9.8.2020 SF Caravan Hyvinkään Seutu ry
VihtiPark-toimikunnan kokouspöytäkirjaote 06/2020
________________________________________________________________________________
Seuraava hallituksen kokous on 18.8.20. Tällä hetkellä ei uusia kuulumisia.
Hallitukselle tullut kysely koskien alueellamme olevia koiria ja niiden kiinnipitoa.
Koirat, ja kaikki kotieläimet pidettävä kytkettyinä alueella. Joka havaitsee irrallisen
koiran, tulee kohteliaasti huomauttaa omistajalle kotieläinten pitämiseen liittyvistä
käytännöistä alueellamme.
Uusia toimenpiteitä ei otettu listalle.
Toimiston/kioskin uudet aukioloajat ovat olleet palvelevammat. Kioski siis auki klo 1012, klo 13-16, klo 18-20.
Isännät jatkavat desinfektiokierroksia edelleenkin 4 x vrk. (klo 9-13-17-21)
Autojen nopeudet ovat olleet kovia myös hiekkatiellä. Nopeusrajoitus siellä on 40km/h
ja alueella 10km/h. Jokaisen on huolehdittava, että noudattaa näitä sääntöjä.
Promillemittari löytyy nyt toimistolta. Hinta 2€/puhallus.
MiniGolf 2€ aikuiset ja 1€ lapset.
Rannan lisäpaikat hoidetaan valmiiksi syksyn kuluessa.
Kun alueella kulutusta paljon eli paljon vierailijoita, tulee isäntien tehostaa mm. paperien täyttö kierroksia, yleistä siisteyttä yhteisissä tiloissa.
Isäntäkoulutukset alkavat;
Jokaisen tulee käydä koulutus yhteisten toimintatapojen luomiseksi. Isäntäkoulutukset
alkavat syyskuussa.
5.9.20 klo 10 ja 12.9. klo 10.
Noin 20 vaunukuntaa/kerta
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla susanna.sorjolahti@hotmail.fi
Kesäkauden päättäjäiset 29.8.20
Kehityskeskustelu 29.8. klo 11-12
Toimikuntavaalit 29.8. klo 12-14
Saunat 14-16 ja 16-18
Illalla Nyyttärit klo 18.30 ja Karaoke
Vaalitulosten julkaisu n. klo 21
Ilta päättyy katoksella klo 00.00, ulkoalueella hiljaisuus klo 00.30.
Tervetuloa-ilmoitus uusitaan vanhentuneiden ja muuttuneiden tietojen osalta.
Caravan-leirintäoppaaseen on toivottu lisää informaatiota VihtiParkista.
Uikkarit päällä saa olla myös vuorosaunassa.
Trampoliinin käytöstä epäselvyyttä: Hyppyaika klo 23 asti. Junnutiimi tekee uuden ohjeistuksen.
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Pöytäkirjaotteet puuttuneet seinältä ja netistä. Toimitetaan ne niille kuuluville paikoille.
Marja Pylkkä on uusi Junnutiimin koollekutsuja ja vetäjä.
Junnutiimiin kuuluu tällä hetkellä: Marja ja Lauri Pylkkä, Päivi Vuokkola, Paula PajariJokinen ja Mikko Kaipomäki. Tuula Kanerva on toiminnassa mukana mahdollisuuksiensa mukaan.
Junnutiimi haluaisi pitää huutokaupan alueella kerätäkseen varoja alueen lasten ja
nuorten iloksi.
Kaikki kausipaikat myyty, jonossa 10.
Talvipaikkoja on jo kyselty. Kk-paikkoja on nyt 7 myytyä.
Isäntävuorojen varauksia ottaa vastaan puheenjohtaja.
Kesäkauden päättäjäiset sekä toimikuntavaalit 29.8.20
Koeponnistus ja kosteusmittaukset 29.8.20
Syystalkoot 10.10.20
Halloween 31.10.20
Tonttutalkoot 5.12.20
Seuraava kokous su 29.8.20 klo 15.

