
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun seurakuntatalo 8.4.2018 klo 16.00. 
  
Läsnäolijat 
 
Tapani Siivola 
Suvituulia Nieminen 
Heli Ahlfors 
Juha Saastamoinen 
Maria Mamia  
Tero Kiiski 
Niko Rautanen 
Jenny Koponen 
Paiste Mäenpää (klo 16.40 alkaen) 
Joona Hamppula  
Lotta Hyvärinen 
Henna Nykänen 
Lauri Ala-Hynnilä 
Ville Laurikainen 
Teemu Hamppula 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 16.05.  
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Muutettu pöytäkirjaan lippukunnan kevätkokouksen muuttunut ajankohta.  
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
Yrjönpäivänä jaettavia ansiomerkkejä tullut postissa.  
Toimintasuunnitelmakysely; toiminnan suunnittelu vuosille 2019-2020 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 28.3.- 2.4.2018 Johtajahuolto, Ruka 
- Peruttu, koska ei ollut tarpeeksi osallistujia 

- 25.3.2018 Kesäleirikokous, Kulju 
- Käyty läpi leiriä suuripiirteisesti 

 
 



- Koulutuksia: 
- 24.- 25.3.2018 EA2, Tampere 

- 1 osallistuja 
- 24.-25.3.2018 EA1, Tampere 

- 1 osallistuja 
- 29.-31.3. Jatko ROK, Laitikkala 

- 2 kouluttajaa 
- 1 koulutettava 

- 30.3.2018 Samoajaluotsivihjarit, Laitikkala 
- 1 osallistuja 

- Perunut kuitenkin osallistumisensa 
 
 

5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 8.4.2018 klo 17 Lippukunnan ja vanhempainneuvoston kevätkokous, Kulju 
- 24.4.2018 klo 18 Yrjönpäiväjuhla, Kuljun Majakka 
- 26.4.2018 Kiitos veteraanit- juhlakonsertti, Hakkari 
- 28.4.2018 Paperinkeräys, Sääksjärvi 

- Lippukunta osallistuu vanhempainyhdistyksen paperinkeräykseen 
- 29.4.2018 klo 10 Kirkkopyhä, Lempäälä 
- 5.5.2018 Sudenpentukisat, Kangasala/ Hämeenlinna 

- Hämeenlinna ensisijainen, laumat saavat itse valita 
- 6.5.2018 klo 17 Lippukunnan ylimääräinen kokous, Kulju 
- 10.5.2018 Akaan alueen SePeli, Valkeakoski 
- 12.5.2018 Kyynärön kierros, Lempäälä 

- Lotta Hyvärinen vastuussa 
- 30.7.- 5.8.2018 Juhlavuoden kesäleiri, Saariselkä 

- 29.7.2018 Lähtö Lempäälästä 
 

- Kurssit 
- 27-29.4.2018 PJ-kurssi, Lempäälä  

- 2 kurssilaista 
 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Lippukunnan ylimääräinen kokous 6.5.2018 aiheina: 
- Tilinkäyttöoikeudet lippukunnanjohtajalle 

- Syyskokouksessa päätetään uusi lippukunnanjohtaja ja näin ollen se helpottaa 
tilinkäyttöoikeuksissa jatkossa 

- Sääntömuutos 
- Uusien ja eroavien jäsenten hyväksyminen 

- ”Hallitus hyväksyy kaikki uudet jäsenet” 
- Jos lippukunnan toiminta loppuu, leirialue siirtyy Hämeen partiosäätiölle 
- Toiminnankertomuksesta luovutaan, uutena toiminnan kuvaus 

- Voidaan pitää suppeampaa katsausta lippukunnan toiminnasta 
 
 
 



- Tietoturva-asetus 
- Siirtymäkausi loppuu toukokuussa 
- Jos meiltä kysytään, mihin tietoa itsestä tarvitaan, meidän pitää siihen osata vastata 

- Jos tulee paljon kyselyitä, voidaan siitä kirjata tietoa nettisivuille 
- Ilmoittautumislomakkeet 

- Yhden tai kahden pitäisi ainoastaan nähdä ilmoittautumiset; rajataan 
näkyvyyttä 

- Päätetty, että annetaan käyttöoikeudet Terolle ja Mikolle 
- Tero selvittää nettisivujen käyttörajoitukset 

- Kun leirille ilmoittaudutaan, nimilista johtajille, allergialista keittiölle, muut 
tiedot leirin johtajalle 

- Sähköpostia ei saa käyttää arkistona 
- Laulukirjat tulleet 

- Osa maksaneista on saanut, maksettava ennen kirjan saamista 
- Lippukunnan laulukirjat (50kpl) Helillä, lyö niihin leimat 
- Vanhat kirjat käydään läpi ja osa heitetään pois 

- Google Drive käytössä 
- Linkin kautta pääsee lisäämään tietoja kokousaiheisiin 

- Nuotiokitara ostettu 
- Kitaran hinta ollut 200 euroa 
- Kitara on Jussi Vaitniemellä säilössä 

- 29.4.2018 Kirkkopyhä, Lempäälä 
- Tarvitaan kolehdinkantajia, tekstinlukijoita 

- 8 henkilöä tarvitaan yhteensä 
- Päätetty, että Joona Hamppula ja Lauri Ala-Hynnilä hankkivat vastuuhenkilöt 
- Varuste: Partioasu 

- Kämpän käyttö 
- Pöydän palkkeihin kirjoitettu erilaisia tekstejä 

- Vartiolaiset kirjoittaneet tekstit 
- Aiemmin päätetty, että yhteisten tavaroiden sotkemisesta seuraa käyttökielto. 

Tästä syystä: 
- Tekijöiden on käytävä siivoamassa tekstit pois. 
- Heille olisi retki tulossa kämpälle, mutta eivät saa mennä sinne. 

Heidän on etsittävä uusi retkipaikka.  
- Kämpällä ollut sohva on poltettu Kanavan vartijoiden toimesta.  

- Ei kuitenkaan viedä uusia sohvia kämpälle, koska ne eivät pysy puhtaina ja 
niissä on esimerkiksi hiirien hyvä pesiytyä.  

- Tiedotettu kämppävastaavalle asiasta. 
- Ollaan yhteydessä Kanavan vartijoihin. 

- Kesäleiri 2018 
- Maksuvapaus käsitellään seuraavassa kokouksessa 
- Tullut kyselyitä siitä, voiko perhe lähteä mukaan leirille 

- Ensisijaisesti leiri on lippukunnan jäsenille eli yli 7-vuotiaille 
- Jos johtajalla pienempiä lapsia, voi johtaja ottaa pienet lapset mukaan. 
- Ehdotettu, että jos perheitä ei ole tulossa paljoa, voivat he tulla mukaan. 

Maksavat normaalin leirimaksun.  
- Jos busseissa on tilaa, voi leirille lähteä myös lippukunnan 

ulkopuolisia ilmoittautumisjärjestyksessä. 
- Mietitty, järjestettäisiinkö perheleiri leirin yhteydessä erikseen. 

 



- Tervajärven pienuus, kun leiriläisiä on yli 100. 
- Keittiö ei ole riittävän suuri ja astiastoa ei ole tarpeeksi tämänhetkisille seikkailija-

sudenpentuleireille.  
- Ehdotettu, että syysleiri järjestettäisiin seuraavalla tavalla: 

- Seikkailijat olisivat pe-la Tervajärvellä, jonka jälkeen leiri siirtyisi 
Pajaniemeen 

- Sudenpennut olisivat leirillä la-su Tervajärvellä 
- Juhlavuoden vaate 

- Huppari 
- Hupparin hinta on aikuiselta noin 26€ ja lapselta noin 20€. Hinnat ovat ilman 

painatusta. 
- Ehdotettu hupparin väriksi sinistä tai tummansinistä 

- Päätetty, että otetaan sininen. 
- Päätetty, että painatus vaaleanharmaa tai heijastin.  
- Ville Laurikainen hankkii huppareita testaukseen kololle. Ilmoittaa tästä 

lähemmin.  
- Johtajatakki 

- Päätetty, että takin kokonaishinnaksi tulisi maksimissaan 100 euroa  
- Takin hinta maksimissaan 70 euroa 

- Hinta noin 11 euroa/painatus (alv 24%) 
- Ville Laurikainen luvannut selvittää takkivaihtoehdot. 

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous 6.5.2018 klo 16 Kuljun seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.03. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Tapani Siivola, lippukunnanjohtaja                Suvituulia Nieminen, sihteeri 


