
 

 

PLK Kyynärön kiertäjät ry        06.05.2018 
Lempäälä 
 
 
Lippukunnan ylimääräinen kokous 06.05.2018 klo 17.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla 
 
 
Läsnäolijat: 
 
Tapani Siivola 
Suvituulia Nieminen 
Anne Sirén 
Heli Ahlfors 
Henna Nykänen 
Maria Mamia 
Niko Rautanen 
Juha Saastamoinen 
Ville Laurikainen 
Joona Hamppula 
Helena Makkonen 
 
 
Esityslista 
 
 

1. Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 17.16. 
 

2. Valittu kokoukselle 
- puheenjohtaja: 

- Ehdotettu Tapani Siivolaa. 
- Päätetty, että kokouksen puheenjohtaja on Tapani Siivola.  

- sihteeri:  
- Ehdotettu Suvituulia Niemistä. 

- Päätetty, että kokouksen puheenjohtaja on Suvituulia Nieminen. 
- ääntenlaskijat:  

- Ehdotettu, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa. 
- Päätetty, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.  

- pöytäkirjantarkastajat:  
- Ehdotettu pöytäkirjantarkastajiksi Ville Laurikaista ja Joona 

Hamppulaa. 
- Päätetty, että pöytäkirjantarkastajat ovat Ville Laurikainen ja 

Joona Hamppula. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Ilmoitukset kokouksesta ovat olleet esillä 

paria viikkoa ennen kokousta kolon ilmoitustaululla ja internet-sivulla. 
  

4. Tilinkäyttöoikeudet lippukunnanjohtajalle 
- Ehdotettu, että annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitajalle ja 

lippukunnanjohtajalle. 
- Kannatettu ehdotusta ja päätetty, että annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet 

rahastonhoitajalle ja lippukunnanjohtajalle. Kirjataan asia sääntöihin.  



 

 

 
5. Leirialueen käyttö lippukunnan toiminnan loppuessa 

- Ehdotettu, että jos lippukunnan toiminta loppuu, niin leirialue siirtyy Hämeen 
partiosäätiölle 

- Kannatettu ehdotusta ja päätetty, että lippukunnan toiminnan loppuessa 
lippukunnan leirialue siirtyy Hämeen partiosäätiölle. Kirjataan asia 
sääntöihin.  

 
6. Kokouskutsut jatkossa ilmoitustaululla ja nettisivut 

- Ehdotettu, että poistetaan säännöistä kohta ” tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille” 
ja jatkossa kokouskutsut olisivat ainoastaan näkyvillä kolon ilmoitustaululla ja 
lippukunnan internet-sivuilla.  

- Kannatettu ehdotusta ja päätetty, että edellä mainittu kohta poistetaan 
säännöistä.   

 
7. Jäsenten hyväksyminen 

- Ehdotettu, että ei muuteta jäsenten hyväksymistä koskevaa kohtaa säännöissä vaan 
muutetaan omaa toimintatapaa. 

- Kannatettu ehdotusta jäsenten hyväksymiseen liittyen.  
 

8. Toimintakertomuksesta luovutaan, uutena terminä toiminnan kuvaus 
- Ehdotettu, että vaihdetaan 11.kohdassa säännöissä ”toimintakertomuksen” tilalle 

”toiminnankuvaus” 
- Kannatettu ehdotusta ja päätetty, että muutetaan säännöistä kohta 

”toimintakertomus” toiminnankuvaukseksi.  
 

9.  Muut asiat  
- Kokouksessa ei käynyt ilmi muita asioita.  

 
10.  Puheenjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.23. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  ______________________________________ 
Tapani Siivola, Puheenjohtaja   Suvituulia Nieminen, Sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset: 
 
 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Ville Laurikainen     Joona Hamppula 


