Jokihiset ry

Jn 02/2018

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 02/2018 pöytäkirja
Aika: torstai 5.4.2018 klo 18.00
Paikka: Annan koti
Läsnä: Anna, Riina, Ilari, Kati, Lucas
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä toimii Ilari.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Palaute 20.3.2018 kokouksesta
○

Ilari laittaa pahoittelut ja kertoo välittäneensä tiedot eteenpäin. Kysyy samalla, missä
järjestyksessä musta huone pitäisi olla, ja saako siivousvälineitä tarvittaessa käyttää.

○

Jos ei osaa olla siisti, täytyy viettää viikkokokous ulkona…

5) Ryhmien kuulumiset
○

Saukot
■

Tosi pieni ryhmä, mutta eläväisiä

○

Tiikerihylkeet

○

Hait

○

Ankeriaat
■

○

○

Uinti oli tälle ryhmälle hyvä juttu. Seuraavalla kerralla jatketaan.

Portugalinsotalaiva
■

Levotonta ja asiatonta.

■

Seuraavat kaksi kertaa ulkona kisaan valmistautumista.

Pingviinit
■

Isommalla porukalla vaellus tms.? (Riina+Lucas) Alustavasti n. 15.6. vkl.

6) Menneet tapahtumat
○

Aikuisten iltanuotio, valokuvausteema. 1 nainen :)

7) Tulevat tapahtumat
○

Suunnistusretki 21.4.
■

Petteri on vaihtanut pj-työn aiheen RO-kurssin johtamiseen.
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■
○

○

○

○

○

■

Suunnitelma Drivessä

■

Saukoilla leipomismerkki -> tarjoilevat jotain

■

Kaikki lukevat läpi ja kommentoivat

■

Juurrutetaan perinteisiin

■

Pidetään

■

Ilari varaa ruokalan Timmistä

Sudenpentujen maatilaretki la 28.4.
■

Kungsbackan kotieläintila

■

Menee lippukunnan piikkiin

Pieni ryhmä menossa ehkä SuperSupeen su 29.4.
■

Lucas ehkä rastipäälliköksi

■

Laakson ratsastuskentän liepeillä

Törmä – kevätkisa päiväsarjat (PäPa) la 28.4.
Portugalinsotalaiva todennäköisesti tulossa

Päätösnuotio ti 15.5.
■

Kysytty Millaa ideoimaan erähenkisiä toimintapisteitä

■

Kuusijärvi? Muita ideoita?

Saukkojen ekstraretki Sipoonkorpeen
■

○

Peruuntuuko kokonaan?

Yrjönpäivänjuhla 24.4.

■
○
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Iltaretki tiistaina?

Kliﬀa 2018 -piirileiri (PäPa) 23.–31.7.
■

Yli 15 ilmoittautunutta Jokihisista

■

Salla ja Sampo ja perhe innostuivat viime metreillä tulemaan lyhyen Kliﬀan
ajaksi.

○

Koko lippukunnan melontaretki su 26.8.
■

Ilari retkenjohtaja.

■

Lähtö 10.00 kololta, trangialla ruokaa, ongintaa, melontaa, onkien valmistusta
yms. yhtä aikaa toimivina pisteinä. Yhteensä kolme tuntia perillä. Lisäksi pitää
varata aikaa siirtymiin kohteessa. Takaisin esimerkiksi n. 15.30.

○

■

Kalahaukkojen sudariryhmä ehkä mukaan. Kati ja toinen johtaja mukaan.

■

Kotiseutujälki ja melontajälki sudareilla mahdollinen.

■

Vähävesi.ﬁ Karkkilassa?

■

Ilari laskee budjetin ja tekee mainoksen 3.5. mennessä.

Koko lippukunnan yöretki 14.–16.9.
■

Urhola varattu

■

Kilpailutus bussiﬁrmoilla (Maikki)

■

Lippukunta tukee kolmasosan

■

Alustavasti 35€ kuljetuksineen, ruokineen ja majoituksineen. Vesikirput (VK)
puoleen hintaan
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Laten Laukka 27.10.
■

”Tixi ja Haksi” järjestelyvuorossa

■

Yksi rasti järjestettäväksi ja jotain yleistä järjestelyä

■

Ainakin kaksi tyyppiä riittää
1) Rastipäällikkö + rastimiehiä
2) Muu järjestelijä

8) Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely
○

Meiltä tarvitaan 10 vastausta, että saamme omat tietomme yhteenvetona näkyviin.

9) Ryhmien johtajat syksyllä
○

Rekrytarve kartoitettava viimeistään nyt!

○

Ryhmät, johtajat ja siirtymät:
■

Uusi lauma
1) Katsotaan

■

Saukot
1) Yhdistetään Tiikereiden kanssa?

■

Tiikerihylkeet:
1) Osa siirtyy seikkailijoiksi
2) Seikkailijaryhmälle ei ole ohjaajaa
3) Maikki laittaa viestiä vanhemmille

■

Hait
1) Jatkuu

■

Ankeriaat
1) Jatkuu ensi syksyllä

■

Portugalinsotalaiva
1) Jatkuu ellei mielenterveys romahda

■

Pingviinit

■

Aiemmin kaavailtu ilmoitusta Vantaan Sanomissa tammikuussa.

■

Tammikuu meni jo.

10) Muut asiat
○

○

○

Lisää johtajahuoltoa?
■

Onnistuu omakustanteisena

■

Haluaako joku järjestää?

Nettisivujen päivitys
■

Keskusteltu mahdollisesta teknisen alustan vaihdosta.

■

Ilari, Kati ja Lucas

Tilakysymys
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Pylareitten kololla Pitäjän kirkon lähettyvillä voisi olla mahdollista säilyttää jotain
kalustoa.

○

■

Kerrotaan ensin tilanne gaalassa. Tarvitaan kolon lähettyviltä varastotilaa.

■

Vantaan puskaradio -fb-ryhmä?

■

Vantaan Sanomat?

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

Tämä on kaikille johtajille pakollinen!

■

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

■

http://toiminta.partio.ﬁ/kouluttautuminen/koulutukset/turvallisesti-yhdessa-ohj
e

○

Lippu
■

Kaksi tarjousta saatu

■

Lipuvabrik OÜ:
Yksikertainen kantolippu kokolla 100 x 100 cm, ommeltu applikoimalla.
1 kpl 206 €
Lipputango 3 mtr kaksiosainen lakattu mänty hopeisella kärjellä
1 kpl 185 €
Lippunaula hopeinen
10 kpl x 0,50 € / kpl ( 5 €)
Lippu naulaaminen
1 kpl x 7 €
Lippupussi 20 x 180 cm
1 kpl 20,83 €
Kuljetus Suomen noin 48-60 €
Hintoille lisayty paikallinen vero + 20 €
Yhteensä siis 423,83 € + kuljetus (ilmeisesti + vero!)

■

XXX:
kuvaus

■

Hallitus päättää tilaamisesta lippukunnan taloustilanteen mukaan.

■

Lipunnaulaustilaisuus?
1) Perinteinen juhlallinen käyttöönottotilaisuus
2) Ilari kiinnostunut järjestämään, kunhan ajankohta lyödään lukkoon
(syksyllä?)

11) Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.
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