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Paikka:  Leporanta 

Hyväksyttiin heinäkuun 2020 kulut, yhteensä 12699,34 e.  

Uusia jäseniä on tullut kymmenen. Hyväksyttiin uudet jäsenet.  

Keskusteltiin saapuneesta drone-kuvaustarjouksesta. Todettiin, että Ari voi tehdä drone-
videota alueesta. Keskusteltiin sähkö-ja hybridiautojen latausasiasta. On suotavaa, että 
näille olisi omat latauspisteet, vaunusta ei pitäisi vetää sähköä. Selvitetään asiaa talven 
aikana.  

Keskusteltiin Riemuriihen rakennushankkeesta. Kaivinkone täytyy vuokrata pohjan 
kaivamiseen. Liitolta haetaan avustusta arvioitujen kustannusten pohjalta. Pyritään 
viestimään sähköpostitse talkoista hyvissä ajoin, jotta työssäkäyvät talkoolaiset voivat 
mahdollisuuksien mukaan osallistua.  

Keskusteltiin koronatilanteesta ja treffien järjestämismahdollisuuksista. Päätettiin 
toistaiseksi suunnitella edelleen Valojuhlia, mutta reagoidaan tarvittaessa pahenevaan 
epidemiatilanteeseen.  

Käytiin läpi liitolta anottavia ansiomerkkejä ja hakuperusteita. Myös yhdistyksen omia 
viirejä ja standaareja voidaan jakaa. Ari selvittää tasavuosia täyttävät.  

Carunan kanssa on keskusteltu syöttötehon vaihtelusta. Korvausvaatimus on hylätty. 
Pyritään mittaamaan tulovirtaa kahdesta kohtaa, jotta saadaan ongelmasta tarkempi käsitys.  

Kesätyöntekijöistä on tullut myönteistä palautetta. Myös kesätyöntekijät itse ovat olleet 
tyytyväisiä. Kesätyöntekijöiltä pyydetään kirjallinen palaute, josta voisi koostaa 
VankkuriViestiin julkaisun.  

Aluetta ja isäntien toimintaa kehutaan asiakaspalautteissa. Lisää opasteita kaivataan. 
Selvitetään kylttien ja pystytyksen hinnat.  

Kausipaikkalaisia nyt 57. Näistä 14:lla isäntävelvoitevapautus. Isäntätilanne on hyvä. 
Postilaatikkoa ehdotettiin portille, jotta isännän ei tarvitsisi aamuisin hakea lehteä niin 
kaukaa. Kysytään ensi vuodeksi hintaa lähemmälle postilaatikolle. Tilataan ensi vuonna 
myös Turun Tienoo. Kuomullinen peräkärry on kunnostettu. Voidaan vuokrata sitä jatkossa 
10 e / vrk kausipaikkalaisille. On ehdotettu sähköavusteisten polkupyörien hankkimista 
isännille. Todettiin, että ei ole alueella tarvetta. Lauri kertoi peräkärryjen massoista 750 
kg / 825 kg ja näiden ajokorttivaatimuksista. Ajotaitoviikonlopun ajoharjoittelu alkaa 
perjantaina noin klo 14. Liittokokous 26.9. Länsirannikon ralli 12.9. alueen lähiteillä.  

Seuraava kokous 30.9. klo 18 Leporannassa.
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