Jn 03/2016

Aika: maanantai 7.3.2016 klo 18.00
Paikka: Kolo + Skype
Läsnä: Ilari, Kati, Maija, Petteri
1) Kokouksen avaaminen
○

Ilari avasi kokouksen klo 18.13.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.

4) Menneet tapahtumat
○

Laskiaisrieha 7.2.2016 klo 10–12. pulkkaa ja pullaa. Riina on retkenjohtaja.
■

Jokainen täytti oman pullansa.

■

Laskettiin loskaista mäkeä. Pursotettiin kermaa suoraan suuhun.

■

Lupauksen anto uusille jäsenille ja uusiin ikäkausiin siirtyville (Joel, Tuomas,
Tinja, Sara, Nea).

■

Osallistujat: 1 vesikirpputyttö, 11 sudenpentua (6 poikaa, 5 tyttöä), 2
tarpojapoikaa, 1 samoajapoika, 1 aikuinen mies, 4 aikuista naista.

○

○

Ystävänpäivän tapahtuma 14.2. Pyhän Laurin kirkolla.
■

Ilari ja Petteri osallistuivat

■

Petteri kantoi ristin ja luki raamatun kohdan

Yhteisvastuukeräys ti 16.2. Dixissä
■

Melkein kaikki paikalla ja sijainti oli hyvä

■

Lähdettiin yhdessä kololta, kerättiin tunnin verran ja saatiin pillimehut
palkinnoksi. Yksi puhelin katosi menomatkalla laiturille. Se myös löytyi pitkien
etsintöjen jälkeen samasta paikasta.

○

Delﬁinien Vantaan Sanomat -vierailu
■

Oma lehtijuttu!

5) Tulevat tapahtumat
○

Ryhmien omat retket
■

22.3. Delﬁinit keilaamaan Tikkurilan keilahalliin

■

Uimaretki sudenpennuille ja seikkailijoille. Päivä? Maija selvittää.
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■

Seikkailijoille ja tarpojille yhteinen retki. Ajankohta 8-10.4. ? Vaellustyyppinen
retki + nuotiopaikka. Kutsuttaisiko muista lippukunnista? Petteri kysyy.

○

Supersupe Delﬁineillä 16.4. Töölönlahden rannalla

○

Kohtaaminen 24.4.2016 ja muu partioviikko. Ohjelma jokaiselle ikäkaudelle erikseen.

○

○

■

Maikki sudenpentujen ja seikkailijoiden kanssa

■

Joku tarpojien mukaan

■

Samoajat menevät keskenään

Yöretki + päätösnuotio 20.-22.5.2016 Haukanpesällä Vihdissä.
■

Ilari on retkenjohtaja.

■

Retken nimi “Metsän soinnut”. Teemana musiikki ja soittimet.

■

Ruokana Lampaan viulu ja Laulavat nakit.

■

Popparit trangialla tms äänekästä ruokaa.

■

Musiikkileikkejä. Mökillä mankka.

■

Ilmoittautuminen huhtikuun loppuun mennessä. Jälki-ilmo viim. 13.5.

Suse-leiri 16.-19.6.2016
■

○

Menossa Ilari ja Maija

Roihu 20.-28.7.2016
■

Menossa Petteri, Kati perheineen

6) Muut asiat
○

Kevätkokous 29.3. Hallitus kutsuu.

○

Ostokset: keltaisia kirjoja sudenpennuille, mehukanisteri, trangioita.

○

Turvallisesti yhdessä -lastensuojeluohjeistus: http://moodle.partio.ﬁ -> Avoin koulutus /
Lasten suojelu ja turvallisuus -> Turvallisesti yhdessä

7)

■

Kaikille johtajille pakollinen.

■

Moniko on tehnyt koulutuksen jo? Ilari, Maija, Kati.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.
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