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Hallituksen kokous 02.05.2014

Paikka: partiomaja Kanerva
Aika: 1800-
Kutsuttu: LeKon Hallitus ja johtajisto

1. Kokouksen avaaminen 18.03

2. Läsnäolijat: Sara Veltheim, Hanna Kokkonen, Ismo Laitinen; Holtti Hakonen, 

Katri Koistinen, Santeri Nurmi

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on

4. Partioviikko

Kuulumiset: Santeri & Aleksi järjestivät maailman toisiksi nopeinta PT-kisaa partioviikon 

keskiviikkona, ja Santeri Nurmi oli kiipeilyständillä ti-to. Sara Veltheim, Hanna 

Kokkonen ja Annukka Debenjak kisasivat kisassa ja Anu Leponiemi toimi 

järjestyksenvalvojana. Torstain yrjönpäivän jumalanpalveluksessa oli paikalla ?? 

osallistujaa. Messussa jaettiin Mannerheim-soljet Hannalle ja Annukalle. Hyvähyvä.

Katri kertoo kohtaamisesta: paikalla noin 33 osallistujaa. Ensi kerralla mietitään 

liikkumista enemmän. Aleksi johti LeKo, Katri ja Joona olivat mukana. Ensi vuonna 

muistamme ilmoittaa siitä että pitää olla matkakortti/rahaa!

5. Lpk:n rahatilanne

Rahaa on vähän, ja Väiski-lasku tulee toukokuun lopussa. Jasmin on soittanut kaikki 

maksamattomat läpi, mutta ei tavoittanut Joni Sinikalliota. Annukka laittaa Jasminille 

Jonin isin oikean numeron. Sara hoitaa karhuamisasiaa eteenpäin, aikaa on toukokuun 

loppuun. Annukka muistuttaa kahta lusmua jotka eivät ole vielä maksaneet 

kohtaamista. Suurjuhlalasku on Hannan toimesta lähetetty osallistujille (paitsi Katrille 

ja Aleksille), eräpäivänä on 1.5. Hanna laittaa Ismolle osallistujalistan ja karhuavat 

Saran kanssa maksamattomat suurjuhlamaksut. Santerin kanssa sovittiin että LPK 

maksaa vakuutusmaksut kun avustukset ovat tulleet LPK:n tilille (heinäkuun puolella).

6. Kevätiltanuotio

-Sara kertoo Vavalle ystävällisesti talkoista, ja kehoittaa siirtämään tärkeät 

tavarat muualle ennen talkoita, tahi merkitä selkeästi ne tavarat joita ei saa 

poistaa. Muut poistetaan armottomasti.
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-Aleksi hankkii ruoan lisäksi jätesäkkei

-Katri vastaanottaa ilmot

-Jasmin hoitaa merkit, Santeri toimittaa merkkilistan yleiseen jakoon, jotta 

tiedetään mitä merkkejä jo on.

-Hanna toimii nuotiomestarina

-Annukka tekee tehtävälistan

-Santeri hoitaa työkalut ja lipun

-Hanna hoitaa partiolupausjärjestelyt ja hankkii lipun paikalle

-Annukka laittaa huiviviestin, jotta osataan varata oikea määrä huiveja.

7. Riihitys

-Tapiiri ei järjestä

-Lippukunta ei järjestä III-II lk riihitystä tänä keväänä, vaan se siirretään 

syksylle. 

- I lk riihitys järjestetään kesällä, kokous on ti. 6.5.2014 Punavuoressa. Sara 

laittaa sähköpostia aiheesta.

8. Ilmoitusasiat

-Aleksi esittelee PäPan toimintaesitettä, häneltä voi kysyä kurssiasioista, niin 

uusista kursseista kuin rekisteröitymisestä. Lisäksi Aleksi puhuu Saran kanssa 

johtajiston kouluttautumisesta.

-Viikolla 35 tai 36 on Mannerheim-solkien saajien retki Mannerheim-museoon

-13.12.2014 on EPT:n 50-vuotisgaala.

-Sara, Santeri ja Aleksi lähtevät 3-4.5.2014 kisaamaan Päpan 

kevätmestaruuksiin

-Sofia ja Venla ryhtyvät syksyllä Susi-lauman johtajiksi, Hanna ryhtyy 

kummivartionjohtajaksi. Annukka antaa tyttöjen yhteystiedot Hannalle, joka 

hoitaa asiaa eteenpäin.

9. Aiempien päätösten toteutuminen

-osallistuttiin partioviikon tapahtumiin, kuten oli päätetty.
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10.Seuraava kokous: johtajiston ja hallituksen kokous 6.7.2014 klo. 15.00 

Kanervalla, sillä ennen Väiskiä pitää kokoustaa, jos ei muuta niin Väiskin 

pesteistä ja tavaroiden pakkaamisesta. 

11.Muut asiat

-kanerva: piiri on lähestynyt LeKoa ja tarjoutuu auttamaan Kanervan 

kunnostamisessa pitämällä kokouksen lippukuntien, alueohjaajan ja 

järjestösihteerin kesken. Sara laittaa viestin Kanervatoimikunnalle.

12.Kokouksen päättäminen klo. 18.54.


