
Leppävaaran Korvenkävijät 
LeKo ry Pöytäkirja

Hallituksen kokous 13.11.2011

Paikka: Partiomaja Kanerva
Aika: 18.00, Juhlien järjestelykokouksen jälkeen
Kutsuttu: LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen

Pertti Palo avasi kokouksen 18.54.

2. Läsnäolijat

Pertti Palo, Jasmin Joenperä, Ella Mattila, Eero Lappalainen ja Holtti Hakonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

Luettiin lippukuntapostia. Luukin leirikeskus on varattu talvileiriä varten. 11-

vuotisjuhliin on tullut n. 17 ilmoittautumista ja ilmoittautumisaikaa on vielä 2 päivää.

5. Aiempien päätösten toteutuminen

Pertti on uusinut lippukunnan webhotellin vuodeksi ja rekisteröinyt domainin 

(leppavaarankorvenkavijat.fi) viideksi vuodeksi.

6. Kalenterit – katsaus

Ella kertoi, että lähes kaikki kalenteri on jaettu. Vielä ei ole tietoa siitä kuinka hyvin ne  

ovat menneet kaupaksi.

7. Itsenäisyyspäivän kirkko

Itsenäisyyspäivän kirkko on Leppävaaran kirkolla 6.12. klo 10 alkaen, tavallisin 

kommervenkein eli paikalle n. tuntia aiemmin jne. Pertiltä saa nakkeja.

8. Taustayhteisösopimus

Päätettiin pyytää seurakunnalta selvennystä kohtaan Hallinto 2. Tästä huolimatta  

versiota 2.1 pidettiin hyväksyttävänä eli se voidaan allekirjoittaa 30.11. 

Holtti Hakonen poistui paikalta kohtien 8. ja 9. välissä.
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9. Syyskokouksen koollekutsuminen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman korjatut versiot 

ja päätettiin esittää niitä hyväksyttäväksi yhdistyksen syyskokouksessa. 

Päätettiin kutsua yhdistyksen syyskokous koolle 1.12. klo 18.00 Kanervalle, asialistalla 

sääntömääräiset asiat.

10.Joulujuhla

Joulujuhla pidetään 14.12. Uutussa (jos Pertti saa sen varattua) klo 18.00. 

Hankitaan juhliin syötäväksi kinkkua, torttuja sekä pipareita ja glögiä juotavaksi (kaikki 

kaupasta). Ilmoittautumiset Ellalle 8.12. mennessä.

11.Saraste

Lähtijöissä oli monta ehkää (6), savuun jääviä ehkä+varmasti noin 3+2. Päätettiin 

kertoa tilanne MESille ja lähteä leirille.

12.Piirin aluejako

Päätettiin tiedustella mahdollisuutta vaihtaa joko Tapiiriin tai JÄREÄ-Graniin tässä  

järjestyksessä.

13.Piirin yms. kurssien peruutukset peruutus DL:n jälkeen

Päätettiin, että jos kurssilainen peruu piirin, ept, tms. kurssille osallistumisen niin 

viimeisen sallitun peruutuspäivän jälkeen, kurssilainen maksaa lpk:lle 

viikonloppuretken maksun viikonlopun kurssista tai sitä lyhyemmistä ja 

viimeisimmän lippukuntaleirin vuorokausimaksun mukaan pidemmistä reissuista, 

kuitenkin korkeintaan sen summan jonka lpk joutuu maksamaan kurssin 

järjestävälle taholle.

14.Mellan kehitysideat

Jätettiin pöydälle.

15.Seuraava kokous

Pertti kutsuu seuraavan kokouksen tarvittaessa koolle, muuten tämä jää tämän 

hallituksen viimeiseksi kokoukseksi.

16.Muut asiat

-Jasmin organisoi joulupukkipalvelun. Päätettiin antaa jokaiselle pukille ja kuskille 20€  

lahjakortti jokaista viittä suorittamaansa pukkikeikkaa kohden.
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-Lippukunnan erilaiset muistamis- yms. lahjakortit hankitaan jatkossa 

Retkiaitasta Partioaitan siirryttyä pois partiolaisten omistuksesta.

-Päätettiin hankkia lippukunnalle puhelin ja prepaid-liittymä korkeintaan 

100€:n yhteishintaan. Eero hoitaa hankinnan.

17.Kokouksen päättäminen

Pertti Palo päätti kokouksen klo 21.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________ ________________________

Pertti Palo, lpkj Jasmin Joenperä, lpkja


