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Mikäli sinulla on on jokin asia, esimerkiksi pestiisi tai
johtamaasi tapahtumaan liittyvä tieto, minkä haluaisit jakoon
koko johtajistolle, ota yhteyttä Anniin
(anni.rossi@uusimaa.partio.fi). Kerro sähköpostissa tiedotettava
asia ja mieluusti myös lyhyehkö teksti (tai vähintäänkin asian pari
tärkeintä kohtaa) tiedotetta varten. Myös palautetta tiedotteesta saa
lähettää Annille.
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AJANKOHTAISET ASIAT

1.1.

Lippukunnan yhteinen kevätretki peruttu. Kevätiltanuotio
järjestetään ma 29.5.
Toimintasuunnitelmaan 25.-28.5. merkitty koko lippukunnan
yhteinen kevätretki on valitettavasti peruttu. Ohjelmajohtaja päätyi
ratkaisuun yhdessä ikäkausivastaavien kanssa, sillä eri ikäkausien
tarpeet ja suunnitelmat eivät kohdanneet tarpeeksi retken ohjelman
ja ajankohtien suhteen.
Lippukunnan yhteinen, perinteinen kevätiltanuotio järjestetään
maanantaina 29.5. Toisen vuoden seikkailijat ovat vetovastuussa
kevätiltanuotion järjestämisestä. Lisätietoa tulossa lähempänä
ajankohtaa.

1.2. Hallituksen sähköpostiosoite väliaikasesti rikki
Hallituksen sähköpostiosoite hallitus@kime.fi on väliaikaisesti rikki,
eivätkä osoitteeseen lähetetyt viestit tavoita siis koko hallitusta.
Ongelma pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti ja
tiedotamme asiasta heti, kun sähköpostiosoite toimii jälleen.
Jos sinulla on asiaa hallitukselle, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan
tai apulaislippukunnanjohtajaan – he välittävät viestisi eteenpäin
koko hallitukselle.

1.3. Mitä, Missä, Milloin -ohjelmatiedote
Mitä, Missä, Milloin –tiedote on ohjelmajohtajan luoma tiedote,
johon on koottu tapahtumia, jotka koskevat laajempaa joukkoa
lippukunnassa kuin vain yhtä ikäkautta.
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MMM-tiedotteesta löytyy tietoa, kuten vastuuhenkilön
yhteystiedot, tulevista tapahtumista sekä linkki retkikirjeisiin ja
kisakutsuihin, jotka ovat olleet saatavilla tiedotteen laatimishetkellä.
Tapahtumatiedotteesta voi antaa palautetta vastaamalla
palautekyselyyn tiedotteen lopussa tai laittamalla viestiä suoraan
ohjelmajohtajalle.
Tapahtumatiedote löytyy seuraavasta linkistä:
bit.ly/MitäMissäMilloin_0117

1.4. Lippukunnan uudet nettisivut
Lippukunnan uudet nettisivut ovat vihdoinkin julkaistu! Nettisivut
löytyvät vanhasta tutusta osoitteesta: kime.fi.
Maritta Räisänen toimii KiMeWebin WWW-vastaavana. Mikäli
sinulle herää kysymyksiä nettisivuista, lähetä viestiä osoitteeseen:
webvelho@kime.fi. Myös palautetta sivuista voi antaa samaan
osoitteeseen.
Tarkoituksena on, että jokaisella johtajalla olisi mahdollisuus luoda
itse uutisia ja päivittää oman ryhmänsä tai omaan pestiinsä liittyviä
sivuja. Käyttäjätunnukset saa lähettämällä viestiä yllämainittuun
sähköpostiosoitteeseen. Kerro viestissä nimesi, pestisi
lippukunnassa (esim. minkä ryhmän johtaja olet) ja
sähköpostiosoitteesi.
Nettisivujen käytöstä on luotu kuvalliset ja kirjalliset ohjeet, jotka
löytyvät tämän tiedotteen liitteenä.
1.5. Tapahtumien merkitseminen Kuksaan
Hallitus haluaa muistuttaa johtajistoa tapahtumien ja suorituksien
merkitsemisestä jäsenrekisteri Kuksaan. Kuksaan tulee merkitä
esimerkiksi kaikki yli kuusi tuntia kestävät retket sekä suoritetut
merkit. Lisätietoa voit kysyä ikäkausivastaavilta tai Paulilta.
Tarkempi ohje Kuksa-käytäntöihin löytyy oheisesta linkistä:
bit.ly/KuksaKiMe
Tapahtumin merkitseminen Kuksaan on tärkeää, sillä tilastoimalla
toimintamme kattavasti voimme taata esimerkiksi kunnan
nuorisotoimen kohde- ja toiminta-avustukset. Niin ikään piiri ja
keskusjärjestö edellyttävät meiltä toiminnan tilastointia.
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1.6.

Lippukunnan ansiomerkkihakemusten deadline: hakemukset
toimitetaan palautetoimikunnalle.
KiMelle on tänä vuonna perustettu palautetoimikunta, jonka
muodotavat lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtaja yhdessä.
Palautetoimikunta koordinoi ansiomerkkien hakemista ja
myöntämistä: heihin voi olla yhteydessä, mikäli sinulla on joitain
kysymyksiä ansiomerkeistä ja niiden hakemisesta tai jos haluaisit
hakea tunnustusta ansioituneelle partiolaiselle. Myös
ansiomerkkihakemukset merkeistä, jotka lippukunta myöntää
(karhunkynnet ja Pekkuli Hirven –soljet) tulee lähettää
palautetoimikunnalle.
Palautetoimikunnan tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää
ansiomerkkien hakemista. Palautetoimikunta myös kirjaa ylös
myönnettyjä ansiomerkkejä.
Lippukunnan omille ansiomerkkihakemuksille on kaksi deadlinea:
keväällä, ennen Yrjönpäivän iltanuotiota ja syksyllä, ennen
joulujuhlaa. Mikäli sinulle herää kysymyksiä deadlineistä,ole
yhteydessä palautetoimikuntaan. Ansiomerkkihakemukseen tulisi
tarkentaa, milloin merkki haluttaisiin jakaa.
Hakemusdeadlinejen on niin ikään tarkoitus tehdä ansiomerkkien
myöntämisestä selkempää. Deadlinejen avulla pyritään ennen
kaikkea välttäämään viime hetken paniikissa haetut ja myönnetyt
merkit. Niillä halutaan varmistaa se, että ansiomerkkien hakeminen
sekä myöntäminen olisi mietitty rauhassa ja perustellusti, niiden
arvon mukaisesti. Määräajat myös helpottavat palautetoimikunnan
työtä ja mm. kirjanpitoa myönnetyistä merkeistä.
Kevään ansiomerkkideadline on ti 11.4. Lähetä hakemus viimeistään
tähän mennessä palautetoimikunnalle: muista tarkentaa
hakemuksessa, myönnettäisiinkö merkki esimerkiksi Yrjönpäivän
iltanuotiolla vai kevätiltanuotiolla.
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2.1.

MUUTA TIEDOTETTAVAA

Toimihenkilöt v. 2017

Lippukunnanjohtaja

Joni Tirroniemi

Apulaislippukunnanjohtaja

Pauli Palo

Ohjelmajohtaja

Pauli Palo

Pestijohtaja

Saga Dahl

Sihteeri

Heidi Kohonen

Rahastonhoitaja

Mikko Juntunen

Vararahastonhoitaja

Pauli Palo

Jäsenrekisterinhoitaja

Pinja Pekkarinen

Koloemäntä (Lyan)

Saga Dahl

Karhukolon isäntä ja emäntä

Taneli Enqvist ja Anne Ojala

Kalustovastaavat

Nuutti Henriksson ja Pauli Palo

Seurakuntayhteyshenkilö

Janica Nyholm

Viestintävastaava

Anni Rossi

Merkki- ja tarvikevastaava

Orvokki Somervuori

Ikäkausivastaava sudenpennut

Mervi Somervuori

Ikäkausivastaava seikkailijat

Kari Virtanen

Ikakausivastaava tarpojat

Laura Solanko

Ikäkausivastaava samoajat

Hanna Erkko
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2.2. Palautekysely lippukunnan tiedotuksesta
Vuoden aluksi on hyvä hieman selvittää, mikä on lippukunnan
tiedottamisen tilanne. Vastaa palautekyselyyn ja kerro mielipiteesi,
jotta viestintää voidaan kehittää ja tehostaa.
Linkki palautekyselyyn: https://goo.gl/forms/hL1ByvPo5TAmIxAG2
Palautetta voi myös lähettää suoraan Annille:
anni.rossi@uusimaa.partio.fi.

2.3. Vuosikokouksessa hyväksytyt materiaalit
Lippukunnan sääntömääräisessä vuosikokouksessa su 26.2.2017
hyväksyttiin tilinpäätös kuluneelta vuodelta ja toimintakertomus
2016 sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.
Hyväksytyt materiaalit löytyvät drivestä:
http://bit.ly/2msuZrL
2.4. Piirileirille Säihke 2017 on tulossa jälki-ilmoittautuminen
Aikaisemmasta tiedosta poiketen Säihkeelle onkin tulossa jälkiilmoittautuminen. Jos ilmoittautuminen meni sinulta ohi ja se
hieman harmittaa, älä huoli! Osallistuminen ensi kesän häikäisevälle
leirille on mahdollista vielä 25.3.-23.4. välisenä aikana.
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta:
www.säihke2017.fi/ilmoittautuminen.
Tarkempaa tietoa tulossa pian. Johtajat, mainostattehan jälkiilmoittautumistasi ryhmäläisillenne ja heidän vanhemmilleen.
Muuta Säihke-infoa: Pauli Palo ei toimi KiMen
leirilippukunnanjohtajana Säihkeellä. Pesti peruuntui kesätöiden
takia. Korvaajaa kyseiseen pestiin etsitään. Pauli hoitaa Säihkeen
tiedotusta ja koordinointia kunne uusi leiri-lpkj löytyy.
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TULEVAT TAPAHTUMAT

Ajankohta

Tapahtuma

Ikakausi

Vastuuhenkilö

Su 19.3.

SuSe-kisat

Su-Se

Saga Dahl

La 25.3.

Lippukuntapäivä Sa-Va-Aik
ja piirin
kevätkokous

Uudenmaan
Partiopiiri

La 1.4.

Kimeizing Race

Ta-Sa-Va

Hanna Erkko

Su 2.4.

Partiomessu

Kaikki

Janica Nyholm

17.-23.4.

Partioviikko

Kaikki

To 20.4.

Kaikki

La 6.5.

Yrjönpäivän
iltanuotio
Piirin kevätkisat

Tarpojat

Uudenmaan
Partiopiiri

12.-14.5.

Piirimajakka

Tarpojat

Uudenmaan
Partiopiiri

Ma 29.5.

LPK:n
kevätiltanuotio

Kaikki

Toisen vuoden
seikkailijat

12.-20.7.

Piirileiri Säihke

Kaikki

Uudenmaan
Partiopiiri
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LIPPUKUNNAN AVOIMET PESTIT

Tällä hetkellä lippukunnassa on avoimena seuraavat pestit:
- Seikkailijoiden ikäkausivastaava (alkaen syksy 2017)
- Samoajien ikäkausivastaava (alkaen syksy 2017)
- Karhun Jälkien taittaja
Mikäli olet kiinnostunut jommasta kummasta ikäkausivastaavan
pestistä, ole yhteydessä ohjelmajohtajaan. Jos sinua kiinnostaa
Karhun Jälkien taittaminen, ota yhteyttä nykyiseen taittajaan
Maritta Räisäseen (maritta.raisanen@helsinki.fi), joka kertoo lisää
sekä perehdyttää pestiin.
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA

LPKJ

Joni Tirroniemi
lpkj@kime.fi

040 019 2555

Apulais-LPKJ

Pauli Palo
040 022 6098
pauli.v.palo@hotmail.com

Hallitus

hallitus@kime.fi

Ohjelmajohtaja

Pauli Palo
ohjelmajohtaja@kime.fi

Pestijohtaja

Saga Dahl

040 7250631

Ikäkausivastaavat
Sudenpennut

Mervi Somervuori
mervi.somervuori@saunis.net

Seikkailijat

Kari Virtanen
kari.virtanen@iki.fi

Tarpojat

Laura Solanko
laura.solanko@iki.fi

Samoajat

Hanna Erkko
hanna.erkko@kolumbus.fi

Kalustovastaava

Pauli Palo
kalusto@kime.fi
Nuutti Henriksson

Karhukolon varaukset

karhukolo@gmail.com

Jäsenrekisterinhoitaja

Pinja Pekkarinen jasenrekisteri@kime.fi

Yläkerran varaukset
	
  

Heidi Namuhuya heidi.namuhuya@evl.fi

	
  	
  

