Pöytäkirja  Jokihisten kevätkokous
Paikka: Tikkurilan kirkon takkahuone
Aika: 25.3.2012 klo 16:00
Paikalla: Annukka Parkkinen, Tuukka Kärnä, Ilari Laitinen, Katriina Saransaari, Kimmo Koskinen
1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 16:27.

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty lippukunnan sääntöjen mukaisesti. Todettiin
kokouksen olevan päätösvaltainen.

3.

Puheenjohtajan valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Annukka Parkkinen.

4.

Sihteerin valinta
Valittiin sihteeriksi Tuukka Kärnä.

5.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Katriina Saransaari ja Ilari Laitinen pöytäkirjantarkastajiksi. Päätettiin, että
pöytäkirjantarkastajat voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6.

Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen
Annukka esitteli Jokihisten toimintakertomuksen 2011.
Todettiin toimintakertomuksen olevan kattava ja hyvin kirjoitettu.
Hyväksyttiin toimintakertomus.

7.

Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Annukka esitteli Jokihisten tilinpäätöksen 2011 sekä toiminnantarkastajan antaman
lausunnon. Lausunnossa todettiin, ettei tilinpäätöksessä tai toiminnassa ollut
huomattavaa. Vahvistettiin esitetty tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
2011.

8.

Valitaan lippukunnan edustajat ja päätetään lippukunnan osallistumisesta tuleviin kokouksiin
ja tapahtumiin
a. Saraste
Todettiin, että leirille osallistuu 3 lasta ja 4 aikuista (Katriina, Kimmo, Annukka,
Ilari).
b.

Kohtaaminen
Kohtaaminen järjestetään lauantaina 28.4. senaatintorilla, klo 1216. Paikalle
kaivattaisiin Jokihisilta letunpaistajia. Kati ja Kimmo lupautuivat osallistumaan,
Annukka saattaa myös ehtiä paikalle.

c.

Vantaan kaupungin koulutukset

Päätettiin, että päätetään osallistumisista tapauskohtaisesti.
d.

Pääkaupunkiseudun Partiopiirin koulutukset ja kokoukset
Päätettiin, että päätetään osallistumisista tapauskohtaisesti.

e.

Kevään 2012 yhteisretki Avian kanssa, Sepeli
Todettiin, että suunnitellusta yhteisretkestä Avian kanssa ei ole kuulunut vielä
mitään. Päätettiin muistuttaa heitä asiasta.
Todettiin, että tulossa olevaan SuSen loikkaan osallistuu 3 seikkailijaa eli yksi
joukkue. Tapahtuma järjestetään Hakunilan urheilupuistossa 14.4. klo 915.
Päätettiin, että lippukunta maksaa osallistumismaksut.

f.

muut mahdolliset tapahtumat
Annukka kertoi, että Rekolan Metsäsiskot ja Metsäveikot ovat järjestämässä
Peliluola –tapahtumaa 18.20.5. Kiljavan alakämpällä ja että he (Johanna) ovat
kutsuneet lippukuntamme osallistumaan tapahtumaan. Paikalle on tulossa yli 50
henkeä ja suunnittelutapahtuma on 1.4. Todettiin, että tapahtuma kuulostaa
kiinnostavalta, mutta osallistuminen sekä tähän että Avian kanssa suunniteltuun
yhteisretkeen saattaisi olla liian suuri ponnistus tälle lippukunnalle. Päätettiin, että
osallistutaan Avian kanssa sovittuun yhteisretkeen, koska sinne on jo lupauduttu.
Päätettiin, että osallistutaan joulukalentereiden myyntiin myös tulevana syksynä.
Annukka kertoi, että marraskuussa (4.11.) on tulossa ”Hiipivä Haamu”
tapahtuma. Päätetiin, että lisätään tapahtuma lippukunnan kalenteriin. Päätettiin
alustavasti osallistua tapahtumaan.

9.

Jokihisten tuleva syksy ja vuosi 2013
a. seikkailijat
Todettiin, että Tuukka ja Ilari voivat syksystä alkaen vetää nykyistä
seikkailijaryhmää. Annukka voi keskittyä muihin tehtäviin.
b.

sudenpennut
Päätettiin, että perustetaan jonotuslista sudenpennuille. Jos saadaan yksi uusi
lisäohjaaja (Esim. jonotuslistalla olevien lasten vanhemmista) Annukka voi hänen
kanssaan aloittaa uuden sudenpentulauman vetämisen.

c.

johtajisto
Todettiin, ettei suuria muutoksia nykyiseen johtajistoon ole näköpiirissä. Todettiin,
että johtajiston motivoinnin kannalta on tärkeää muistaa järjestää suunnitellut
virkistäytymiset myös tulevana vuonna.

10. META
a. matalan kynnyksen retki

Päätettiin, että järjestetään ns. matalan kynnyksen retki syyskuun alussa.
b.

mainostus
Päätettiin, että käytetään PäPan tarjoamaa mahdollisuutta mainosjulisteiden
tilaamiseen. Päätettiin miettiä mainostekstejä myöhemmin.

c.

nettisivut
Päätettiin lisätä linkkejä leikkiohjeisiin ja muuhun olemassa olevaan
partiomateriaaliin johtajistolle tarkoitettuun sivuosioon.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:49.

Toteamme kokouskulun olleen yllä kuvatunlainen.

________________

________________

Katriina Saransaari

Ilari Laitinen

