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Hallituksen kokous 30.7.2011

Paikka: Partiomaja Kanerva
Aika: 16.00
Kutsuttu: LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen

Pertti Palo avasi kokouksen 16.14.

2. Läsnäolijat

Pertti Palo, Jasmin Joenperä, Holtti Hakonen, Päivi Rokkanen ja Ismo Laitinen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitusasiat

Pertti on hankkinut lippukunnalle Crunchkitin, jolla tyhjentyneen trangian 

kaasupatruunan voi tehdä turvallisesti peltiroskana hävitettäväksi. Vekotin on 

varastolla.

5. Aiempien päätösten toteutuminen

Kevätjuhlassa oli paljon väkeä, ruoka meni kaikki, ensi kerralla syytä muistaa ottaa 

mukaan täydet vesikanisterit. 

Uppoava laiva Amanda -leiri pidettiin Kattilaniemessä. Osallistujia ei ollut kauhean  

paljon, mutta leiri oli muuten menestys.

6. Vaellus

Vaellus sujui hyvin. Osanottajia oli tosin vain kolme. Pertti esitteli budjetin toteutumista.  

Kulut jakautuivat matkakuluihin (n. 820€), ruokaan (n. 170€) ja materiaaleihin (kartta  

19,50€). Matkakulut saattavat vielä muuttua, jos VR:n epäselvä hinnoittelu johtaa 

menomatkan lippujen hinnan laskuun. Pertti selvittää asian.

7. Uuden rahastonhoitajan nimittäminen ja tilinkäyttöoikeuksien siirto

Valittiin uudeksi rahastonhoitajaksi Ismo Laitinen ja siirrettiin hänelle tilinkäyttöoikeudet  

Päivi Rokkaselta. Näin ollen jatkossa lippukunnan tiliin käyttöoikeudet ovat Pertti Palolla  

ja Ismo Laitisella.

8. Siirtymäryhmä

Johtajaksi Oskari sekä mahdollisesti Elina, jos tämä on kiinnostunut.
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9. Vartio-osaston syksy

Vartionjohtajina toiminevat syksyllä Hanna, Eero, Hannes sekä 

mahdollisesti Annukka. Vartioita on näillä näkymin kaksi. Vartio-osasto 

tarvitsee lisää johtajia ja vartiolaisia. Tarvitaan siis mainontaa lpk:n ulkopuolelle ja  

apulaisia vanhemmasta polvesta. 

10.Sudenpentuosaston syksy

Jasmin ja Aino vetävät syksylläkin n. 10 hengen laumaa. Lisäksi yritetään perustaa 

uusi, jolle tarvitaan johtajat. Tiedustellaan Annukan halukkuutta ryhtyä toisen lauman  

vetäjäksi.

11.Pähkinän kuori

Aikaa ei ole vielä päätetty. Pertti tekee aiheesta puhelingallupin ja päättää sen 

perusteella. 

Budjettina n. 16 euroa ruokaan / osallistuja sekä majoituskulut.

12.Tapailu

Osallistutaan aiemman suunnitelman mukaan Tapailuun 27.8. Pertti tiedustelee 

Oskarilta, jos tämä voisi toimia yhteyshenkilönä.

13.Piirileiri Saraste

Jätettiin asia seuraavan kokouksen käsiteltäväksi. Tiedustellaan kuitenkin jo alustavasti  

LEVin ja MESin innostusta lähteä samaan savuun.

14.Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous Lippukunta Pähkinnän kuoressa -retkellä.

15.Muut asiat

- Päätettiin antaa Sannille aikaa Pähkinänkuoreen asti saada lpk:n nettisivut julki. Jos  

siihen mennessä ei onnistu, pyydetään jota kuta muuta tekemään sivut.

- Punkkuun rastille lähtemistä suositellaan erityisesti siirtymäryhmälle.

- Päätettiin tuplata ryhmien toimintarahakiintiöt syksyksi. Toisin sanoen tavallisilla  

ryhmillä on käytössä 100€ syksykaudelle mahdollisesti käyttömättä jääneiden kevään 

rahojen lisäksi.
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16.Kokouksen päättäminen

Pertti Palo päätti kokouksen 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________ ________________________

Pertti Palo, lpkj Jasmin Joenperä, lpkja


