
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 07.06.2019 klo 18.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Lotta Hyvärinen 
Henna Nykänen 
Sarianna Kurkinen 
Tapani Siivola 
Joona Hamppula 
Heli Ahlfors 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 18.02. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n lippukuntaposti 3/2019: Koitoksen mainostusta, peruskirjan uudistaminen työn alla, 
adventtikalenterikampanjan uudistumisesta tietoa 
Seurakunta pyytänyt arviota Sääksjärven uuden seurakuntatalon käytön määrästä partiokäytössä 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 28.4.2019 klo 16 Akaan alueen johtajien verkostoitumispäivä, Lempäälän Vanha Pappila 
- 10 osallistujaa KyKistä 

- 29.4.2019 klo 18.00 Yrjönpäiväjuhla, Kuljun Majakka  
- 150 osallistujaa 

- 5.5.2019 Reissu2019, Tampere 
- 55 osallistujaa 

- 10.- 12.5.2019 Tarpojien ja samoajien leiri, Tervajärvi 
- 27 leiriläistä, 15 johtajaa 

- 11.5.2019 Sudenpentujen kisat, Tampere 
- 4 pentuetta paikalla, noin 20 osallistujaa 

- 18.- 19.5.2019 Leon lenkki ja Hilkan kilpa, Hämeenlinna 
- 1 vartio vaaleanpunaisessa sarjassa: 10. sija 



 
- 27.5.2019 Lippukunnan varusteilta Treelinessä 

- 9 osallistujaa 
- 1.6.2019 Lippukunnan jäsenten valmistujaisia 

- Kaksi lippukunnan edustajaa käynyt kaikissa kolmissa juhlissa 
 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 10.-12.6.2019 Scandinavian Outdoorin muutto Tampereella 
- 2 tarpojaa menossa 

- 22.7.-2.8.2019 Jamboree, USA 
- 8 ilmoittautunutta 

- 24.7.- 1.8.2019 Ilves2019, Evo 
- Sudenpentujen leiri 24.-27.7.2019 

- 1.8.2019 Uusien partiolaisten ilmoittautuminen aukeaa nettisivuilla 
- 17.-18.8.2019 Johtajahuolto, Kuopio 
- 16.-18.8.2019 Akaan alueen ROK, Arajärvi 
- 30.8.-1.9.2019 Johtajatulet, Evo 
- 8.9.2019 Leirialueen kirkon vihkiminen, kauden aloitus partioperhepäivän merkeissä, 

Leirialue 
 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Lippukunnan hupparit 
- Huppareiden painojälki ollut epätasaista 
- Takkien ottamatta jättämisestä olisi koitunut lippukunnalle kustannuksia, jotka 

hupparien painaja maksanut, joten päätetty olla reklamoimatta hupparien 
painojäljestä 

- Ilves 2019 
- Sudenpentujen bussiin jäävät tyhjät paikat voisi myydä vierailupäivään osallistuville 

- Varusteet 
- Treelineltä kyselty tarjouksia teltoista 
- Ehdotettu kolmen uuden teltan ostamista 
- Päätetty hankkia lippukunnalle 3 uutta telttaa, mikäli teltat kustannetaan 

vanhempainyhdistyksen rahoilla 
- 1.-8.7.2019 Treelinen myymälässä ja verkkokaupassa koodilla Kyynärön Kiertäjät 

lippukunnan jäsenet saavat -15% alennuksen 
- Leirialue 

- Leirintäalueilmoituksesta ollut keskustelua kunnan kanssa 
- Ei kuitenkaan ole lippukunnassa koettu tarpeelliseksi tehdä 

- Tieosuuskuntien kanssa sovittu leirialueelle kuljetettujen maakuormien 
kuljettamisten hinnoista 

- Jo poistetun puomin siirrosta keskusteltu tieosuuskunnan kokouksessa 
- Tontille tuotu metallisia valotolppia ja valotolppien jalustoja 

- Käyttö esimerkiksi puomeina 
- Päätetty, että haetaan ylimääräisiä kohdeavustuksia tonttia varten 
- Vanhan Hervannantien varressa on jätepiste, jonne tontilla syntyvät jätteet voi jättää 



 
 

- Akaan alueen kokous 
- Lippukunta luvannut järjestää Akaan alueen vaeltajien pikkujoulut viikolla 50 

Pajaniemessä, vastuuhenkilönä Niko 
- Piirin talvikilpailuissa 2020 lippukunnan vastuulla kädentaidot-tehtäväryhmä 
- Piirin talvikilpailuiden 2020 johtaja edelleen haussa 

- Uusien johtajien tarve 
- Seikkailijoissa ja sudenpennuissa tarvetta muutamalle johtajalle 

- Trangioita varastolla vähän 
- Pyydetään ryhmien johtajia laittamaan kyselyä ryhmien jäsenille trangioista, jotta 

trangiat saataisiin takaisin varastoon 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 24.8.2019 klo 17.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 


