6.12.2020 SF Caravan Hyvinkään Seutu ry
VihtiPark-toimikunnan kokouspöytäkirjaote 11/2020
________________________________________________________________________________
- Yhdistyksen Syys- ja kevätkokous pidetty. Valittu uusi hallitus. Sirkka Miettinen valittiin jatkokaudelle ja Harri Lång varajäseneksi. Jäsenistöstä tulevat tiedot myös ilmoitustaululle talolle. Ensi tiistaina 8.12.21 hallituksen seuraava kokous.
-

-

-

Infrasta lopputarkastus on tehty ja se on hyväksytty.
Roska-astialle rakennettava katos ja betonialusta - rakennetaan kesällä 2021. Samalla
on siirryttävä kierrätykseen: lasi, metalli, pahvi ja sekajäte.
Tiedottajana aloittaa Hanna Mensola. Katri P. luvannut perehdyttää.
Saunat toistaiseksi ”perhekunta” -mallilla.
Pikapäätöksellä toimikunta perunut maksullisen keskiviikkosaunan. Sovittiin, että saunaa saa lämmittää, kun 6 henkeä kasassa. Tällä hetkellä ei koronarajoitusten vuoksi
käytössä.
Käytiin Junnutiimin palaverin pöytäkirja läpi ja käsittelimme toimikunnalle tulleet asiat.
Trampoliinien ja isojen tavaroiden laitto on aiemmin ollutkin talkoiden yhteyksissä niin
keväisin kuin syksyisinkin. Nyt tuli erillinen toive, että talkoissa trampoliinit jätettäisiin
paikoilleen, kun syysloma oli vasta tulossa ja lapsia olisi alueella. Näin päätettiin, sillä
ehdolla, että Junnutiimi huolehtii trampoliinien poislaiton.
Keskustelua myös siitä, että syystalkoot voitaisiin tulevaisuudessa ohjelmoida vko 42
jälkeen, jolloin talkoissa voitaisiin trampoliinit pois laittaa yhteisvoimin.
SUP-lautojen /muiden vastaavien laitteiden/toimintojen vuokramaksujen asettamisesta
ei voi toimikunta päättää. Asia viedään tammikuun hallituksen kokoukseen.
Junnutiimi edelleen vastaa itse alueen lapsille hankituista tavaroista, niiden huolloista
ja ylläpidosta. Toimikunta auttaa ja tukee tilanteissa, joissa Junnutiimi sitä tarvitsee.
”Vapaaehtoinen lahjoitus” -lipasta ei voi kioskille laittaa, koska se tarvitsisi virallisen
rahankeräys luvan Poliisihallitukselta.
Junnutiimin pöytäkirja liitetty Toimikunnan pöytäkirjan liitteeksi.

- 3 paikkaa tyhjänä, jonossa 15. Talvipaikoilla 5.
- Puheenjohtaja on yhteydessä jonottajiin.
- Hankinnoista on tehtävä hankesuunnitelma ja budjetointi hallitukselle.
- Isäntävuorojen varauksia ottaa vastaan puheenjohtaja.
- 87 vaunukuntaa varasi isäntävuoron 5.12.20 tapahtumassa, 20 puhelimitse, 16 vaunukuntaa jäi varaamatta.
- 6.12. -12.12.20 ei vastaanoteta yhtään kirjallisia isäntäkalenterivarauksia.
- Vuorot varattava 30.4.21.mennessä kirjallisesti (s-postilla) isäntäkalenterinhoitajalta.
- Isäntäkalenterissa merkitty minimi-isäntämäärä; kesäviikonloppuina 5 henkeä ja talviviikonloppuina 3 henkeä. Jos tekee Isäntävuoron Uutena Vuotena -21(3henkeä), pääsiäisenä,
juhannuksena (5 henkeä) tai rantatreffeillä (30.7. -1.8.21), kattaa se koko vuoden isäntävuorokiintiön.
- Jos teetät vuorosi, ilmoita tieto isäntäkalenterin pitäjälle, jotta tiedetään, kuka vuoron tekee. Mikäli vuorosi tekee joku muu, olet kuitenkin itse vastuussa vuorosta. (eli jos tekijä ei
pääse, tulet itse tekemään vuoron tai hankit uuden tekijän)
- Seuraava kokous su 10.1.21. klo 11.00
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