Uutisarkisto:	
  http://kime.fi/?page_id=139	
  	
  
	
  
	
  

Kirkkonummen Metsänkävijät

Karhu tiedottaa 3/17
28.8.2017

Sisällys
1. Ajankohtaiset asiat
1.1.
Syksyn Karhukolon varaukset 15.9. mennessä
1.2. Kesäleiri 2018 etsii johtajaa
1.3. Lyanin avainten paristojen vaihto
1.4. Uudet jäsenet
2. Muuta tiedotettavaa
2.1. Karhun Jälkien seuraava deadline
2.2. Retki-ilmoitus, turvallisuussuunnitelma ja
tapahtuman jälkiraportointi
2.3. 20.11. Ansiomerkkien hakemusdeadline
2.4. KiMen vakiovuorot Lyanin yläkerrassa
3. Avoimet pestit
4. Tulevia tapahtumia
5. Yhteystiedot

Uutisarkisto:	
  http://kime.fi/?page_id=139	
  	
  
	
  

1.

Ajankohtaset asiat

1.1.

Syksyn Karhukolon varaukset 15.9. mennessä

Jos haluat varata vielä tälle syksylle Karhukoloa, tee se 15.9.
mennessä lähettämällä sähköpostia karhukolo@gmail.com.
Näin pystymme varmistamaan, että ei tule ikäviä
päällekkäisyyksiä ja voimme myös vuokrata kämppää
paremmin ulkopuolisille kiinnostuneille.
Myös määräajan jälkeen Karhukoloa on mahdollista varata,
mutta muiden varausten puitteissa. Vapaita aikoja voi
tiedustella samaisesta sähköpostista.
Tulevaisuudessa syksyn varausdeadline tulee olemaan
elokuussa. Kevään osalta varaukset on ilmoitettava 15.1.
mennessä.
1.2.

Kesäleiri 2018 etsii johtajaa

Ensi kesänä järjestetään lippukunnan oma kesäleiri. Kesäleiri
etsii johtajaa – ilmoita kiinnostuksesi Paulille. Suunnittelu on
nyt käynnistetty Kari Virtasen (kari.virtanen@iki.fi) johdolla.
Kesäleirin johtajan pesti on erityisen sopiva esimerkiksi
vaeltajalle.
1.3.

Lyanin avainten paristojenvaihto

Vanhemman sukupolven Cliq-avaimista alkavat paristot
loppua. Kutsumme kaikki ko. sukupolven avaimet
paristonvaihtoon. KiMellä on käytössä juurikin näitä vanhan
sukupolven avaimia.
Paristonvaihtopäivystys järjestetään keskustan srk-talolla
yläkerran neuvotteluhuoneessa (taloustoimiston ulko-oven
viereinen kulmahuone) seuraavina ajankohtina:
* keskiviikkona 20.9. klo 12-15.30 ja 16-18
Tarvittaessa järjestetään lisäaikoja. Akuuteissa
paristonloppumistilanteissa voi olla suoraan yhteydessä Paula
Nikulaiseen, Marjo Lumikariin tai Juha Tarvaiseen
(etunimi.sukunimi@evl.fi)
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1.4. Uudet jäsenet
Jos ryhmääsi on tulossa uusi jäsen, ilmoitathan ainakin hänen
nimensä ja (tulevan) ryhmänsä osoitteeseen
jasenrekisteri@kime.fi, jotta Kuksa-velho osaa hyväksyä
oikeat jäsenet mukaan toimintaan.

2. Muuta tiedotettavaa
2.1.

Karhun Jälkien seuraava deadline

Kihelmöikö kirjoittaa? Haluatko jakaa huikeita kesämuistojasi
muille? Kuulitko juoruja? Seuraavan lippukuntalehden
deadline on lokakuussa, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa.
Ota yhteyttä päätoimittajaan Anniin ja lähetä juttusi
karhunjaljet@gmail.com.
2.2.

Retki-ilmoitus, turvallisuussuunnitelma ja tapahtuman
jälkiraportointi

Haluaisimme muisuttaa kaikkia johtajia tekemään retkiilmoituksen tapahtumastaan hyvissä ajoin ennen retkeä.
Retki-ilmoituslomake löytyy: http://kime.fi/?page_id=478.
Jokaisella tapahtumalla on myös oltava
turvallisuussuunnitelma, jossa pyritään arvioimaan ja
varautumaan mahdollisiin riskitilanteisiin.
Turvallisuussuunnitelman on oltava muiden retken johtajien
tiedossa.
Myös tapahtuman jälkiraportointi on tärkeää. Jälkiraportissa
arvioidaan tapahtuman onnistuminen, partio-ohjelman
toteutuminen sekä kerrotaan osallistujien lopullinen määrä.
Jälkiraportointi auttaa lippukunnan toimintakertomuksen
tekemistä. Jälkiraportit lähetetään lippukunnanjohtajalle ja
ohjelmajohtajalle.
Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä retki-ilmoituksesta,
turvallisuussuunnitelmasta tai jälkiraportista, ole yhteydessä
ohjelmajohtajaan Pauliin.
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2.3. 20.11. ansiomerkkien hakemusdeadline
Onko johtajakaverisi toiminut esimerkillisesti ja
ansioituneesti? Hoitiko ryhmäläisesi jonkin vastuutehtävän
tosi reippaasti? Lippukuntalaisten palkitseminen on tärkeää!
Lippukunnan myöntämien ansiomerkkien (Karhunkynsien ja
Pekkuli Hirven pinssin) syksyn hakemusdeadline on 20.11.
Karhunkynsien myöntämisperusteita voi tiedustella
ansiomerkkitoimikunnalta. Pekkuli Hirven pinssin
myöntämisperusteet:
https://fi.scoutwiki.org/Kirkkonummen_Mets%C3%A4nk%C3
%A4vij%C3%A4t/Pekkuli_Hirven_Pinssi
Lähetä ansiomerkkihakemus KiMen
ansiomerkkitoimikunnalle, eli lippukunnanjohtajalle ja
ohjelmajohtajalle, määräaikaan mennessä ja hakemukset
ehditään käsitellä ennen joulujuhlaa.
Mikäli sinulla on kysymyksiä ansiomerkkeihin liittyen, ole
yhteydessä ansiomerkkitoimikuntaan.
2.4.

KiMen vakiovuorot Lyanin yläkerrassa

KiMellä on käytössään kaksi vakiovuoroa Lyanin yläkertaan.
Ne ovat aina tiistaisin ja torstaisin kello 18:00-20:00.
Seurakunta muistuttaa, että vakiovuoroja ei voi varata
partioyhteyshenkilö Heidi Namuhuyan kautta, vaan niistä
tulee sopia lippukunnan sisäisesti.
Voit tarkistaa oheisesta linkistä ryhmien kokousajat ja
johtajat, jotta näet, onko Lyanilla tilaa ja missä huoneissa sitä
mahdollisesti on. Ryhmä-/tilakalenteri löytyy osoitteesta
http://bit.ly/KiMe_ryhmat ja se lisätään myös lippukunnan
nettisivuille.
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3. Avoimet pestit
Mahdollisia avoimia pestejä voit tiedustella myös hallitukselta.
Alta löytyy lista avoimista tai vapautuvista pesteistä. Mikäli
sinulla on kiinnostusta tehdä jotakin hommaa lippukunnssa,
oli se sitten jokin listasta mainittu tai jokin täysin muu, ole
yhteydessä lippukunnanjohtajaan ja
apulaislippukunnanjohtajaan, jotka hoitavat pestijohtajan
tehtäviä (pestijohtaja@kime.fi).
Jo nyt avoimia pestejä:
Koloisäntä
Kesäleirin 2018 johtaja
Vapautuvia pestejä:
Useita lippukunnan johtopestejä vapautuu vuodenvaihteessa,
mm. hallituksen jäsenistö.

4. Tulevia tapahtumia
Ajankohta
14.10.-15.10.

Tapahtuma
Raparalli

Ikäkausi
Tarpojat ja
VJ:t, Sa-Va
järjestää

Vastuuhenkilö
Janica Nyholm

18.11.

KiMen SuSe –
kisat

Sudenpennut,
seikkailijat

Hanna Erkko ja
Laura Solanko

26.11.

Vaalikokous

1.-3.12.

Jouluretki

6.12.

Itsenäisyyspäivän kaikki
kirkko
Joulujuhla

13.12.

Hallitus
Ta-Sa-Va

Aino Elomaa,
Pihla Jokinen,
Roosa Pöllänen
(Jenni
Tirroniemi)
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5. Yhteystiedot
LPKJ Joni Tirroniemi

040 019 2555

lpkj@kime.fi

ALPKJ Pauli Palo

040 022 6098

pauli.v.palo@hotmail.com

Ohjelmajohtaja Pauli Palo

ohjelmajohtaja@kime.fi

Pestijohtaja Pauli Palo ja Joni Tirroniemi pestijohtaja@kime.fi

Hallitus

hallitus@kime.fi

Ikäkausivastaavat
Sudenpennut
Seikkailijat
Tarpojat
Samoajat

Pamela Hjort
Heidi Kohonen
Laura Solanko
Hanna Erkko

pamela.hjort@gmail.com
heidi.kohonen@kolumbus.fi
laura.solanko@iki.fi
hanna.erkko@kolumbus.fi

Kalustovastaava Nuutti Henriksson

kalusto@kime.fi

Kämppäemäntä

karhukolo@gmail.com

Anne Ojala

Jäsenrekisterinhoitaja Pinja Pekkarinen

jasenrekisteri@kime.fi

Rahastonhoitaja Mikko Juntunen

rahastonhoitaja@kime.fi

WWW-manager Maritta Räisänen

webvelho@kime.fi

	
  
	
  
	
  

