
Leppävaaran Korvenkävijät 
LeKo ry Esityslista

Hallituksen kokous 16.1.2011

Paikka: Partiomaja Kanerva
Aika: Klo 18.00
Kutsuttu: LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen

Pertti Palo avasi kokouksen 18.04

2. Läsnäolijat

Pertti Palo, Jasmin Joenperä, Mella Mattila ja Sara Veltheim

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

Lippukunnan nettisivuille on saatu webhotelli ja rekisteröity domain 

(leppavaarankorvenkavijat.fi).

Kilon Kipinät kutsuivat 10-vuotisjuhlaansa 28.1.2011 – joka on harmittavasti samaan 

aikaan lippukuntaretken kanssa. 

5. Aiempien päätösten toteutuminen

Järjestettiin johtajaretki ”Lumi Kengässä”  7.-9.1.2011

          Tapahtumasta tulossa isohko lasku lippukunnalle, koska osallistumismaksuja kerättiin  

          yhteensä 70 e. Rahaa meni ruokaan (n. 160 e), kämppään (n. 180 e) ja pajaan (n. 

           220 e).         

6. Hallituksen järjestäytyminen

Pertti Palo – lippukunnanjohtaja 

Jasmin Joenperä – lippukunnanjohtajan apulainen, koulutusvastaava 

Sara Veltheim – jäsenrekisterinhoitaja

Mella Mattila - sihteeri

7. Pulkka Mäessä 2011

Retki järjestetään kahden viikon päästä 28.-30.1.2011

Tällä hetkellä kasassa 13 ilmoittautumista (8+5/johtaja+leiriläinen).  Jasmin haluaa  

viikon päästä tietoonsa kaikki ilmoittautumiset allergioineen. Laskettiin odotettavissa  

olevaksi osallistujamääräksi noin 30 henkeä. Leirin vastuuhenkilöt:
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Pertti – (leirinjohtaja), Jasmin – ruoka, Mella – ohjelma, Sara – ilmoittautumiset + II-

retkikirje

Päätettiin, että tukussa kävijöille ja yhteisten kamojen raahaajille annetaan 

kilometrikorvauksia. Holtti lupautui autoilemaan.

8. Talviriehaan lettuja paistamaan 13.2. klo 10-14

Tapahtuu Leppävaaran urheilupuistossa. Jasmin ottaa kopin ja toimii piiskurina. Mukaan  

rekvisiittaa (laavu tms.) ja muurikoita.

9. Vuoden 2010 viivästyneet kuitit

Päätettiin hyväksyä kaksi tilitystä:

Pertti: 72,41 e vartio-osaston retken ruuat

Tuula: 22,50 e pellavaköyttä Kilkkeelle

10.Kilometrikorvaukset

Pertti esitteli PäPan kaavion, muutospyyntöjä ei tullut. Päätettiin käyttää kulloinkin  

voimassa olevaa PäPan taksaa.

11.Jamboreeavustukset

Annukka lähtee Jamboreelle. Myönnetään haettu 250 euron avustus. (Matkakulujen 

arvio noin 250 e)

12.Vartio-ohjelma

Pitää vähitellen päättää, mitä käytetään. Jätetään asia ensi kokoukseen.

13.Partiopaita

Pertti tekee lpk:n johtajistolle gallupin, jossa jokainen saa sanoa mielipiteensä 

anonyymisti. Siirretään asian käsittely ensi kokoukseen.

14.Seuraava kokous

Seuraava kokous perjantaina 28.1.2011 klo 19.00 Luukissa
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15.Muut asiat

-Kenkää ei ole jaettu, Mella suunnittelee lpk-retkelle iltanuotion, jossa 

Kenkä jaetaan.

-Sara kysyi saako boffereiden tekoon lisää rahaa vartion käytettäväksi. Vastaus oli  

myöntävä. 

-Hankitaan Santerille lahjaksi retkipiilu huikeasta kalenterimyynnistä kiitokseksi – Pertti  

hoitaa.

-Luettiin taustayhteistyösopimus ääneen.

-Hankitaan lippukunnalle 10 OEK:ta – Mella hoitaa

16.Kokouksen päättäminen

Pertti Palo päätti kokouksen 19.08

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________ ________________________

Pertti Palo, lpkj Ella Mattila, sihteeri


