
Muistilista johtajille 

 

Uudet jäsenet ryhmässä: 

o Uudet jäsenet tulevat mukaan toimintaan pääsääntöisesti jonotuslistan kautta 

(kavalaiseksi@karhunvartijat.net / Salla Suvanto). Jos ryhmässä on tilaa, voitte ottaa sinne lapsia 

myös jonon ulkopuolelta. Jos ryhmään on tunkua, tarkistakaa ensin, ettei jonossa ole lapsia. 

 

o Uusi jäsen – lappujen jako lapsille 

o Liittymismaksulappujen jako lapsille 

o Suorituskirjan / taitokortin jako lapsille 

o Lappuja löytyy kololta ja nettivivuilta http://karhunvartijat.net/index.php?sivu=johtajat 

 

o Uusi jäsen – lappujen palautus kolon valkoiseen postilaatikkoon (HUOM! tarkista että pienryhmä on 

oikein!) 

o Maksukuittien palautus kolon valkoiseen postilaatikkoon, merkitse lappuun jos olet antanut 

lapselle huivin. Huiveja saa Sallalta. 

o Ilmoita Sallalle kun lappuja on laatikossa (salla.lonnberg@gmail.com, 0405034904) 

 

Yhteystiedot muuttuvat / lapsi lopettaa partion tai siirtyy toiseen ryhmään: 

o Ilmoita jäsenrekisterinhoitajalle (jasenrekisteri@karhunvartijat.net) 

 

Lippukunnan internetsivut: www.karhunvartijat.net 

o Kotisivuilta löytyy johtajien yhteystietolista, josta kannattaa aika-ajoin tarkistaa omat tietonsa. 

Ilmoita muuttuneet tiedot jäsenrekisterinhoitajalle & Tommille. 

(jasenrekisteri@karhunvartijat.net). 

Retket: 

o Ennen retkeä täytä Retkelle lähtöilmoitus lippukunnan nettisivuilla 

http://karhunvartijat.net/index.php?sivu=tapahtumat. Näin lippukunnanjohtaja sekä 

ikäkausivastaavat tietävät teidän olevan retkellä. 

o Ota yhteyttä kalustonhoitajiin (Tony Johansson, Jussi Ojamo, Henna Simonen, Ville Uusivuori, Olli 

Hurme, Olli Rantala) sekä sovi heidän kanssaan kaluston lainaamisesta ja palauttamisesta. 

o Kuivata teltat. Korjaa teltat ja siivoa jälkesi pois kololta maanantaihin klo 16.45 mennessä! 

o Täytä Tapahtumatietoilmoitus lippukunnan nettisivuilla 

http://karhunvartijat.net/index.php?sivu=tapahtumat. Kalustonhoitaja EI ota kalustoa vastaan, 

ennen kuin tapahtumatietoilmoitus on täytetty. Lisäksi sihteeri tietää osaa kirjata retken ylös ja 

saatte siitä pisteitä Vuoden pienryhmä – kisaan sekä merkinnät Jänkäsusitilastoihin. 

o ÄLÄ JÄTÄ KALUSTOA LOJUMAAN KOLOLLE, VAAN LAITA SE OMAAN BOKSIIN TAI PALAUTA 

KALULLE. 

o Palauta kuitit kolon valkoiseen postilaatikkoon (muista kirjoittaa kuitteihin tapahtumanumero 

Tapahtumatietoilmoituksen täytön jälkeen). Näin retkistä aiheutuneet kulut tulee kirjattu 

tilinpäätökseen ja lippukunnan on mahdollista saada suurempi määrä avustuksia ulkopuolisilta 

tahoilta. MUISTA PALAUTTAA MYÖS YLIJÄÄNEET RAHAT! 
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Pienryhmien toimintaraha: 

o Jokaiselle pienryhmälle on varattu toimintarahaa 25€/puoli vuotta. Toimintarahan saa käyttöönsä 

täyttämällä Tilityslomakkeen ostosten jälkeen ja palauttamalla kuitit kolon valkoiseen 

postilaatikkoon. Tilityslomakkeen linkki löytyy nettisivuilta. Rahojen saaminen voi hiukan kestää, 

sillä hallitus hyväksyy kaikki tilitykset ennen kuin ne menevät maksuun. 

o Toimintaraha ei ole tarkoitettu merkkien ostamiseen vaan toimintaan käytettäviin tarvikkeisiin. 

o Kannattaa aina tarkistaa kololta löytyvät tarvikkeet ennen ostoksille menoa, jotta kaikki ryhmät 

eivät osta samoja tarvikkeita. 

Ongelmatilanteet: 

o Ota yhteyttä oman ryhmäsi ikäkausivastaavaan 

● Sudenpennut: Lauri Uusivuori 

● Seikkailijat: Pihla Pitkänen 

● Tarpojat: Senna Nuotio 

● Samoajat: Henna Simonen 

● Vaeltajat: Jenna Juuti 

 

o Ota yhteyttä lippukunnanjohtaja Olli Hurme (lpkj@karhunvartijat.net) 


