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Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 24.08.2019 klo 17.00. 
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Maria Mamia 
Anne Sirén 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 17.08. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n lippukuntaposti 4/2019: Jäsenhankintavinkkejä, adventtikalenterikampanjasta tietoa, 
Explon ja syys-SM -kisojen mainostusta. 
HP:n lippukuntaposti 3/2019: Aikuisena partioon -vihko, piirin kurssien ja tapahtumien 
mainostusta. 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

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

- 22.7.-2.8.2019 Jamboree, USA 
- 8 osallistujaa KyKistä 

- 24.7.- 1.8.2019 Ilves2019, Evo 
- Sudenpentujen leiri 24.-27.7.2019 
- 125 osallistujaa KyKistä 

- 1.8.2019 Uusien partiolaisten ilmoittautuminen aukesi nettisivuilla 
- 16.-18.8.2019 Akaan alueen ROK, Arajärvi 



- 4 kurssilaista ja 5 järjestäjää Kykistä 
 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 30.8.-1.9.2019 Johtajatulet, Evo 
- 14 ilmoittautunutta 

- 8.9.2019 Leirialueen kirkon vihkiminen, kauden aloitus partioperhepäivän merkeissä, 
Leirialue 

- 21.9.2019 Partiokamu -koulutus 
- 1 ilmoittautunut 

- 27.-29.9.2019 Akela- ja Sampokurssi  
- 3 ilmoittautunutta 

- 27.-29.9.2019 Sinikettu, Evo 
- 4 tarpojaa ja 2 samoajaa ilmoittautunut 

- 1.10.2019 Joulukampanjapäällikkökoulutus 
- 1 ilmoittautunut 

- 18.-20.10.2019 Explo, Riihimäki 
- 18.-20.10.2019 Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri, Tervajärvi 

- Sudenpennut leirillä vain 19.-20.10.2019 
- 2.-3.11.2019 Pyhäri 
- 16.11.2019 Paperinkeräys 
- 17.11.2019 klo 18 Lippukunnan syyskokous, Kuljun vanha seurakuntatalo 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Lippukunnan oma EA-koulutus 
- Heli selvittää kouluttajaa 

- Seurakunta varannut kololta ison salin ja keittiön 2.10. ja 5.12. 
- Ryhmien kannattaa perustaa esimerkiksi Whatsapp-ryhmä samana päivänä 

kokoontuvien ryhmien kesken 
- Johtajia on riittävästi kaikissa ikäkausissa, mutta lisäjohtajat eivät olisi haitaksi 
- Piirin talvikisat 8.2.2020 

- Maria selvitellyt muiden lippukuntien tehtäväryhmien tilannetta 
- Paikkaa kisalle ei ole vielä varattu 
- Kisanjohtaja haussa edelleen 
- Yksi rastipäällikkö lippukunnan tehtäväryhmään löytynyt 

- Lippukunnan määrätyt nimenkirjoittajat 
- Päätetty muuttaa yhdistysrekisteriin määrätyksi nimenkirjoittajaksi 

lippukunnanjohtajan apulainen 
- Myös lippukunnanjohtaja muutetaan yhdistysrekisteriin, sillä toistaiseksi 

rekisterissä väärä lippukunnanjohtaja 
- Rahastonhoitajan vaihdos ja tilinkäyttöoikeudet 

- Lippukunnan rahastonhoitajaksi ehdotettu Jenny Koposta. 
- Lippukunnan rahastonhoitajaksi päätetty Jenny Koponen. 



- Päätetty, että uudelle rahastonhoitajalle, Jenny Koposelle, annetaan 
lippukunnan laajat tilinkäyttöoikeudet. Lippukunnan tili voidaan liittää Jenny 
Koposen verkkopankkitunnuksiin täysin oikeuksin. 

- Samassa entisen rahastonhoitajan, Tero Kiisken, laajat 
tilinkäyttöoikeudet poistetaan 

- Päätetty, että entiseltä lippukunnanjohtajalta, Tapani Siivolalta, poistetaan 
lippukunnan tilin käyttöoikeudet 

- Päätetty, että nykyiselle lippukunnanjohtajalle, Niko Rautaselle, annetaan 
laajat tilinkäyttöoikeudet. Lippukunnan tili voidaan liittää Niko Rautasen 
verkkopankkitunnuksiin täysin oikeuksin. 

- Uudet ja lopetushalukkaat jäsenet 
- Ilmoittautuneet ikäkausittain: 26 sudenpentua, 5 seikkailijaa, 1 samoaja, 1 

vaeltaja, 5 aikuista 
- Päätetty, että kaikki uudet jäsenet otetaan jäseniksi  
- Lopetushalukkaiden jäsenten jäsenyyden lopetus on hyväksytty kokouksessa 

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
- Jokainen ikäkausi osallistuu toimintasuunnitelman suunnitteluun 
- Pyritään järjestämään johtajahuolto seuraavan johtajiston yhteydessä, jossa 

toimintasuunnitelmaa suunniteltaisiin yhdessä 
- Niko selvittää mahdollisuutta päästä Pappilaan saunomaan ja syömään 

- Lippukunnan sählyvuoro 
- Torstaisin kello 20.30-22.00 Sääksjärven koulun isossa salissa 
- Ensimmäinen vuoro 5.9. 

- Leirialue odottaa suunnittelutarveratkaisua toimitettavaksi kuntaan 
- Kolon kunnossapito 

- Alakerrassa olevat puutyöt hävitetään syksyn aikana 
- Henna tekee siivouslistan alakerran siivousta varten 

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 29.9.2019 klo 13.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 18.55. 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 
 


