LAURITSALAN PARTIOTUKI RY

Jäsenkirje 2016

Lauritsalan Partiotuki ry. on v. 1965 rekisteröity yhdistys, jonka olemassaolon tarkoituksesta sääntömme sanovat
seuraavaa:
"Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Lauritsalan Sinisiskot ja Lauritsalan Siniveljet nimisten partiolippukuntien toimintaa
ja vastata niiden toiminnan jatkumisesta, levittää tietoa partioliikkeen päämääristä ja toimintamuodoista sekä
yhteistoiminnassa asianomaisten partiopiirien kanssa valvoa, että lippukuntien toiminta on partiohengen mukaista."
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2016 Lauritsalan Siniveljien kololla, mukana oli 22 henkeä. Puheenjohtajana
jatkaa edelleen Martti ”Mara” Lahikainen. Jäsenmäärämme v. 2015 oli n. 70 henkilöä, jäsenistö koostuu pääasiassa
partiolaisten vanhemmista ja monista tukijäsenistä. Tärkein toimintakohteemme on Taipalsaaren Kattelussaaren
Päihäniemessä kauniilla paikalla sijaitsevan Pulkinlahden leirialueen ylläpito.
Partiolaisten käytössä on tällä hetkellä UPM-Kymmeneltä vuokratulla alueella Kummelniemen länsirannalla "vanha
kämppä" ja sauna, sekä Partiotuen omistamalla maalla Pulkinlahden länsipuolella punainen "Rantasen kämppä".
Rantasen kämppä saunoineen on myös jäsentemme käytettävissä. Avaimen Rantasen kämppään saa yhdistyksen
puheenjohtajalta Martti Lahikaiselta.(martti.lahikainen@khl.fi , 0400 674 083 )
Taloutemme pohjautuu kohtuulliseen jäsenmaksuun 15 euroa/henk/vuosi. Olemme saaneet myös lahjoituksia
yksityishenkilöiltä ja eri järjestöiltä.
Johtokunnan kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja
Martti Lahikainen
Rahastonhoitaja
Ville Järvenpää
Jäsenet
Hannu Taipale
Antti Tanhola
Riina Hirvonen
Jutta Lajunen
Timo Ekholm
Sihteeri
Timo Koho

puh
0400674083
0400691578
0445406158
0505891141
0503756161
0442036033
0443397785
0400935574

sähköposti
martti.lahikainen@khl.fi
ville.jarvenpaa@siniveljet.net
hannu.taipale@apteekit.fi
anttitanhola@gmail.com
lippukunnanjohtaja.lss@gmail.com
jutta.lajunen@hotmail.fi
timo.ekholm@siniveljet.net
timo.koho@hlr.fi

Toiminnastamme ilmoitamme sähköpostilla, yhdistysten ilmoituksissa Etelä-Saimaassa ja yhdistyksen kotisivuilla
osoitteessa: http://yhdistykset.ekarjala.fi/lauritsalanpartiotuki sivut tullaan päivittämään tänä vuonna ja niitä pyritään
pitämään jatkossa ajan tasalla. Uutisia sivuille voi toimittaa Timo Koholle
Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet ilmoitathan muutokset rekisterimme ylläpitoon Timo Koho, Lauritsalan partiotuki ry,
Kuusikonkatu 25, 53300 LAPPEENRANTA tai timo.koho@hlr.fi.
Partiotuen Pulkinlahdessa omistaman leirialueen kaavoitus on valmistunut Taipalsaaren kunnan toimesta ja kaava on
saanut lainvoiman,joten alueelle rakennettavien majoitus- ja huoltorakennusten suunnittelu voi alkaa.
Tänä kesänä aloitamme vanhan saunan kunnostamisen.

Kiitokset mukanaolosta ja hyvää partiovuotta!
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