VIHTIPARK-TOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2018
NUORISOTOIMIKUNTA
• Polkuauto-asia vielä vaiheessa, alueen yrittäjien kanssa neuvotellaan sponsoroinnista.
10 v -treffeille pomppulinna-asiaa selvitetään. Junnutiimi toteuttaa tapahtumassa
herkkukioskin.
KAUSIPAIKAT
• Kausipaikka jonossa on 8 henkilöä. Kolme vaunukuntaa sanonut kausipaikkansa irti.
Sisäisen siirron odottajia kaksi kappaletta. Näin ollen jono saadaan purettua.
Toimikunta on käynyt läpi sähkölaskujen maksutapahtumat.
TREFFIT JA MUUT TAPAHTUMAT
• 14.4.18 Puu- ja konttiensiirtotalkoot klo 9 (talkoolaisille soppaa)
• 28.4.18 Kevättalkoot – talkoolaisille soppaa
- talkoosoppa ja talon siivous– Sinikka Laine
- lipputankojen ja terassinkaiteiden sekä kalusteiden maalaus – Lauri Mäenpää
- valokatteidenpesu – Timo Punnonen
- maisemointi ja maatyöt – Mika Stig ja Jukka Sassi
- haravointi – Ari Lehto
- saunat – Sirkka Miettinen, Katja Joukainen ja Susanna Sorjolahti
• 8-10.6.2018 VihtiPark 10v. juhlatreffien mainokset infotaululla ja lehdessä. Ohjelma
tarkentuu myöhemmin.
HANKINNAT
• hankitaan 2 kpl ruohonleikkuria ja alueelle uudet 10:n km nopeusrajoituskyltit, sekä
opastuskyltti ohjaamaan asiakkaat toimistolle.
• Uimapukusaunalle tölkkipuristin.
• 3 kpl Frisbeegolf – telinettä ja ne asennetaan kevään aikana.
• Saunoille isot roska-astiat tölkeille pantilliset ja pantittomat.
• Maalit wc:hen ja suihkuihin
• Karaoke-mikrofonit (2 kpl).
KATSELMUKSET
• Alueen turvakatselmus tehdään keväällä 30.4.2018 mennessä.
ISÄNTÄKALENTERI
• Vuoroja on vielä heinä- ja elokuulta varaamatta. Kymmenkunta vaunukuntaa
varaamatta vuoroaan. Juhannusviikolla ei ole vielä isäntiä.
ALOITTEET
• Toimikunta sai aloitteen saunavuorojen vaihtamisesta takaisin vuoroviikottaisiksi. Esille
tuli myös uusi ehdotus, eli kolme vaihtoehtoa, joista toimikunta keskusteli ja äänesti
seuraavasti.
- Nykyinen käytäntö, naisten saunavuoro aina ensin, sai 4 ääntä Lauri Mäenpää,
Ari Lehto, Timo Punnonen ja Jukka Sassi.
- Entinen käytäntö, miestenvuoro parittomina viikkoina ja naistenvuoro parillisina
viikkoina, sai 0 ääntä.
- Uusi käytäntö, kuukausittain vaihtuvat saunavuorot. Miesten vuoro ensin parittomina
kuukausina ja naisten vuoro ensin parillisina kuukausina, sai 4 ääntä Sirkka Miettinen,
Katja Joukainen, Susanna Sorjolahti ja Mika Stig. Puheenjohtajan ääni ratkaisi
äänestystuloksen. Jatkossa naiset saunovat ensin parillisina kuukausina ja miehet

parittomina kuukausina. Vuorot astuvat voimaan 1.5.2018 alkaen, tästä tehdään
tiedotteet ilmoitustauluille.
SEURAAVA KOKOUS Vihtiparkissa 29.4.2018 klo 14.00

