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PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.20 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
- Todetaan läsnäolijat 

o Paikalla: 
 Istukaissaari Juha 
 Gran Jaana 
 Pohja Henna 
 Vestola Jani 
 Nousiainen Tiina 
 Rintala Nea 
 Istukaissaari Karoliina 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi 

 
 
4. Talousryhmä 2019 

- Vahvistetaan talousryhmän jäsenet vuodelle 2019  
- Puheenjohtaja esittää että valitaan talousryhmän jäseniksi, 

 Jani Vestola, talousnasta 
 Harri Korkeamäki 
 Risto-Pekka Väänänen 
 Hanna-Kaisa Varjonen 

- Valitaan puheenjohtajan esityksen mukaisesti edellä mainitut 
talousryhmän jäseniksi vuodelle 2019 



5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
 
6. Kokous aikataulu 2019 

- Päätettiin hallituksen kokoukset keväälle 2019  
 Helmikuu; pe 22.2. klo 18 
 Maaliskuu; su 17.3 klo 12 
 Huhtikuu; su 28.4. klo 10 aloitetaan 

jumalanpalveluksella 
 Toukokuu; su 19.5. klo 16 

 
 
 
7. Johtisten aikataulu 2019 

- Sovittiin päivämäärät,  keväälle 2019.  
 Maaliskuu; ke 6.3 klo18-20 
 Huhtikuu; su 28.4 klo 10  
 Toukokuu; johtajien kevätretki, päivä avoin 

 
 

8. Kevät kokous 2019 
- Päätettiin kutsua kevät kokous koolle 17.3. klo 13 

partiotoimistolle 
- Kaj Tammela laittaa kokouskutsun esille lippukunnan 

ilmoitustaululle viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.  
 
 

9. Piirin paraati 5.5.2019 
- Miten valmistaudutaan paraatiin 

o Pukeutuminen 
o Huudot 
o muuta 

- Päätettiin että henkilö, joka ottaa hoitaakseen paraatin 
lippukuntamme osalta, hoitaa käytännön järjestelyiden lisäksi 
pukeutumiseen liittyvät asiat yms.  Johtiksessa keskustellaan 
yhteisesti. 

- Tiina ja Nea etsivät tehtävään vastuuhenkilön. 
 

 
 
 



10. Ilves 2019 -leiri 
- Päätetään leirille osallistuvien leirimaksun suuruudesta 

o Asia on jo käsitelty sähköpostikokouksessa. 
 Päätös; vahvistettiin lippukunnan tuki tuon 

sähköposti keskustelun pohjalta, joka liitteenä. 
 
- Päätetiin leirille lähtevät aikuiset ja määrät 

o Johtajakolmikkoon; Antti Pohja.  
o Akeloiksi; Tiina Nousiainen ja Kaj Tammela,  
o Sammoiksi; Anne Tammela ja Sami Pärssinen, 
o Tarpojaluotsiksi; Jani Varjonen 
o Akelat jotka jäävät/tarvitaan leirilippukuntaan 

sudenpentuleirin jälkeen niiden leirimaksu loppuosakin 
maksetaan  

 
11. Kurssimaksu anomukset 

- Nea Rintalan ROK -kurssimaksu anomus 
- Kimmo Lehtisen PJ -kurssimaksu anomus 
- Katja Sorvarin PJ -kurssimaksu anomus 
- Kaj Tammelan Sampo -Akela-kurssimaksu anomus 

o Kaikille ko. koulutus kuuluu pestiin lippukunnassa. 
Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti lippukunta 
maksaa pesteihin kuuluvat koulutukset. 

 Päätösesitys; maksetaan koulutukset anomuksen 
mukaisesti 

 Päätettiin maksaa kurssimaksut päätösehdotuksen 
mukaisesti 

 Nea Rintala poistui asian käsittelyn ajaksi 
 
 

12. Maailman Jamboreelle lähtevien tukeminen 
- Jani Vestolan hakemus liitteenä 

o Myönnetään hakijoille avustus hakemuksen mukaisesti 
Velvoitetaan että tuen hakijat osallistuvat 
jommallekummalle syksyn 2019 luomaniemen 
viikonloppuleirille johtajina ja järjestävät siellä Amerikka 
aiheista ohjelmaa. Tuki maksetaan matkastipendinä.  
Leirit ovat 4-6.10.2019 ja 15-17.11.2019 

o Jani Vestola poistui asian käsittelyn ajaksi. 
 
 
 



 
13. Testamentin toimeenpanon järjestelyt 

- Valitaan ”työryhmä” joka luo toimintasäännöt ja -ohjeet 
testamentin  hengen mukaisesti 

- Työryhmäksi valittiin; Juha Istukaissaari, Jaana Gran ja Harri 
Korkeamäki 

 
 
14. Muut asiat 

- NaPa vaatetilaus. Tiina ja Karoliina selvittävät asiaa. 
 

 
 

15. Kokouksen päättäminen  
- Kokous päätettiin klo11.22 

 
 
 
 
 
 


