
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 03.02.2019 klo 16.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Tapani Siivola 
Lotta Hyvärinen 
Niko Rautanen 
Maria Mamia 
Sarianna Kurkinen 
Juha Saastamoinen 
Heikki Mamia 
Miro Sola 
Emma Ranta 
Henna Nykänen 
Lauri Ala-Hynnilä 
Heli Ahlfors 
Joona Hamppula (saapunut klo 16.25) 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 16.08. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n lippukuntaposti 1/2019: Ulos koloilta! -ohjelmapainotus, Partion peruskirjan päivittäminen 
alkanut, lippukunnat voivat hakea rahaa uusiin toimintamuotoihin, WWF:n Panda -merkki 
Ilves19 Lippukuntainfo: leirin ilmoittautuminen käynnissä 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 18. -20.1.2019 ROK, Toukola 
- 9 kurssilaista, 3 kouluttajaa 
- Muutamalla kurssi kesken 

- 25.-27.1.2019 PJPK 1/2019 1. osa 
- 1 kurssilainen 

 



 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 15.-17.2.2019 Uusien samoajien retki Erpin, Vevan ja Kavan kanssa kämpällä 
- 22.-24.3.2019 Sudenpentujen ja seikkailijoiden talvileiri, Toukola 
- 23.-24.3.2019 EA 1 -kurssi 

- 2 samoajaa ilmoittautunut 
- 22.-24.3.2019 PJPK 1/2019  

- 1 kurssilainen 
- 31.3.2019 klo 17 Lippukunnan kevätkokous Kuljun vanhalla seurakuntatalolla 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Varainhankinta 
- Keskusteltu vuoden 2019 varainhankintatavoista 

- Lippukunnan maksupäätteen hankkiminen edennyt  
- Ilves19 

- Pienillä johtajia tällä hetkellä hyvin, isoilla vielä tarvetta johtajille 
- Lippukunnalle tarjottu mahdollisuutta ostaa käytetty ahkio 

- Päätetty, että ei osteta kyseistä ahkiota 
- Lippukunnan rahojen käyttö 

- Ehdotettu, että leirialueeseen liittyviä pieniä hankintoja voidaan tehdä ilman 
johtajiston lupaa 500 eurolla kauden aikana 

- Päätetty, että leirialueeseen liittyviä pieniä hankintoja voidaan tehdä ilman 
johtajiston lupaa 500 eurolla kauden aikana 

- Ehdotettu, että alle 100 euron hankintoihin riittäisi rahastonhoitajan ja 
lippukunnanjohtajan lupa 

- Päätetään seuraavassa kokouksessa 
- Isot hankinnat käytetään kuitenkin aina johtajistossa 

- Leirialue 
- Kaivuutyöt tontilla hyvässä vaiheessa 
- Ehdotetaan kunnalle, että tontin viereen tehtäisiin kunnan maille nuotiopaikka 
- Kaavamuutoksen hakua lähdetään edistämään kevään aikana 
- Soran hankinnasta tiepohjalle pyydetty tarjouksia 

- Leirialueen ja kämpän varauskalenteri tulossa nettisivuille 
- Lippukunnanjohtajan valinta 

- Niko Rautanen jatkaa lippukunnanjohtajana seuraavasta kokouksesta alkaen 
- Sarianna Kurkinen jatkaa samoajien ikäkausivastaavan sijaisena kevätkokoukseen 

asti 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 03.03.2019 klo 17.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 



- Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.09. 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Tapani Siivola, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 


