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Hallituksen kokous 13.4.2014 
Paikka: Partiomaja Kanerva 
Aika: kello 16 
Kutsuttu: LeKon hallitus ja johtajisto 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Sara Veltheim avasi kokouksen kello 16.22. 

 

2. Läsnäolijat 

Jasmin Joenperä, Sara Veltheim, Hanna Kokkonen, Katri Koistinen, Holtti Hakonen saapui 

kohtien 9 ja 10 välissä. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Partioviikko ja –messu 

Pääsiäisen jälkeisen viikon kokoukset järjestetään partiomessussa torstaina 24.4. Hanna on 

messun vastuuhenkilö, ja lähettää sähköpostitiedotteen asiasta asap. 

 

Kohtaamiseen osallistuu noin kymmenen ihmistä. Aikuisia ja lapsia on sopivasti. Ilmoittau-

tua voi vielä tiistaihin asti Annukalle lähettämällä allekirjoitettu lupalappu skannattuna. 

Suunnitellaan Aleksin nakittamista tapahtumapäivän vastuuaikuiseksi. 

 

5. Tapiirin riihitys 17.-18.5.2014 

Lippukuntien ilmoittautuminen riihitykseen päättyi kuluneella viikolla, mutta yritämme vie-

lä ehtiä mukaan. Riihitykselle tarvitaan vastuuhenkilö, jos halutaan osallistua. Sara soittaa 

Tapiiriin ja kysyy, pääsemmekö vielä mukaan, sekä yrittää värvätä Enteistä vastuuhenkilön. 

 

6. Suurjuhla 

Lähtijöitä 14+1, jälki-ilmoittautuminen käynnissä. Hanna on vastuuhenkilö etukäteen + tapahtu-

massa. 

 

7. Väiski 

Lekosta noin 50 lähtijää +  5 tutustujaa. MESistä noin 70 lähtijää. Jasmin on vastuuhenkilö 

mutta vetovastuu itse leirillä siirretään jollekulle muulle. 

  

8. Syyskauden ryhmäjaot 

Tarvitaan uudet johtajat Dikidikeille (Ainon vartio) ja Susi-laumalle (Annukan lauma, vartioikäisiä) 

sekä uudelle laumalle. 

 

Annukka voisi jatkaa Dikidikien kanssa syksyllä. Hän ottaa itse yhteyttä Ainoon. 
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Susi-lauman jäsenistä muodostettavalle vartiolle tarvitaan jämäkät johtajat (2 + 1 aikuinen) sekä jo-

ku toimimaan kummijohtajana. Sara puhuu Enteille asiasta. 

 

Syksyllä olisi hyvä saada käyntiin myös uusi lauma. Kysellään laumanjohtajiksi Marjaa, Anua ja Lotan 

isää, Sara selvittää tätä. 

 

9. Espoo-päivä 30.8. 

 

EPT ei tarjoa tänä vuonna valmista ständiä eikä ohjelmaa. Päätetään että ei osallistuta Espoo-

päivään, mutta järjestetään sen sijaan jonkinlainen tapahtuma koko lippukunnan jäsenistölle + 

vanhemmille. 

 

Päätetään pitää johtajiston Pähkinänkuori ja koko lippukunnan syysstartti samana viikon-

loppuna. Päätetään ajankohdaksi 29.-31.8.2014 niin, että johtajisto retkeilee pe-su ja muut 

kutsutaan paikalle sunnuntaiksi. 

 

Hoidettavaa 

- vastuuhenkilö: Jasmin kysyy Vavakan 

- paikan varaus: Vavakka 

- kyytijärjestely: mahdollisesti bussikyyti aamulla perille ja julkisilla takaisin, oman auton 

pysäköintimahdollisuudet? 

 

 

10. Pinkki 5.10.2014 

Vespa on Pinkin vetovastuussa tänä vuonna. Jasmin kysyy kisanjohtajalta, mitä meiltä odo-

tetaan. Parhaassa tapauksessa saamme vastuullemme yhden rastin, jolle tarvitaan runsaas-

ti rastimiehiä. 

 

11. Ilmoitusasiat 

Entit järjestävät oman retken 25.-27.4. Annukka lähtee mukaan aikuiseksi. Susi-lauma ret-

keilee 23.-25.5. 

 

Santeri, Sara ja Aleksi osallistuvat piirin yösarjojen pt-kisoihin 3.-4.5. 

 

Santeri N on pestannut itselleen varastokakkoseksi Lauri P:n. 

 

Lippukunta on saanut lahjoituksena kaksi makuupussia, rinkan ja soputeltan. Tavarat ovat 

enimmäkseen käyttökelpoisia. 
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12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 2.5. kello 18 Kanervalla. 

 

13. Muut asiat 

Kevätiltanuotion päivämääräksi päätettiin keskiviikko 14.5.2014 kello 16.30 alkaen. Ensin 

talkoot ja kello 18 ohjelmaosuus (lupauksenanto, merkit). Tapahtumaa varten ideoitava 

talkoot (kaikille tekemistä + tarpeeksi työkaluja + auto ja peräkärry) sekä tilattava merkit. 

 

Merkkien tilaus-DL kevätjuhlaan 1.5. 

 

Hanna K on suorittanut/suorittaa kevään aikana Erätaito 1- ja Ensiapu 1-kurssit sekä kolme 

lippukuntaleiri-iltaa, ja aikoo osallistu syksyllä vielä PJ-kurssille. Hanna pyytää lippukuntaa 

maksamaan kurssien osallistumismaksut + kuljetukset, vaikka kurssien lukumäärä ylittää 

normaalin 1/puolivuotiskausi. Hannan selonteon perusteella päätetään maksaa osallistu-

miset. Selonteko liitteenä. Hanna oli ilmoittautunut myös Pt-kisatoimitsijakurssille sekä  

kahteen muuhun lippukuntaleiri-iltaan, mutta hänelle tuli ylittämätön este peruutusajan 

päättymisen jälkeen. Päätettiin, että Hanna korvaa näistä peruutuksista lippukunnan voi-

massaolevan möhlimispäätöksen mukaisesti 15 + 5 + 5 euroa. 

 

Järjestetään 1-luokan riihitys. Toimikunta kokoontuu 6.5. klo 18 Punavuoressa. Kaikki 1-

luokan suorittaneet ja ne aikuisena partion aloittaneet, jotka eivät suunnittele riihittävänsä 

itse, saavat osallistua kokoukseen. 

 

Päätetään lähettää paperinen kevätkirje syyskauden päivämääristä. Jasmin kirjoittaa kir-

jeen ja postituksesta huolehditaan toukokuun aikana. 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Sara Veltheim päätti kokouksen kello 18.51. 


