
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Lempäälän Vanha Pappila 28.04.2019 klo 15.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Suvituulia Nieminen 
Henna Nykänen 
Sarianna Kurkinen 
Heli Ahlfors 
Anne Sirén 
Paula Länsirinne (saapunut paikalle klo 15.23) 
Tapani Siivola 
Ville Laurikainen 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 15.05. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia.  
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
Reissu 2019-infoa; lisätietoa paraatista: klo 11 saapuminen Keskustorille, jossa paraatijuhla. 
Rannekkeita saattaa olla myynnissä vielä paikan päällä, mutta se ei ole varmaa.  
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 31.3.2019 klo 17 Kyynärön kiertäjien ja vanhempainyhdistyksen kevätkokous, Kulju 
- 7.4.2019 Lionsien juhla 

- Jamboreelle lähtijöille avustusta.  
- 13.4.2019 EA 2-kurssi 

- Osallistujia 1. 
- 13.4.2019 klo 13-16 Ilves2019-tapaaminen, Urjala 

- Meiltä osallistujia 21. Osallistujia yhteensä 45.  
- 26.- 28.4.2019 Lippukunnanjohtajan koulutus 
- 27.4.2019 klo 10.30 Paperinkeräys, Sääksjärvi 

- Vanhempainyhdistyksen järjestämä varainkeruu 
- Parisenkymmentä keräämässä paperia.  



- Vanhempia tarvitsisi enemmän osallistumaan varainkeruuseen.  
- 28.4.2019 klo 10 Kirkkopyhä, Lempäälän kirkko 

- Osallistujia KyKi:stä 8. 
- Seuraavana vuonna suunnitteilla enemmänkin partiomessun tapainen toteutus. 

 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 28.4.2019 klo 16 Akaan alueen johtajien verkostoitumispäivä, Lempäälän Vanha Pappila 
- Tarkoitettu kaikille alueen johtajille samoajaikäisistä alkaen 
- Piiristä ehkä paikalla lippukuntakoordinaattori.  

- 29.4.2019 klo 18.00 Yrjönpäiväjuhla, Kuljun Majakka 
- Palokärjet suunnitelleet ohjelman kulun.  
- Maria hakee liput paikalle kololta. 
- Vanhempainyhdistys hoitaa kahvituksen.  

- 5.5.2019 Reissu2019, Tampere 
- Avataan ilmoittautuminen vielä lauantaihin asti.  
- Varataan suurempi bussi bussikuljetukseen.  

- 10.- 12.5.2019 Tarpojien ja samoajien leiri, Tervajärvi 
- Sariannan PJ-työ 

- 11.5.2019 Sudenpentujen kisat, Tampere 
- 5 pentuetta ilmoittautunut 

- 18.- 19.5.2019 Leon lenkki ja Hilkan kilpa, Hämeenlinna 
- 1 joukkue ainakin ilmoittautunut 

- 18.5.2019 klo 9 Kyynärön kierros, Sääksjärvi 
- Samoajien järjestämä 
- Kutsu jaetaan mahdollisimman pian. 
- Seikkailijoiden, tarpojien ja aikuisten sarja 
- 3-4 hengen joukkueet 
- Ilmoittautuminen joukkueena tai yksin.  

- 7.6.2019 klo 18 Leirikirkon siunaus leirialueella 
- Ei vielä varma päivä.  

- 24.7.- 01.08.2019 Ilves2019, Evo 
- Sudenpentujen leiri 24.-27.7.2019 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Reissu 2019 
- Niko laittaa lisäinfoa vielä lähtijoille Kuksan kautta sähköpostitse saapumisesta yms.  
- Otetaan Suomen lippu ja KyKi:n lippu mukaan sekä lipunkantotavarat. 

- Leirialue 
- Lempäälän ympäristölautakunta pyytänyt selvitystä leirialueesta ja selvitys heille 

asiasta toimitettu.  
- Tällä hetkellä leirialueelle ei kannata ajaa autolla tien routimisen vuoksi.  
- Tampereen seudun ammattiopisto lopettaa toiminnan Koivistonkylästä. Sieltä 

löytyisi huussin aihioita, kysytään hintaa niille.  
- Tuleva syksy 

- Ilmoittautumiskyselyitä on jo tullut.  



- Päätetty, että sisaruksille ilmoittautuminen aukeaa heinäkuun alussa ja muille 
ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa.  

- Seikkailijaikäkausi: 3 johtajaa tarvitaan ikäkauteen johtajiksi.  
- Kiertäjäkansa 

- Päätoimittajaksi lupautunut Ella Oikarinen. Aloittaa syksyn alusta.  
- Lippukunnan säännöt päivitetty viime kevään kevätkokouksen mukaan.  
- Hupparit 

- Eivät ole tulleet vielä; paino ja tavarantoimitus viivästynyt.  
- Johtajatakit 

- Tämän hetkinen takkivaihtoehto ei sovi kaikille. 
- Ehdotettu, että mietitään syksyyn, millainen vaate halutaan johtajille painaa.  
- Ilmoitetaan painajalle, että ei oteta nyt johtajatakkia.  

- Perhepartio 
- Lippukunnassa ei nyt perhepartiotoimintaa.  
- Jätetään asia hautumaan, koska siihen tarvitsisi oman vetäjän.  

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 7.6.2019 klo 18.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 16.04. 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 


