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Palaveri 3-2022 
Saunamaratonin tilanne  
 
Aika ja paikka 
7.7.2022 koulu klo 18.30 

Paikalla 
puh.joht Tommi, siht.Kaisa, Maria, Paula, Seija, Antero, Esa, 
Kalevi, Marita, Elli, Anni, Oona, Hanna  

Jakelu / Arkisto 

   

1. Palaverin informaatio 
Asiakohta ja liitteet Kirjaus 

Saunojen lämmittäjät Saunojen lämmittäjät vahvistetaan 

Tiistain talkootyön jako Siirtosaunojen kuljetukset, teltat, kalusteet ja muut tarvikkeet eri pisteisiin 

Tavaran toimitukset Toimitusajankohta  koululle ja Kotirantaan. Varmistetaan vastaanottajat, koulun 
tavarakuormassa eriteltävää laavun osuus. Kotirannan  kuorma on valmiiksi eritelty 
omanaan. 

Ruoka ja kahvi, valmistukseen 
kalusto 

Kotiranta: soppatykki, 3kpl 10litran kanisteria, 10litran kattila, kaasu ja poltin tykkiin 
tai polttopuut. Kahvin ja teen osuus on valmiina paikalla  
 
Koulu: iso kahvinkeitin, jos varaosan vaihto onnistuu, kattilat, kauhat ja kanisterit  
Marialta ja Pirjolta. Kaasu ja poltin (jos kahvinkeitin menee vihkoon, niin toinen kaasu 
ja poltin tilalle) Kannelliset ämpärit 6kpl tulee kaupan kuormasta. 
 
Laavu: Vesiastiat, nokipannut 2kpl, kaasu ja liesi, termarit 2 kpl kahviin ja vesitermos  

Juomat saunoille ja saunan 
omistajille kiitokset 

Kaikki tulossa kaupan kuormasta.  
 

  

  

2. Palaverin päätökset 
Asiakohta ja liitteet  P nro Päätös Vastuu Menne

ssä? 

Saunat ja lämmittäjät 1 Saunojen lämmittäjät ja kelloajat jokaiselle ryhmälle 
liitteenä  
Ryhmäjako liitteenä 

Esa 
 
Seija 

 

Tiistain 
valmistelutalkoot 

2 Saunavesien ja polttopuun kuljetus saunoille sunnuntaina. 
Puita myös soppatykille, jos ei saa kaasupoltinta asennettua 
Oman siirtosaunan kuljetus 
Älysaunan hakeminen ja paikoilleen kuljetus 
 
Telttasaunan hakeminen Koskenpäältä tiistai-iltana, 
palautus keskiviikkona heti, kun vapautuu iltapäivällä 
 
Omat teltat, penkit ja pöydät, Kotirantaan ja siirtosanoille. 
Kalurit tuo pöydät omille saunoilleen 
 
Koululle vuokrateltta, penkit ja pöydät Ylä- Muuratjärven 
kylätalolta 

Vesa, Tommi 
 
Vesa 
Tommi 
 
Maria 
Vesa 
 
Antero, Tommi 

 
 
Vesa, Esa 
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Tavaran toimitukset 3 Mehtosen Jukka tuo tavarakuorman tiistaina klo 12-13 
ensin koululle, siitä jatkaa Kotirantaan. Kaasun vaihtopullot 
huolehdittava Jukan mukaan (iso ja pieni komposiitti) 
Seija menee auttamaan Kotirantaan, talonväki paikalla. 
Koululla Maria paikalla, Kaisa tulee auttamaan.  

Kaisa  

Ruoka ja kahvi, 
valmistukseen kalusto 

4 Soppatykin kuljetus Kotirantaan 
Kanisterit 3kpl/10litr, kattila 10litr, kauhat 2kpl, 
ruokailukulhot, aterimet (veitset, lusikat, kahvilusikat) viety 
7.7.22 Kotirantaan 
 
Koulun tilanne lähes selvä, kahvinkeittimen varaosa tulossa. 
Vaihtoehtoisesti kaasupoltin ja kaasu. 
Keittovälineet ja tarjoiluastioita Marialta ja Pirjolta, 
makkaran paistoon kaasu ja muurikka 
 
Laavun tarvikkeille mönkkärikuljetus tiistaina. Keskiviikkona 
ruokatavara sen jälkeen, kun viimeiset poistuvat 
ensimmäiseltä saunalta. Vesiastiat Anterolta.  
Ruokatavara tuodaan valmiiksi laavun parkkiin.  

Antero 
Marita 
 
 
 
Tommi 
 
Maria 
 
 
Antero 
 
 
Riikka, Kaisa 

 

Juomat saunoille ja 
saunaomistajille kiitokset 

5 Juomat ja chipsit jaetaan liitteen mukaan ja saunan 
omistajille kiitokset. 

Elli, Anni  

KaLuRi 6 KaLuRi 1 ja 2 opastetaan paikoilleen ke aamulla joku  

Tapahtuman purku 7 Torstaina siivotaan paikat ja lasketaan todellinen kulutus  yhteisvastuu  

     

     

5. Seuraava palaveri 
Aika Paikka Paikalla Sihteeri 

    

 


