
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 26.10.2019 klo 17.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Lotta Hyvärinen 
Henna Nykänen 
Anne Sirén 
Sarianna Kurkinen 
Heli Ahlfors 
Ella Oikarinen 
Oskari Tynys 
Juha Saastamoinen 
Tero Kiiski 
Tapani Siivola 
Joona Hamppula 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 17.03. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Seikkailijakilpailuiden kuukausi muutettu oikeaksi. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
Exit-kyselyn tuloksia tullut, käsitellään muissa asioissa. 
 
 
4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 1.10.2019 Joulukampanjapäällikkökoulutus, Tampere 
- 1 osallistuja 

- 5.10.2019 Seikkailijakilpailut, Tampere 
- 1. vuotisten sarjassa paras sijoitus 7., vanhempien sarjassa paras sijoitus n. 10. 
- 6 joukkuetta 

- 11.-13.10.2019 Jamboree-tapaaminen 
- 7 osallistujaa 

- 12.-14.10.2019 Samoajien ja Vaeltajien Airsoft, Laitila 



- 7 samoajaa ja 2 vaeltajaa 
- 18.-20.10.2019 Explo, Riihimäki 

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

- Sudenpennut leirillä vain 19.-20.10.2019 
- Leiriläisiä 96, vahvuus yhteensä 137 

- 19.-20.10.2019 Tarpojien Taitopäivä, Evo 
- 1 osallistuja, toinen ilmoittautunut perunut 

- 25.-27.10.2019 PJPK 
- 1 koulutettava 

 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 27.10.2019 Talkoot tontilla kello 11-17 
- 27.10.2019 Aluekokous kello 17, Valkeakoski 
- 2.-3.11.2019 Pyhäri, Helvetinjärvi 
- 4.11.2019 Lempäälän koulujen harrastusviikko, esittely Sääksjärven koululla 

- 2 menossa 
- 9.11.2019 LYSTI - Sudenpentutapahtuma, Ylöjärvi 

- 26 lasta ilmoittautunut, 5 pentuetta 
- 9.11.2019 Adventtikalenterimyynti Ideaparkilla 
- 16.11.2019 Vanhempainyhdistyksen paperinkeräys 
- 16.11.2019 Vilkaslapsi-koulutus, Tampere 

- 1 ilmoittautunut 
- 16.11.2019 Hämeen Partiopiirin Syyskokous, Tampere 
- 17.11.2019 Myytti20 - kilpailun koekisat, Lempäälä 
- 17.11.2019 Lippukunnan syyskokous klo 18, Kuljun vanha seurakuntatalo 
- 23.11.2019 Sääksjärven joulumarkkinat, vanhempainyhdistys vastuussa 
- 23.11.2019 Adventtikalenterimyynti Ideaparkilla 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Explossa jaettu SPR:n Ensiapu -kirjoja 
- Anne päällystää kirjat ja toimittaa ne kolon alakertaan ensiaputarvikkeiden 

kanssa samaan kaappiin 
- Kurssimaksut 

- Päätetty, että erätaitokurssien kurssimaksut maksetaan lippukunnan puolesta 
- Pestijohtaja tekee ehdotuksen koulutuksista, jotka lippukunta maksaa ja 

toimittaa sen seuraavaan kokoukseen 
- Itsenäisyyspäiväjuhla 

- Tero kysyy Lempoisten seurakuntatalon isoa salia kahvituksia varten 
- Niko ottaa yhteyttä Erä-Pirkkoihin ja Kanavan Vartijoihin juhlan osalta 

- Leirialue 
- Tapsa käy keskiviikkona kunnan kanssa läpi suunnittelutarveratkaisua 

- Tämän jälkeen selviää, milloin leirialueelle päästään esimerkiksi 
rakentamaan kiinteitä rakennuksia 



- Lauantaina 21.12. kello 18 leirialueella kauneimmat joululaulut yhteistyössä 
seurakunnan kanssa 

- Järjestetään samassa yhteydessä mahdollisesti puurotarjoilu, jossa 
vapaaehtoinen maksu 

- Seurakunta järjestää tapahtuman markkinoinnin ja lauluvihkot 
- Joulukampanja 

- Kuljun Kartanolla, Sääksjärven S-marketilla ja Lidlien ulkopuolella saa 
myydä tuotteita koska vain, kun ilmoittaa asiasta kaupan kassalle 

- Maksut suoritetaan suoraan lippukunnan tilille, käteistä ei tänä vuonna oteta 
vastaan 

- Adventtikalenterien palautukset ennen itsenäisyyspäivää koloilloissa 
Sariannalle 

- Uudet ja eronneet jäsenet 
- Hyväksytty kaikki uudet jäsenet lippukunnan jäseniksi 
- Hyväksytty kaikkein partion lopettaneiden eroaminen lippukunnasta 

- Ansiomerkit 
- Maanantaihin 28.10. mennessä Nikolle ehdotukset, mitä HP:n ja SP:n 

merkkejä haluttaisiin hakea 
- Käsitellään ehdotukset sähköpostilla 

- Lippukunnan käytännöt 
- Kirjoittamattomat säännöt pitäisi kirjoittaa yhteisiksi toimintaohjeiksi kaikkien 

tietoon 
- Käsitelty sudenpentujen ja seikkailijoiden leirin käytäntöjä ja tapahtumia 

- Mietitty johtajien lasten ja viikkotoiminnan ulkopuolisten aikuisten 
tarpeellisuutta osallistua leireille 

- Sudenpentu- ja seikkailijaosastot tekevät yhdessä pelisäännöt leirejä 
varten 

- Johtajiston avoimet pestit 
- Seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien ikäkausivastaavat ilmoittaneet, että 

eivät jatka pesteissään 
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

- Ikäkausittain toimintasuunnitelmat 3.11. mennessä sähköpostitse Nikolle 
- Rahastonhoitajan vaihdos 

- Rahastonhoitaja vaihtuu heti, kun asiat pankin kanssa saadaan kuntoon 
- Käsitelty Exit-kyselyn tulokset 

- Syinä muutto toiselle paikkakunnalle, kavereiden lopettaminen 
 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 17.11.2019 klo 17.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 19.24. 
 
 



 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 
 


