Hallituksen kokous 27.11.2016
1. Kokous avattiin 14.24.
2. Paikalla on Sara Veltheim, Jani Moisiola, Hanna Kokkonen, Annukka Debenjak,
Joona Aaltonen
3. Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Kesäleiri 2017
a. Joona Aalto kertoi lippukuntien yhteiskesäleirin suunnittelukokouksen
mietinnöistä
b. Paikaksi mietittiin Hepohiekkaa ja ajaksi heinä-elokuun taitetta 2017
c. Osallistujiksi ajateltiin lippukuntia pk-seudulta (Kaivokselan delfiini,
Otavaeltajat, Timanttipartio) sekä Korven Vaeltajia etelä-karjalan partiopiiristä
d. Ajatuksena oli myös hakea yhteisvastuurahaa leirille ja kutsua mukaan
ei-vielä-partiolaisia joiden osallistuminen kustannettaisiin nimenomaan
yhteisvastuurahoilla
e. Päätettiin keskustella leiristä JN:ssä ja miettiä sitten lähdetäänkö
5. Ilmoitusasiat
a. Joona Aalto ilmoitti suorittavansa PJ-PK:n keväällä 2017
b. Leppävaaran Lions-Clubi otti yhteyttä Sara Veltheimiin ja kysyi haluaako
lippukunta myydä lettuja clubin talviriehassa kevättalvella 2017.
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017 esitettäväksi syyskokoukselle
7. Hyväksytään taloussuunnitelma vuodelle 2017 esitettäväksi syyskokoukselle
8. Talvileiri
a. paikka ei ole varmistunut, mutta sitä etsitään kuumeisesti
b. Pestejä
i.
Jasmin johtaa
ii.
Annukka vastaa huollosta
iii.
Sara ja Holtti muonittavat
c. Ilmoittautumislaput jaetaan puurojuhlassa viimeistään
d. Leirikyyteihin tarvitaan tilausbussi joten anotaan siihen toiminta-avustusta
kaupungilta
9. Puurojuhla
a. juhla pidetään 14.12
b. merkkien tilauksesta vastaa Katri Koistinen. Merkit tilataan 4.12 johon
mennessä ryhmänjohtajien on ilmoitettava tarvitsemansa merkit Katrille
c. Annukan kaveri Linda tekee puuroa, annukka sopii käytännön järjestelyt
d. Juhlassa lupauksen antaa ainakin pari sudaria
e. Ohjelma
i.
Annukka voi tehdä taas sellaisen valokuva-esityksen ja kokoaa kuvia
sitä varten
ii.
ryhmiltä toivotaan ohjelmanumeroita
iii.
Sara pitää puheen
iv.
annukka kysyy kisaryhmältä tehdäänkö piparitalo myytäväksi
10. Johtajiston pikkujouluretki pidetään 2-4.12 Toimen poikien Ööga-kämpällä.
11. Itsenäisyyspäivän kirkko
a. juhla pidetään klo. 11. 6.12.2016

b. Susi-lauma jakaa virsikirjoja ja palikkalampaat lukee tekstejä
c. juhlan jälkeen on lekon piparipaja kirkon Olotilassa klo. 12-14.00 josta
vastaavat Annukka ja Katri
12. Muut asiat
a. Hyväksytään 6,70 euron kilometrikorvaus Hanna Kokkoselle
FLOW-festaritalkoiden kuljetuskustannuksista.
b. Katri on vastannut ahkerasti lippukunnan huivitarpeeseen ja ommellut miltei
kaikki tarvittavat huivit
c. Myönnetään Annukka Debenjakille ja Santeri Nurmelle lippukunnan
edustushuivit
13. Seuraava kokous: hallitus kokoustaa nykyisessä muodossaan vielä kerran vuoden
2016 aikana. Mahdollisesti seuraava kokous pidetään 4.12.2016 illalla.
14. Päätetään kokous klo. 16:01.

