
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 25.11.2018 klo 16.00. 
 
  
Läsnäolijat 
 
Tapani Siivola 
Suvituulia Nieminen (saapunut kokoukseen 16.15) 
Heli Ahlfors 
Maria Mamia 
Tero Kiiski 
Juha Saastamoinen 
Henna Nykänen 
Joona Hamppula 
Lotta Hyvärinen 
Paula Länsirinne 
Jenna Lehtimäki 
Anne Sirén (saapunut kokoukseen 16.30) 
Ville Laurikainen (saapunut kokoukseen 16.45) 
Lauri Ala-Hynnilä (saapunut kokoukseen 17.10) 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola avasi kokouksen klo 16.06. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Ei ole tullut muutosehdotuksia.  
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
Pöytäkirja 9.10.2018 tapaamisesta leirialueella. 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta? 
 

- 13. - 14.10.2018 Jamboreelle lähtijöiden info 
- 26. - 28.10.2018 Vaeltajien retki 
- 28.10.2018 klo 12 Leirialueen talkoot 
- 10.11.2018 Hämeen partiopiirin syyskokous, Tampere 
- 10. - 11.11.2018 Syysleiri (sudenpennut), Tervajärvi  
- 16. - 18.11.2018, Tarpojien ja samoajien syysretki, Lempäälä 
- 24.11.2018 Vanhempainyhdistyksen paperinkeräys, Lempäälä 
- 24.11.2018 Joulumyyjäiset, Sääksjärvi 
- 25.11.2018 klo 17.30 Lippukunnan syyskokous, Kulju 



- Menneitä koulutuksia 
- 3.11.2018 Superlauantai, Orivesi 

- Osallistujia 2 
- 3.11.2018 Tarpojien taitopäivä, Orivesi 

- Osallistujia 3 
 
 

5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 1.12.2018 alkaa Ideaparkin paketointi keskusaukiolla 
- 6.12.2018 klo 10.00 Itsenäisyyspäivän juhla, Lempäälän kirkko 

- Lupauksen anto kirkossa. Vanhempainyhdistys tarjoaa kirkkokahvit kirkon jälkeen.  
- 7.12.2018 Inventointi 

- Jamboree-porukka menee tekemään varainhankintaa leiriä varten.  
- 8. - 9.12.2018 Vaeltajien pikkujoulut, Pajaniemi 
- 9.12.2018 Koirien joulurauhan siunaus, Tampere 

- Glögitarjoilu ja heijastimien jakaminen (HP) 
- 11.12.2018 klo 18 Joulujuhla, Kuljun Majakka 

- Tarpojat ja samoajat vastuussa. 
- Vanhempainyhdistys tarjoaa joulupuuron.  
- Arpajaiset, mutta huomioitava ajankulku ja palkintojen määrä.  

- 20.12.2018 Kirkkovaltuuston kokous, Lempäälä 
- Mennään esittelemään partion toimintaa kokoukseen. Lippukunnille varattu aikaa 

yhteensä 15 minuuttia.  
- Tapani vastaa tapahtumasta Kyynärön kiertäjien osalta.  

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Leirialue 
- Hankintaehdotuksena polttopuusuojan hankinta 

- Päätetty hankkia. 
- Tukkipino alueelta käyty hakemassa. Asiaa selvitelty, koska puut kaupanteossa 

meille luvattu. 
- Raivaustöitä alueella tehty.   

- Varainhankinta 
- Rahaa kerätään nimenomaan lasten partiotoimintaan ja jokainen kerätty euro laskee 

muun muassa leirimaksuja. 
- Mietitty, kuinka varainhankintaa saataisiin parannettua ja siinä voitaisiin aktivoitua. 

Tehdään varainhankinnasta jäsentiedote. 
- Keväällä 2019 painetaan Kiertäjäkansa-lehtinen, johon jokaiselta ryhmältä juttuja 

esimerkiksi retkistä ja tapahtumista.   
- Myös mainosten myynti lehteen.  
- Päätoimittaja lehteen haussa.  

- Sudenpentujen ja seikkailijoiden talvileiri 2019 
- Seurakunnalta tarjottu Tervajärveä äitienpäiväviikonloppuna. 
- Tästä syystä alustavasti varattu Toukola 22-24.3.2019, jonne leiriläiset mahtuvat. 

- Facebook-viestit Johtajiston ryhmässä 
- Johtajat velvollisia välittämään viestin oman ryhmänsä vanhemmille, jotta toiminta 

saataisiin sujuvammaksi.  



 
 

- Huppari ja johtajatakki 
- Sovitus Itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlassa. Tilauslomake tulee internettiin ja maksu 

tapahtuu tilauksen yhteydessä.  
- Huppari painatuksineen noin 30-35 € 

- Painatus: taakse iso KyKi:n logo 
- Pohdinnassa, laitetaanko eteen jotain vai ei. 

- Johtajatakki painatuksineen alle 100€ 
- Painatus: Johtajan nimi eteen, taakse johtaja ja KyKi:n logo 
- Johtajaikäisiä ovat johtajat samoajaikäisistä alkaen ja he voivat tilata takin. 

- Joulumuistamiset 
- Kalenterimyynnin palkinnot 

- Päätetty palkita paljon myyneitä kalenterin myyjiä. 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 13.1.2019 klo 16.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Tapani Siivola päätti kokouksen klo 17.35. 
 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Tapani Siivola, lippukunnanjohtaja                Suvituulia Nieminen, sihteeri 


