PARTIOLIPPUKUNTA MARJATAT JA MIKON POJAT RY.
KEVÄTKOKOUS 10.3.2013 klo 17.00
PARTIOKOLO
PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Mari Salo avasi kokouksen klo 17.12
2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Nella-Mari Lindberg valittiin puheenjohtajaksi ja Anne Nikander sihteeriksi
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. PÖYTTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin Mauno ”Brynski” Kuisma ja Karri Lahtinen.
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esityslistaan lisättiin kohta College-asut numeroksi 13, siirrettiin kohta muut asiat
kohdaksi 14 ja kokouksen päätös kohdaksi 15.
6. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Marianne Mattila esitteli lippukunnan tilinpäätöstä. LPK:n tulos oli alijäämäinen
3846.91e, tase oli 15186,62e. Tilinpäätös hyväksyttiin.
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kaudelta 2012.
8. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Anne Nikander esitteli vuoden 2012 toimintakertomusta. Kertomus hyväksyttiin
pienin muutoksin (Sisujen kisat, tarpojien taitopäivät, Mikkelin kirkkoilta,
ässiskurssit lisätään).
9. TALVILEIRI
Talvileiri pidetään Salon Naarilassa 22-24.4.2013. Mukaan on lähdössä n. 40
partiolaista. Ohjelmarunko on valmiina, pieniä yksityiskohtia vielä hiotaan.
Limppu ja Ketunpojat vastaavat järjestelyistä. Mietittiin lauantaipäivän ohjelmaa
ja saatiinkin se melkein toteutusta vaille valmiiksi.
10. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
6.4 KK, PP, CC: Mari johtaa kaupunkikisaa ja tekee siitä mainoksen nettisivulle
ja alueen lippukuntiin lähetettäväksi. Rasteja ja niiden sijoittelua keskustaalueelle mietittiin.
21.4 Yrjönpäivä:Nella ja PäivänsädeLepparit järjestävät. Nella lähettää asian
tiimoilta kirjeen koteihin.
27.4 Kansallinen veteraanipäivä: Lamminiemikoti kaipaa kahvinkaatajia ym.
auttamaan juhlaan. Nella ja Anne lupasivat mennä paikalle isompien tyttöjen
kanssa.
4.5 Suuri iltanuotio: Piiri on järjestämässä Turussa lauantaina ennen

marssisunnuntaita koko piirin partiolaisten iltanuotion. Asiasta oli vielä vähän
tietoa, mutta ainakin Nella osoitti kiinnostusta asiaan. Tarkemmat päätökset
mukaan lähtemisestä tehdään, kun lisää informaatiota on saatu.
5.5 Paraati ja Caribia: Mari tilaa bussit ja paraatin jälkeen mennään caribiaan.
Yrjönpäivässä otetaan vastaan ilmoittautumisia.
19.5. Kaatuneiden muistopäivä Lippuvartiot kummassakin kirkossa,
Tuulentytöt, Karhut ja Alikessut hoitavat.
11. TAMMILEIRI MIKÄMIKÄMAA
Ilmoittautumiset vielä kesken, lähdössä on porukkaa ihan mukavasti. Marika
Vieri toimii leiriasiamiehenä.
12. ENGLANTI 2014
Anne Nikander kertoi alustavia suunnitelmia kesäkuun alussa 2014 toteutuvalle
Englannin partiomatkalle. Muutamia kokuksia pidetty aiheesta ja pieniä
matkasuunnitelmia tehty. Nyt kysellään tarjouksia lennoista ym ja mietitään
varainhankintaa. Anne lupasi tehdä pienen mainoksen kololle aiheesta.
13. COLLEGE-ASUT
Nella on tehnyt tiedusteluja lippukunnan collegeasuista Decotikistä ja tulossa on
seuraavaa: tummansisiniset Fruit of the Loomin resorilliset collegehousut ja
-huppari vetoketjulla tai ilman. Hupparin edessä/sivuilla taskut, hupussa
punainen nyöri. Lippukunnan painatuksia tulee selkään, vasempaan rintaan ja
oikeaan lahkeeseen. Tilaukset tehdään aikavälillä pääsiäinen-Yrjönpäivä. Asujen
hinnat yhteensä 40e/vetoketjulla 50e. Pelkkä huppari tai housut 20e. Nella tekee
kirjeen koteihin, asuja tarjotaan myös kotiväelle.
14. MUUT ASIAT
Unicefin janokeräys: partiolaisia on pyydetty keräämään rahaa K-kaupan eteen
ja päädyttiin osallistumaan su 28.4.2013. Päile hoitaa vuoron klo 12-14, Mari klo
14-16 ja Tuulentytöt klo 16-18.
Parkkipaikka: kolon pihan täyttyessä autoista iltaisin lapsia kotiin haettaessa
yleensä myös Pikku-pappilaan vievä tie tukkiutuu. Asukas toivoo, että heille
vievä tie pidettäisiin auki, jotta kotiin meno olisi helpompaa. Jaetaan asiasta
tietoa lapsille kotiin vietäväksi. Mari on yhteydessä seurakuntaan, josko he
voisivat tehdä ja asentaa kyltin ajotien päähän asiasta kertomaan. Laitetaan
asiasta tietoa myös nettisivulle.
Partio-popkonsertti: Syksyllä järjestetään kolme partio-popkonserttia, joista
Turun konsertti 14.9.2013. Alustavasti sovittiin, että tilataan ennakkolippuina
30kpl lippuja. Odotellaan vielä hetki ennen tilaamista, josko esiintyjiä tulisi vielä
lisää.
SM-Kisapalaveri: seuraava palaveri aiheesta 20.3.2013.
Lippukunnan pestit: piiri ja jäsenrekisterinhoitaja ovat kaivanneet Polkuun
merkittäväksi lippukunnan vastuuhenkilöitä. Tehtiin seuraavanlaisia nimityksiä:
LPKJ: Mari Salo
SP:n lippukuntapostin saaja: Mari Salo
taloudenhoitaja: Marianne Mattila
koulutusvastaava: Anna Tuominen
Akela: Marika Vieri, Hanski Mattila, Henni Rauhala
vastaava akela: Marika Vieri
tarpojaluotsi: Anne Nikander

samoajaluotsi: Limppu Lindberg
kilpailuvastaava: Mikko Lindberg
15. KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Nella-Mari Lindberg päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Somerolla _____________________

__________________________________
Nella-Mari Lindberg, puh. johtaja

__________________________________
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Somerolla _______________________

________________________________
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_________________________________
Karri Lahtinen

