitetaan 70:een. Mikäli 
halukkaita on enemmän, voidaan jonottaa paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  



Kauden pituus tänä vuonna 
Isäntiä on valojuhlille asti. Päätettiin, että alue on vierailijoille auki syyskuun loppuun asti. 
Mietitään syysloma-ajankohtaa ja hiihtoloma-ajankohtaa erikseen myöhemmin, kysytään 
tästä kausipaikkalaisilta mielipidettä.  

Järjestyksenvalvojatilanne 
Yhdistyksellä on ainakin kolme kortillista järjestyksenvalvojaa. Selvitetään, onko muita, ja 
milloin on seuraavia järjestyksenvalvojakoulutuksia. Elina Tukkiniemi ja Teemu 
Kuosmanen ovat käyneet järjestyksenvalvojan voimankäytön perusteet –koulutuksen sekä 
kaasusumutinkoulutuksen. Myönnettiin Elinalle ja Teemulle lupa kantaa hallussaan 
käsirautoja ja kaasusumutinta yhdistyksen järjestyksenvalvojatehtävissä.  

Remontti- ja huoltotarpeet 

- Pisuaarit pitäisi vaihtaa vesipisuaareihin hajuongelman vuoksi. 
- Suihku- ja WC-tilojen ilmanvaihto on puutteellinen.  
- Pikkusaunan suihkutilan seinä pitäisi uusia.  
- Porakaivon puhdistus tilataan valojuhlien jälkeen.  
- Vanhan grillituvan katto vuotaa, se pitäisi korjata pikimmiten.  

Palaute kesätyöntekijöistä 
Pääosin on saatu hyvää palautetta kesätyöntekijöistä. Riittävä perehdytys on tärkeää. 
Pohditaan perehdytyksen toteuttamistapaa.   

Asiakaspalautteet kesältä 2021 
Palautteet ovat pääosin hyvin positiivisia. Rauhallisuus, siisteys, ystävällisyys ym. 
nousevat esille. Kehittämiskohteita: Mm. toivottiin opasteita 10-tien varteen, kuulutukset 
eivät kuulu kunnolla, tien kunto on ollut huono, leikkipaikalle toivotaan lisää 
leikkivälineitä, karaoketansseja toivotaan lisää.  

Muut esille tulevat asiat 
Ajotaitoviikonloppuun on pyydetty kalustoa, ja kalustoa saadaan, jos sitä ei ehditä 
myymään.  

Vankkuriviestissä on kaksi eri kellonaikaa syyskokoukselle. Oikea kellonaika klo 14.  

Päätettiin, että jäsenet voivat 1.10. – 31.3. välillä 100 e/vrk korvausta vastaan varata 
Riemuriihtä yksityistilaisuuksiin sopimuksen mukaan. Siivousmaksu 100 e, mikäli tilaa ei 
ole siivottu jälkeenpäin.  

Nuorisotilaan tarvitaan antenni, jotta TV:n katselu onnistuu.  

Saunatilakeskusteluissa tulee muistaa, että siellä voi olla vierailijoita. Saunatiloissa tai 
muuallakaan ei pidä vierailijoiden kuullen käsitellä yhdistyksen asioita eikä mahdollisia 
alueen sisäisiä ristiriitoja.  



Seuraava kokous Leporannassa 11.9. klo 10.  
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