
JOHTAJANEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka ja aika 
 
Kuljun vanha seurakuntatalo 17.11.2019 klo 17.00. 
 

 
Läsnäolijat 
 
Niko Rautanen 
Lotta Hyvärinen 
Henna Nykänen 
Heli Ahlfors 
Anne Sirén 
Paula Länsirinne 
Tapani Siivola 
Juha Saastamoinen 
Maria Hakala 
Maria Mamia 
Joona Hamppula 
Ella Oikarinen 
Sarianna Kurkinen (saapunut 17.16) 
Miro Sola (saapunut 17.50) 
Miika Sola (saapunut 17.50) 
Nelli Sirén (saapunut 17.50)  
Satu Lietsamo (saapunut 17.50) 
Jenni Myllyniemi (saapunut 17.50)  
Riikka Vaitniemi (saapunut 18.53) 
Jussi Vaitniemi (saapunut 18.53) 
Sarianna Kurkinen (saapunut 17.16) 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 
Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen avasi kokouksen klo 17.01. 
 
 
2.§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Lähetetty sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty ilman muutoksia. 
 
 
3.§ Saapunut posti 
 
HP:n lippukuntaposti 4/2019: Kokouspostit piirin syyskokoukseen ja Hämeen Partiopiirin 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
 



4.§ Menneen kauden toiminta 
 

- 27.10.2019 Talkoot tontilla kello 11-17 
- 25 osallistujaa 

- 27.10.2019 Aluekokous kello 17, Valkeakoski 
- Lippukunnanjohtaja ja ohjelmajohtaja osallistuivat 

- 2.-3.11.2019 Pyhäri, Helvetinjärvi 
- 19 osallistujaa, 11 johtajaa 

- 4.11.2019 Lempäälän koulujen harrastusviikko, esittely Sääksjärven koululla 
- 2 osallistujaa 

- 9.11.2019 LYSTI - Sudenpentutapahtuma, Ylöjärvi 
- 25 lasta osallistui, 5 pentuetta 

- 9.11.2019 Adventtikalenterimyynti Ideaparkilla 
- noin 10 myyjää  

- 16.11.2019 Vanhempainyhdistyksen paperinkeräys 
- 15 talkoolaista lippukunnasta 

- 16.11.2019 Vilkaslapsi-koulutus, Tampere 
- 1 koulutettava 

- 16.11.2019 Hämeen Partiopiirin Syyskokous, Tampere 
- 5 osallistujaa 

- 17.11.2019 Myytti20 - kilpailun koekisat, Lempäälä 
- 20 osallistujaa lippukunnasta 

- 17.11.2019 Lippukunnan syyskokous klo 18, Kuljun vanha seurakuntatalo 
 
5.§ Tulevan kauden toiminta 
 

- 23.11.2019 Sääksjärven joulumarkkinat, vanhempainyhdistys vastuussa 
- 23.11.2019 Adventtikalenterimyynti Ideaparkilla 
- 30.11.-23.12.2019 Paketointi Ideaparkilla 
- 1.12.2019 Akaan alueen KITT, Toijala 
- 6.12.2019 Itsenäisyyspäivän juhla, Lempäälän kirkko / Lempoisten seurakuntatalo 
- 16.12.2019 Joulujuhla, Kuljun majakka 
- 13.-15.12.2019 Akaan alueen vaeltajien pikkujoulut 
- 15.12.2019 Koirien joulurauhan julistus, Hämeenpuisto 
- 21.12.2019 Kauneimmat joululaulut -tapahtuma, Leirialue 
- 17.-19.1.2020 Ryhmänohjaajakoulutus, Toukola 

 
 
6.§ Muut asiat 
 

- Paketointi 
- Pave tehnyt aikataulun ja infon paketointiin 
- Pave huolehtii rahalippaan tyhjennyksestä 
- Aikatauluun merkittävä myös paketoimaan menevän nimi 
- Pavelle voi ilmoittaa, mikäli haluaa jonkun muun vuorolla paketoimaan 

- Joulujuhla 
- Merkkien jako hajotetaan useampaan osaan ja väleissä ohjelmaa 
- Arpajaiset muutamalla isommalla palkinnolla 



- Sudenpennut vastuussa juhlasta 
- Joulukampanja 

- Lippukunnan myyjien palkinnot edellisvuosien tapaan 
- Yli 20 myytyä tuotetta: suklaapukki 
- Yli 50 myytyä tuotetta: suklaarasia 
- Yli 100 myytyä tuotetta: yllätyspalkinto 

- Ryhmien johtajien tulee olla selvillä siitä, kuka on palauttanut tuotteita ja 
kuinka paljon 

- Lippukunta saa lahjoittaa kaksi adventtikalenteria 
- Päätetty lahjoittaa kalenterit Treelineen ja Liisan Leipomoon 

- Tapsa hoitaa Treelinen ja Maria M. Liisan Leipomon 
- Syyskokous ja pestit 

- Lippukunnanjohtajaksi ehdolla Niko Rautanen 
- Lippukunnanjohtajan apulaiseksi ja pestijohtajaksi ehdolla Satu Lietsamo 
- Sudenpentujen ikäkausivastaavaksi ehdolla Heli Ahlfors 
- Seikkailijoiden ikäkausivastaavaksi ehdolla Annamaria Sola 
- Tarpojien ikäkausivastaavaksi ehdolla Jussi Vaitniemi 
- Samoajien ikäkausivastaavaksi ehdolla Sarianna Kurkinen ja Lotta Hyvärinen 

- Kiertäjäkansa 
- Tarkoitus kerätä mainosmyynnillä rahaa, joka olisi myös varainkeruuta 

lippukunnalle 
- Rekrytoidaan lehdelle toimituskunta / työryhmä 

- Työryhmään ainakin mainosmyynnistä vastaava henkilö 
- Mikäli lehden tekoon on kiinnostusta, voi ilmoittaa Ellalle 

- Ansiomerkit 
- Ansiomerkkejä haettu piiriltä ja keskusjärjestöltä 
- Lippukunnan ansiomerkeistä pyydetty tarjous 

- Saadussa tarjouksessa minimitilaus 50kpl ja hinta 1085€ 
- Päätetty pyytää muita tarjouksia seuraavaan kokoukseen 

- Varastonhoitaja / kalustonhoitaja 
- Ehdotettu, että lippukunnassa olisi erikseen kalustonhoitaja ja varastonhoitaja 

- Kalustonhoitaja huolehtisi kaluston kunnosta 
- Varastonhoitaja huolehtisi varaston siisteydestä 

- Varastonhoitajaksi päätetty Henna Nykänen ja kalustonhoitajaksi päätetty 
Joona Hamppula 

- Myös Ville Laurikaisen halukkuus jatkaa kalustonhoitajana selvitetään 
- Viestintävastaava 

- Lippukunnan informaation kulku on ollut katkonaista, joten lippukuntaan 
tarvitaan henkilö, joka vastaa lippukunnan viestinnästä 

- Viestintävastaava muun muassa päivittäisi nettisivuja ja lähettäisi kootusti 
viestejä lippukunnan johtajistolle, jäsenille ja vanhemmille 

- Ensi kokoukseen mennessä pyritään saamaan pestiin ehdokkaita 
- Kämppä  

- Kämpällä ollut taas sotkuista ja kämpälle ei ole tuotu puita 
- Niko selvittää tilannetta kämppävastaavan ja Lempäälän muiden lippukuntien 

kanssa 
 
 



- Kuvapankki 
- Päätetty, että ostetaan kuvat.fi palvelusta kuvapankki lippukunnan käyttöön 

- Kustannukset noin 3€ kuukaudessa 
- S-business -kortit 

- Vanhempainyhdistykselle tulee oma S-business -kortti ja lippukunta laskuttaa 
kortilla tehdyt vanhempainyhdistyksen hankinnat vanhempainyhdistykseltä 

- Nykyinen vanhempainyhdistyksellä oleva kortti siirtyy tarpojien 
ikäkausivastaavalle 

- Lippukunnan EA-kurssi 
- Tervajärven leirikeskuksen ainoa vapaa viikonloppu keväällä on 1.-3.5.2020 
- Mietitty, että järjestetään lippukunnan ensiapukurssi Tervajärvellä 1.-3.5.2020 

 
 
7.§ Seuraava kokous 
 
Seuraava johtajiston kokous on 15.12.2019 klo 17.00 Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. 
 
 
8.§ Kokouksen päättäminen 
 
- Lippukunnanjohtaja Niko Rautanen päätti kokouksen klo 19.24. 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Niko Rautanen, lippukunnanjohtaja                    Lotta Hyvärinen, sihteeri 
 


