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Paikka: Zoom
Aika: 16.8.2021 klo 19:45

Läsnä: Mikko Pellinen (kokouksen puheenjohtaja), Kia Mattila (sihteeri),
Tinja Seppälä, Tuija Innanen, Lauri Hatakka, Jesse Turpeinen, Toivo Nurkka,
Kalle Heinonen (läsnäolo- ja puheoikeudella)

1. Kokouksen avaus
a. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.47.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
a. Valittiin Tinja Seppälä ja Toivo Nurkka.

5. Fuksileiri
a. Kerrattiin eri vaihtoehdot pienemmän leirin järjestämisestä

koko leirin perumiseen. Vaihtoehtona oli myös siirtää leirin
ajankohtaa, mutta tällöin olisi pitänyt maksa 650€ lisää, että
siirron to-la välille tai lähes täysi hinta, jos kyseisen vuokran
siirtäisi toiselle viikonlopulla. Siirtäminen koettiin rahallisesti
liian suurena, että siihen halutaan ryhtyä.

b. Tarkemmassa pohdiskelussa pienempi leiri tarkoittaa n. 28
osallistujaa sekä 14 ohjaajaa. Vuodepaikkoja on olemassa 32
henkilölle. Pohdittiin osallistujille laadittavaa infopakettia
koronan aiheuttamista erityisjärjestelyistä.

c. Tuija ilmaisi eriävän mielipiteen, jossa kertoi ettei ole enää yhtä
vakavasti leirin järjestämistä vastaan. Hän pohtii kuitenkin
omaa osallistumista leirille, sillä hän ei välttämättä halua
osallistua tapahtumaan, jonka takana hän ei pysty seisomaan.
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d. Lauri muistutti, että leirille kannattaa ostaa runsaasti maskeja,
käsidesiä sekä muutamia koronan kotitestejä mahdollisia
flunssatapauksia varten. Tuija kertoi pikatestien toiminnasta.

e. Keskustelua aiheutti ohjaajien rooli koronaturvallisella leirillä.
Ohjaajat toimivat esimerkkinä ja mallina fukseille. Tuijan
esityksestä hallitus päätti, että ohjaajia suositellaan vakavasti
pitämään maskia tilanteissa, joissa sen käyttö onnistuu.
Esimerkiksi syödessä tai nukkuessa ei tarvitse maskia.

f. Hallitus suunnitteli työnjakoa eri infojen tekemiseen.
a. Hallitus valmisteli myös tiedotteen, joka lähetetään

ohjaajille kokouksen päätyttyä.  Tiedotteessa tuodaan
ilmi, että leiri järjestetään odotettua pienempänä sekä
poikkeusjärjestelyin.

g. Loimu on lähestynyt Limestä sponsoroinnin tiimoilta. Loimun
tarjous on ollut saunaherkkuja sekä starttipaketti fukseille, joka
sisältää Loimun logolla varustettuja esineitä. Tarjous oli
tarkoitettu 70 osallistujalle, Tinja kysyy uuden tarjouksen
Loimulta leirin pienentyessä.

6. MMETA
a. Mikko totesi, että oispa kaljaa.
b. Jesse kertoi, että risteilyvastaavia on lähestytty KJYRiin liittyen.
c. Tuija toivoi, että joku kävisi tutkimassa ääs-bisnes korttia ja

lähettää siinä olevat numerot fuksileirin ruokaostoksien
maksamista varten.

d. Lauri kertoi, että hän on ollut tietokoneen ääressä nyt yli 13
tuntia.

e. Mikko muistutti, että leirille otetaan Älä hätäile -oppaita.
f. Kia muistutti, että Maunokin lähtee mukaan leirille.
g. Jesse muistutti, että Toivolla on yksi kulari maksamatta.
h. Kia ilmotti, että jättää huomisen kämppäappron väliin.
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a. Muu hallitus paheksuu Kiaa tämän päätöksen johdosta.
i. Jesse kertoi, että pää tyynyyn tarkoittaa klo 22 nukkumaan

menemistä. Toivo taas kertoi, että tämä tarkoittaa sitä, kun
pääsee kotiin ja sammuu (ehkä sänkyyn).

j. Mikko totesi kämppäapprojen olevan Keravalla.
a. Kia ehdotti paikaksi Sampolan tunnelia.

7. Seuraava kokous
a. Päätetään Doodlella.

8. Kokouksen päätös
a. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.19.

ALLEKIRJOITUKSET

_________________________ _________________________
Mikko Pellinen Kia Mattila
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

_________________________ _________________________
Toivo Nurkka Tinja Seppälä
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


