VIHTIPARK-TOIMIKUNNAN KOKOUS 7/2018
HALLITUKSEN KUULUMISET
• EU-tietoturvasäännöksen turvasuunnitelma rekisteri on tehty ja toimitettu
alueiden toimistoille.
• Liitohallitus on tehnyt päätöksen, että liitto perii vain yhden jäsenmaksun
liitolle, mikäli kuuluu useampaan yhdistykseen.
• Kausipaikkasopimukseen tulee liite, jossa kausipaikkalainen lupautuu
henkilötietojen antamiseen ja sitoutuu olemaan vaitiolovelvollinen alueen
tietojen salaamiseksi. Liite tulee allekirjoittaa 30.8.18 mennessä.
NUORISOTOIMIKUNTA
• Polkuautojen hankinta alueen 6 yrittäjien kanssa on sovittu. Ajokortit lapsille on
hankittu. Nuorisotalon kunnostus käynnissä.
• Junnutiimi piti siivouspäivänä kioskia. Tällä hetkellä nuorisolla on rahaa 789,35.
MUUT ASIAT
• Kausipaikka jonossa on 4 henkilöä, joihin ei ole saatu yhteyttä. Yksi paikka on
vapaana. Kuukausipaikkoja on varattu 5 kpl seuraavaksi niitä myydään
heinäkuussa.
TREFFIT JA MUUT TAPAHTUMAT
• Kevättalkoista jäi tekemättä vielä seuraavat työt; lipputankojen pystytys
• alagrillin ja toimiston ulkokalusteiden maalaus
• muovipöydät ja tuolit on pestävä
• Rantatreffeille on tulossa grillivaunu
• VihtiPark 10v. 8-10.6.2018 juhlatreffeille tilattiin lohikeitto avaimet käteen
periaatteella, nostetaan ruokailijoiden määrä 300 henkilöön. Kakut on tilattu
360 henkilölle hintaa 300,00. Vihtiparkin huomionosoituksien saajat on kutsuttu
treffeille, sekä kutsutaan myös 4 henkilöä, jotka ovat uurastaneet alueen
hyväksi, heiltä ei peritä ohjelmamaksua. Käsiteltiin tehtävälista ja niiden
vastuualueet, sekä ohjelmalehtinen, jotka tulevat pöytäkirjan liitteeksi.
• Alueen turvakatselmus tehtiin 29.4.2018, toimenpiteet käynnissä.
• Isäntäkalenterin tilanne, isäntävuoroja yhdellä kausipaikkalaisella varaamatta
ja muutamilla uusilla kausipaikkalaisilla. Kesällä on, vielä joitakin vuoroja joista
puuttuu isäntä.
• Muut esille tulevat asiat: Huoltorakennuksen vessojen lattioiden pinnat ovat
tehty ja niistä tuli hyvät. Saunojen desinfiointipesu suoritetaan kerran
kuukaudessa toimikunnan toimesta isäntien kanssa.
• Tähdennetään isännille, että tarkistavat aamuisin tuvan siisteyden, sekä
kausipaikkalaisille muistutus, että omat jäljet on siivottava ennen kuin poistuu
tuvalta.
• Toimikunta päätti, että terassien koko saa olla vaunun rekisteriotemitan
pituinen.
• Autoihin, jotka on pysäköity väärin kausipaikoille, jaetaan muistutus laput, sekä
tehdään myös muistutus, että alueella on nopeus 10 km/h. Parkkipaikan roskaastiaan ilmoitus, ainoastaan talousjätteille.
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Alueelta on muutamalta kausipaikkalaiselta viety täysiä kaasupulloja, sekä
muita tavaroita.
Kesäviikonloppuisin lämmitetään lauantaina ja sunnuntaina aamusauna klo 1012. Nuohooja tulee 7.6.18 molemmille saunoille.
Inva-WC on päivitettävä ja hankitaan wc-istuimen koroke, jota voi myös
käyttää suihkutuolina.
Helsingin-sanomat ja Aamuposti on tilattu 1.6-31.8.18 väliseksi ajaksi.

PALAUTTEET
• Toimikunta on saanut asukaspalautteen, jossa pyydetään ohjeistus ja
pankkisiirrot, joilla maksaa aluemaksun niille vierailijoille, jotka tulevat
alueelle, kun ei ole isäntiä. Palaamme tähän asiaan ennen kuin sesonki
päättyy.

