
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 13.01.2019 klo 16.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Tapani Siivola 
Suvituulia Nieminen  
Heli Ahlfors 
Juha Saastamoinen 
Henna Nykänen 
Lotta Hyvärinen 
Anne Sirén  
Ella Oikarinen 
Paula Länsirinne 
Niko Rautanen 
Arttu Väätäjä (saapunut klo 16.25) 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 16.03. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Muutettu ”Menneet koulutukset”-kohtaa. Pöytäkirja hyväksytty tehdyin 
muutoksin. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n Lippukuntaposti 6/18: ohjelmapainotus on Ulos koloilta!, Vuosiseloste 
Leirialueen edessä olleesta portista oltu yhteydessä sähköpostitse.  
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- Ideaparkin paketoinnit 
- Menneet hyvin kokonaisuudessaan. 
- Rekrytointi vuoroihin ollut haastavaa. 

- Mietitty eri tapoja helpottaa rekrytointia seuraavissa varainkeruissa.  
- Varainhankinnan tuottoja ei voi kohdentaa tietyille henkilöille.  

- 6.12.2018 klo 10.00 Itsenäisyyspäivän juhla, Lempäälän kirkko 
- Osallistujia: 125 henkilöä KyKi:stä. 
- Lupauksen anto kirkossa. Vanhempainyhdistys tarjoaa kirkkokahvit kirkon jälkeen.  



- Järjestelyt menneet sujuvasti. Lupauksen anto näin monelle henkilölle vienyt aikaa.  
- Ehdotettu, että itsenäisyyspäivän juhlassa jaettaisiin kaikki joulukuussa jaettavat 

merkit. 
- Itsenäisyyspäivän juhla on kuitenkin tällä hetkellä jo liian pitkä lapsille.  
- Päätetty, että Sääksjärven seurakuntatalolle pääsyn jälkeen pyritään jakamaan 

joulukuun merkit Itsenäisyyspäivän juhlassa.  
- Päätetty jatkaa toistaiseksi suoritusmerkkien jakamista joulujuhlassa.  

- 7.12.2018 Inventointi 
- Jamboree-porukka käynyt tekemässä varainhankintaa leiriä varten.  

- 8. - 9.12.2018 Vaeltajien pikkujoulut, Pajaniemi 
- Osallistujia ollut noin 20 henkilöä. 

- 9.12.2018 Koirien joulurauhan siunaus, Tampere 
- Osallistujia 5 henkilöä. 
- Glögitarjoilu ja heijastimien jakaminen (HP) 

- 11.12.2018 klo 18 Joulujuhla, Kuljun Majakka 
- Osallistujia 158 henkilöä. 
- Arpajaiset 

- Arpoja mennyt noin 200 kpl. 
- 16.12.2018 Joulutulet leirialueella 

- Osallistujia 20 henkilöä. 
- Päätetty järjestää jatkossa joka vuoden kolmas adventti klo 16. 

- 20.12.2018 Kirkkovaltuuston kokous, Lempäälä 
- Tapani Siivola ja Jussi Vaitniemi käyneet kertomassa Lempäälän lippukuntien 

toiminnasta. 
- 24.12.2018 Sankarihautojen kynttilöiden sytytys, Lempäälä 

- Osallistujia 9 henkilöä. 
- Kevätkausi alkanut 7.1.2019. 
- Ilves2019-ilmoittatuminen alkanut.  

- Ilmoittautuminen loppuu 14.2.2019. 
- Keskusteltu johtajien tarpeesta leirillä. Johtajien rekrytointia tehostettava.  

- Leirille tulevien johtajien lapset etusijalla Ilvekselle lähtijöinä. 
- Päätetty laittaa johtajiston facebook-ryhmään rekryinfoa. 

 
 

5.§ Tulevan kauden toiminta 
- 18. -20.1.2019 ROK, Toukola 
- 22.-24.3.2019 Sudenpentujen ja seikkailijoiden talvileiri, Toukola 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Leirialue 
- Maansiirtofirmat käyneet tuomassa maata alueelle. Muutettu hieman aiemmin 

tehtyjä suunnitelmia parkkipaikan suhteen.  
- Ideoitu Kauneimpia joululauluja seuraavana vuonna leirialueella. Ideaa kannatettu. 
- Pyydetty kirkkoherraa vihkimään leirialue käyttöön. 
- Suunniteltu telttasaunan pystyttämistä leirialueelle vakituiseen käyttöön. Kattoa 

ensin vahvistettava ensin. Lisäisi käyttökertoja, koska nyt telttasaunalla ei ole ollut 
paljoa käyttöä.  



- Kulukorvausten hakeminen 
- Kulukorvaukset haettava ajoissa ja jos kulukorvauksissa jotain epäselvyyksiä, niin 

asianomaisen oltava välittömästi yhteydessä rahastonhoitajaan. 
- Johtajaneuvoston pestit 

- Rahastonhoitajan pesti auki kevään jälkeen. 
- Sihteerin pestissä jatkaa seuraavasta kokouksesta alkaen Lotta Hyvärinen. 
- Lippukunnanjohtajan pesti edelleen auki. 

- Huppari ja johtajatakki 
- Sovitus jatkossa kololla johtajien valvomana. Hupparit löytyvät kolon varastosta 

pahvilaatikosta. 
- Tilaaminen tammikuun loppuun mennessä kyki.fi:n tilauslomakkeella.  
- Hupparin hinta 25€/38€ (lasten koot/aikuisten koot) 

- Painatus: taakse iso KyKi:n logo ja eteen vapaavalintainen teksti 
- Päätetty etupainatukseksi KyKi. 

▪ Jos takapainatuksen lisäys: #meidänlippukunta, 
maksaa ylimääräistä, laitetaan se KyKi-painatuksen 
alle eteen.  

- Päätetty takapainatukseksi KyKi:n iso logo, jonka alla 
#meidänlippukunta. 

▪ Jos #meidänlippukunta-painatus maksaa ylimääräistä, 
laitetaan se hupparin eteen KyKi-painatuksen alle.  

- Ville selvittää painatuksen hinnan.  
- Johtajatakki painatuksineen alle 100€ 

- Takeista tilattu sovituskoot. 
- Johtajaikäisiä ovat johtajat samoajaikäisistä alkaen ja he voivat tilata takin. 

- Päätetty, että kaikki uudet jäsenet otetaan jäseniksi ja lopetushalukkaiden jäsenten 
jäsenyyden lopetus on hyväksytty kokouksessa.  

- Yhdestä seikkailijaryhmästä jäämässä johtajia pois kevätkauden jälkeen.  
- Uusia sudenpentuja siirtymässä seikkailijoihin syksyllä noin yhden joukkueen 

verran.  
- Ilves2019- lähtijöiden tukeminen 

- Leirimaksu on 110€/220€ (sudenpennut/muut leiriläiset). 
- Ehdotettu, että lippukunta tukee leirille lähtijöitä järjestämällä bussikuljetuksen 

leirille ja 10% leirin hinnasta.  
- Päätetty, että lippukunta tukee Ilves19-lähtijöitä 10%:n verran.  
- Päätetty myös, että tehdään kohdennettua varainhankintaa kevään aikana. 

● Sovitaan vanhempainyhdistyksen kanssa, miten varainkeruu 
toteutetaan. 

- Jamboreelle lähtijöiden tukeminen 
- Ovat hakeneet avustuksia Lionseilta. 
- Jamboreelle lähdössä KyKi:stä 8 henkilöä. 
- Ehdotettu, että lippukunta tukee Jamboreelle lähtijöitä 50€. 

- Päätetty, että lippukunta tukee Jamboreelle lähtijöitä 50€:lla.  
- Sääksjärven seurakuntatalo 

- Meille varattu seurakuntatalosta yksi huone omaan käyttöön, joka on noin 20 m2, ja 
kaksi huonetta, jotka päivisin ovat käytössä kerhotoiminnalla.  

- Lippukunnan varasto on 17 m2. Tila on korkeata tilaa, jonne voi laittaa telttoja 
kattoon kuivumaan.  

- Varaston jatkeena on katos, johon tulee nuotiopaikka.  



- Sali on hyvin samanlainen kuin Kuljun Majakalla oleva seurakunnan sali. 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 03.02.2019 klo 16.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.57. 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Tapani Siivola, lippukunnanjohtaja                    Suvituulia Nieminen, sihteeri 


