
PARTIOLIPPUKUNTA MARJATAT JA MIKON POJAT RY 

 

Hallituksen kokous 

Partiokololla 

06.11.2020 klo 18 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus 

Sinna Koivuniemi avasi kokouksen klo 18.06. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Sinna Koivuniemi ja sihteeriksi Anne Nikander. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Todettiin, ettei sitä tarvitse tarkastaa: kyseessä kevätkokous ja pöytäkirjalla on 

nimetyt pöytäkirjantarkastajat. 

 

4. Vuoden 2023 toimihenkilöt 

Vuoden 2023 toimihenkilöiksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä/ryhmiä: 

LPKJ Sinna 

Pestijohtaja Mari Salo 

Ohjelmajohtajan toimi jäi vielä auki 

Sihteeri Anne Nikander 

Rahastonhoitaja Tauno Kuisma 

Hallituksen muut jäsenet Nicolas Fleury, Kristian Mikkola, Aaro Kankare, Mauno 

Brynski Kuisma, Silja Mäkinen, Aada Nikander, Elina Simola, Laura Lindberg. 

Seurakunnan edustaja kutsutaan tarvittaessa kokouksiin. 

 

Kalustonhoitajat Kuukkelit 

Jäsenrekisterinhoitaja Essi Torkkomäki-Ryhtä 

Mökkitalkkari Antti Kuisma 

Turva-aikuinen Mari Vasama 

Ea-vastaava Matias Virtaperko 

Somevastaavat Liisa Salo ja Laura Lindberg 

 

Piiat ja rengit jäävät historiaan. Sen sijaan suunnitellaan vakiosiivousviikkoa 

jokaiselle ryhmälle. 

 

5. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma 

Anne Nikander esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa. Muutamia lisäyksiä 

tehtiin. Esitetään hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. 

 

 

 



6. Vuoden 2023 talousarvio 

Tauno Kuisma esitteli talousarviota vuodelle 2023. Esitetään vuosikokoukselle 

hyväksyttäväksi. 

 

7. Vuoden 2024 lpk:n oma jäsenmaksu 

Päätettiin kerätä omaa jäsenmaksua tästä eteenpäin vuosittain, maksun suuruus n. 

7-10e/vuosi ja se kerätään SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Tarvittaessa asiaa 

mietitään uudelleen, päätös on siis toistaiseksi voimassa oleva. 

 

8. Vuoden 2022 tapahtumat 

Loppuvuoden tapahtumat 

6.12. Itsenäisyyspäivän kuviot 

11.12. Kauneimmat joululaulut Someron kirkossa  

24.12. jouluaaton kynttilät sankarihaudoille 

28.12.  kevään suunnittelu-ilta 

30.12. johtajiston joulujuhla 

 

Sinna kyselee lippuvartiot ja kolehdinkantajat tilaisuuksiin. 

Sinna ja Mari organisoivat suunnittelu-iltaa. 

Anne ja Aada järjestävät joulujuhlaa. 

 

9. Muut asiat 

-Kololle tarvitaan ilmalämpöpumpun ulkona olevalle osalle jonkinlainen katos päälle.  

Tane ja Brynski ottavat hommakseen, ilmeiseti Antti ja Matias suorittavat. 

-17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin saaneet voivat kuljettaa muita partiolaisia 

partiotapahtumiin. Heillä on viranomaisten myöntämä laillinen ajokortti ja sen 

mukaiset ajovalmiudet. 

-Retkimaksujen maksamisen kartoittamisesta: retken järjestäjä  pyytää Tanelta listan 

niistä, jotka ovat maksun maksaneet. Retken järjestäjä ottaa yhteyttä niihin, jotka 

maksua eivät ole maksaneet ja pyytää suorittamaan maksun. Maksamattomuus ei 

varmasti ole suuri ongelma lippukunnassamme, mutta aivan varmasti niitä jää 

maksamatta lähinnä unohduksien takia. 

-Johtajien retkimaksuista: Esim kesäleirin/talvileirin nimetty johtaja ei maksua maksa, 

koska hän on yksin vastuullinen johtaja. Ryhmien yöretkissä koko jophtajaporukka 

yleensä järjestää. Päätettiin, että jatkossa kaikki ryhmän johtajat maksavat oman 

ryhmänsä  päiväretkestä 5e ja yöretkestä 10e. Muille retkeläisille hinta on päiväretki 

10e ja yöretki 15e. 

-Perhepartio on starttaamassa vuonna 2023. Keskusteltiin perheen jäsenmaksusta 

ja päätettiin, että perhepartion kokoontuminen on tapahtuma ja tapahtumamaksu on 

10e/perhe/tapahtuma. Nicolas perhepartion johtajana antaa perheille laskutustiedot 

ja seuraa laskutusta.Tämä jäsenmaksu on voimassa vuoden 2023 ja jäsenmaksua 

mietitään vuodelle 2024 tarvittaessa uudelleen. 

-Piirin ja SP:n tapahtumien maksut: lippukunta maksaa edelleen osallistumiset 

kilpailuihin ja koulutuksiin. Sen sijaan kaikki ns hauskat tapahtumat esim. explot, 



tarpojamajakat jokainen osallistuja maksaa itse. Leirien ym suurten tapahtumien 

maksut mietitään tapahtumakohtaisesti. 

Sinna selvittää Suomen partiolaisten ja L-SP:n mahdollisia stipendirahastoja, joista 

lippukunnan jäsenet voivat hakea tarvittaessa avustusta osallistumismaksuihin. 

-Lippukunnan syyskokous kololla su 27.11. klo 18.00 

 

 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 

 


