
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Lempäälän Vanha Pappila 28.09.2019 klo 13.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Lotta Hyvärinen 
Henna Nykänen 
Anne Sirén 
Heli Ahlfors 
Joona Hamppula 
Miro Sola 
Miika Sola 
Aleksi Panu 
Maria Hakala 
Johanna Kalliomäki 
Jenny Koponen 
Juha Saastamoinen 
Tero Kiiski 
Elias Tuhkunen 
Paula Länsirinne 
Satu Lietsamo (saapunut 13.35) 
Mari Viinamäki (saapunut 14.35) 
Jenni Myllyniemi (saapunut 14.35) 
Miikka Koivuniemi (saapunut 14.52) 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 13.10. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
SP:n lippukuntaposti 5/2019: Vinkkejä lippukunnan adventtikalenterimyyntiin, Tervetuloa 
partioon -koulutus nykyään myös verkkokurssina, Kuksaan tullut “Eroa partiosta” -painike 
Johtolanka 5/2019: Samoja asioita kuin lippukuntapostissa. 
 
 



4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 30.8.-1.9.2019 Johtajatulet, Evo 
- 14 osallistujaa 

- 20.-22.9.2019 Akelakurssi 
- 1 osallistuja 

- 25.9.2019 Pottukisa 
- 1 joukkue osallistui 

- 27.9.2019 Leirialueen kirkon vihkiminen 
- 30 osallistujaa 

- 27.-29.9.2019 Akela- ja Sampokurssi, Laitikkala 
- 3 osallistujaa 

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

- 28.9.2019 Lippukunnan johtajapäivä, Vanha Pappila 
- 20 osallistujaa 

 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 1.10.2019 Joulukampanjapäällikkökoulutus, Tampere 
- 1 ilmoittautunut 

- 5.10.2019 Seikkailijakilpailut, Tampere 
- 11.-13.10.2019 Jamboree-tapaaminen 
- 12.-14.10.2019 Samoajien ja Vaeltajien Airsoft, Laitila 
- 18.-20.10.2019 Explo, Riihimäki 

- 13 samoajaa ja 2 tekijää ilmoittautunut 
- 18.-20.10.2019 Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri, Tervajärvi 

- Sudenpennut leirillä vain 19.-20.10.2019 
- 19.-20.10.2019 Tarpojien Taitopäivä, Evo 

- 2 ilmoittautunutta 
- 25.-27.10.2019 PJPK 

- 1 ilmoittautunut 
- 27.10.2019 Talkoot tontilla kello 10-17 
- 2.-3.11.2019 Pyhäri, Helvetinjärvi 
- 16.11.2019 Paperinkeräys 
- 17.11.2019 klo 18 Lippukunnan syyskokous, Kuljun vanha seurakuntatalo 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Leirialue 
- Joulukuun puoliväliin suunnitteilla leirialueelle kauneimmat joululaulut 

- Paketointi 
- Paketointi tänä vuonna vain Ideaparkin keskusaukiolla 
- Pave lupautunut hoitamaan vuorojen organisoinnin paketointiin 

- Harrastusviikko Lempäälän kouluissa  
- Mahdollisuus mennä markkinoimaan toimintaa Lempäälän kouluille 



- Henna ja Lotta selvittävät pääsisivätkö Sääksjärven koululle jonakin päivänä 
- Kiertäjäkansa 

- Lehden teko alkaa mahdollisimman pian 
- Jokainen ryhmä osallistuu keräämään mainoksia lehteen 
- Lehteen kaivataan juttuja vähintään jokaisesta ikäkaudesta 

- Ikäkausivastaavat varmistavat, että jutut toteutuvat 
- Tavoitteena saada lehti julkaistua alkuvuodesta 2020 

- Exit-kysely 
- Partion lopetuksen jälkeen lopettaneille lähetetään automaattisesti kysely 

syistä partion lopettamiseen 
- Käyty Exit-kyselyssä saatuja vastauksia läpi kokouksessa 
- Kyselyn tulokset käydään läpi aina johtajiston kesken 

- Ansiomerkit 
- Syksyn haku sulkeutuu 15.11. 

- Huom! Mannerheim-solkien haku vain tässä haussa 
- Jokainen voi miettiä seuraavaan johtajistoon mennessä ehdokkaita 

ansiomerkkien saajiksi 
- Lippukunnan ansiomerkit 

- Lippukunnan ansiomerkit kadonneet Kuljuun muuton yhteydessä 
- Niko selvittää, uusien ansiomerkkien teettämistä 

- Lippukunnan hupparit 
- Mietitty mahdollisuutta verkkokauppaan, josta huppareita ja muita 

lippukunnan logolla varustettuja tuotteita voisi hankkia jatkuvasti 
- Elias selvittää miten voisi toteuttaa 

- Talvikisat 2020 
- Kilpailu 8.2.2020 Kuljun alueella, koekisa 17.11.2019 
- Lippukunnan vastuulla Kädentaidot-tehtäväryhmä, tehtäväryhmäpäällikkönä 

Harri Mamia 
- Rahastonhoitajan vaihto, yhdistysrekisteri ja nimenkirjoitusoikeus 

- Yhdistysrekisterissä olleet väärät tiedot korjattu 
- Rahastonhoitaja vaihtuu heti, kun tarvittavat pöytäkirjat saadaan pankkiin 

- Johtajiston pestit ensi vuodelle 
- Tarpojien ikäkausivastaava ei jatka 
- Samoajien ikäkausivastaava ei jatka, mikäli pestiin löytyy joku muu 

- Johtajasähly 
- Vuorot alkaneet, vuoro joka torstai Sääksjärven koululla 20.30-22.00 
- Samoajia käynyt sählyssä paljon, aikuisia vähemmän 

- Siivousvuorot 
- Siivousvuorolista löytyy kololta alakerrasta 
- Tärkeintä roskisten tyhjennys ja alakerran aulatilojen siivous 

- Leirikirkon vihkiminen 
- Niko kysyy tekisikö Tapsa jutun leirikirkon vihkimisestä 

Lempäälän-Vesilahden Sanomiin 
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

- Jokainen ikäkausi suunnittelee omaa toimintaansa ensi vuodelle, joista 
toimintasuunnitelma kootaan 

- Jäsenmaksujen maksaminen 



- Yhteiseksi linjaukseksi päätetty, että partion jäsenmaksu tulee olla maksettu, 
jotta saa osallistua lippukunnan järjestämiin tapahtumiin 

- Kuksan pestimerkinnät 
- Kuksassa tällä hetkellä pestejä, joilla on liikaa oikeuksia 

- Pyydetään jäsenrekisterinhoitajaa käymään pestejä läpi 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 26.10.2019 klo 17.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 16.24. 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 
 


