
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 6.5.2018 klo 16.00. 
  
Läsnäolijat 
 
Tapani Siivola 
Suvituulia Nieminen 
Heli Ahlfors 
Juha Saastamoinen 
Tero Kiiski 
Anne Sirén 
Niko Rautanen 
Joona Hamppula 
Ville Laurikainen 
Maria Mamia (tullut klo 16.10) 
Henna Nykänen (tullut klo 16.12) 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 16.05.  
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty.  
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
Ilves19 Lippukuntainfo; 24.7.-1.8.2019 Evolla.  

- Vastuuhenkilön nimeäminen 27.5. mennessä 
- Ilmoittautuminen 1.1.- 14.2.2019 
- Leirimaksu noin 210€. Hinta varmistuu marraskuun 2018 aikana. 

 
Hämeen partiopiirin posti;  

- Vakka kevät 2018  
- Koulutus- ja ohjelmakalenteri  
- Tapahtumamainos 2/2018 
- Hämeen partiopiirin vuosikirja 2017 

 
Kutsu Vesilahden Valkohäntien 40v-juhlaan 19.5.2018 
   
 
 
 



4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 8.4.2018 klo 17 Lippukunnan ja vanhempainneuvoston kevätkokous, Kulju 
- Paikalla 15 lippukuntalaista 

- 24.4.2018 klo 18 Yrjönpäiväjuhla, Kuljun Majakka 
- Osallistujia: 120 henkilöä 

- 26.4.2018 Kiitos veteraanit- juhlakonsertti, Hakkari 
- Osallistujia: 5 lippukuntalaista 
- Lionsin lahjoitus lippukunnalle 

- 28.4.2018 Paperinkeräys, Sääksjärvi 
- Lippukunta osallistunut vanhempainyhdistyksen paperinkeräykseen 
- Talkoolaisia ollut hyvin paikalla 
- Paperia tullut melko hyvin 

- 29.4.2018 klo 10 Kirkkopyhä, Lempäälä 
- Osallistujia: 2 lippukuntalaista osallistunut vastuutehtäviin 
- Tiedotus tullut todella myöhään, jota pyritään jatkossa parantamaan. 

- 5.5.2018 Sudenpentukisat, Kangasala/ Hämeenlinna 
- Osallistujia: 

- Hämeenlinna: 2 pentuetta 
- Kangasala: 1 pentue 

 
- Kurssit: 

- 27-29.4.2018 PJ-kurssi, Pajaniemi 
- Lippukunnasta 2 kurssilaista ja 3 kouluttajaa 

 
 

5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 6.5.2018 klo 17 Lippukunnan ylimääräinen kokous, Kulju 
- Kokouksen aiheena ovat sääntömuutokset. 

- 10.5.2018 Akaan alueen SePeli, Valkeakoski 
- Lippukunnasta ilmoittautunut 14 seikkailijaa 
- Meillä on yksi rasti; ensiapu 

- Rastille tarvitaan muutama rastihenkilö. Yksi on ainakin ilmoittautunut 
rastihenkilöksi. 

- 12.5.2018 Kyynärön kierros, Lempäälä 
- Hyvin osallistujia on ilmoittautunut kisailemaan.  
- Viimeinen ilmoittautuminen on 6.5.2018. 

- 25.5.2018 klo 18.00 Leirialueen katselmus 
- Kutsutaan paikalle kaikki entiset lippukunnanjohtajat, entisiä lippukuntalaisia. Paikalle 

ovat tervetulleita myös tämänhetkiset lippukuntalaiset tarpoja-samoajaikäisistä 
vanhempiin. 

- Ei erillistä ilmoittautumista 
- Tiedotus johtajiston kautta, ei laiteta ilmoitusta internet-sivuille. 
- Tarjottaviksi päätettiin makkarat, nokipannukahvi ja lätyt. 

- 26.5.2018 KITT, Lempäälä 
- 3.6.2018 klo 17.00 Akaan alueen kokous, Toijala  
- 30.7.- 5.8.2018 Juhlavuoden kesäleiri, Saariselkä 

- 29.7.2018 Lähtö Lempäälästä 
 



6.§ Muut asiat 
 

- Lippukunnan ylimääräinen kokous 6.5.2018. Kokousaiheina seuraavat sääntömuutokset: 
- Tilinkäyttöoikeudet lippukunnanjohtajalle 

- Annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitajalle ja 
lippukunnanjohtajalle. 

- Leirialueen käyttö 
- Jos lippukunnan toiminta loppuu, niin leirialue siirtyy Hämeen partiosäätiölle. 

- Kokouskutsut jatkossa ilmoitustaululla ja nettisivut 
- Uusien ja eroavien jäsenten hyväksyminen 

- Päätetty, että ei muuteta tätä kohtaa säännöissä 
- Tarvittaessa jäsenlistat toimittaa jäsenrekisterinhoitaja. 

- Toimintakertomuksesta luovutaan, uutena terminä toiminnan kuvaus 
- Tämän muutoksen jälkeen voidaan pitää suppeampaa katsausta lippukunnan 

toiminnasta. 
- Tänä keväänä valmistuvat lippukuntalaiset ja heidän muistamisensa 
- Leirialue 

- Ryhmät saavat käydä alueella, polttopuita saa tehdä ja siivota aluetta 
- Tällä hetkellä ei leirialueella ole valmiita polttopuita, mutta maastossa on 

polttopuuainesta runsaasti. 
- Puupino tien vasemmalla puolella meille varattu 
- 25.5.2018 sovitaan tulevista talkoista 
- Rakovalkeapuut ovat Kärppien Pasilla katoksessa 

- Puhelimitse yhteydessä häneen, jos niitä haluaa käyttää. 
- Varasto 

- PJ-telttaan palanut pään mentävä aukko vartioiden käyttäessä sitä Partioniemessä. 
- Johtajat kertoneet, että kamiinaa käytetty oikeaoppisesti. 
- Selvitetään, kannattaako korjata vai annetaanko teltta eteenpäin. 

- Tarpojaikäkausi 
- Tarpojat, jotka olivat kämppää vahingoittaneet, olivat siivonneet kämpän. 
- Tarpojien vanhemmilta tullut palautetta, että vartion retkistä ilmoitettava aiemmin. 

- Syys-SM-partiokisat 29-30.9.2018 
- Tero Kiiski on kisojen ratamestari.  
- Kysyvät, onko mahdollista käyttää leirialuetta yörastin paikkana.  

- Annettu lupa alueen käytölle näihin partiokisoihin. 
- Kesäleiri 2018 

- Johtajailmoittautuminen 
- Facebookin kautta jaetaan linkki johtajailmoittautumiseen. 
- Saadaan tietää, kuinka monta johtajaa tulossa leirille. 

- Maksuvapautuksia pyytänyt kolme, jotka järjestetään seuraavalla tavalla: 
- Tarjotaan huojennuksena kahdelle leirille osallistujalle ½ hinnasta. Jos ei 

pysty tätä maksamaan, lippukunta tarjoaa leirin. 
- Yksi maksaa maksun kokonaisuudessaan, mutta kolmessa erässä. 

- Hinta on kaikille sama, on leirillä sitten omalla autolla tai bussilla. 
- Päätetty, että pidetään kaikissa rakennuksissa varaus, jotta leirillä on tarpeeksi 

huoltotiloja. 
- Päätetty, että 55€-leirimaksu peritään seuraavissa tilanteissa: 

- Alle 7-vuotiaat, jotka tulevat vanhemman kanssa leirille. 
- Omalla asuntoautolla tulevat, jotka eivät syö leiriruokaa. 



- Kesäleirikokous pidetään maanantaina 21.5.2018 klo 18 Kuljun vanhalla 
seurakuntatalolla 

- Kesäleirikokous on tarkoitettu pääasiassa ikäkausien ohjelmasta vastaaville 
johtajille.  

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava kokouspäivä ilmoitetaan sähköpostitse. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.15. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Tapani Siivola, lippukunnanjohtaja                Suvituulia Nieminen, sihteeri 


