Jn 08/2016

Aika: maanantai 3.10.2016 klo 18.00
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki
Läsnä: Ilari, Maija, Riina, Maikki, Kati
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.13.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista lisäyksin.

4) Menneet tapahtumat
○

Siirtymä 6.9.2016 klo 17:30
■

Kaikki Delﬁinit paikalla, eli 5 sudenpentupoikaa ja 1 sudenpentutyttö. 2 aikuista
(mies ja nainen).

○

○

Vanhempainilta/retki-info
■

Mahdollisuus perhe–ryhmänjohtaja–lpkj-yhteispalaveriin

■

Retki- ja varusteinfo erityisesti uusille 20.9. Klo 17:30-18:00

■

Vanhemmista kolme miestä ja yksi nainen. Sekä johtajista 1 mies ja nainen.

Salapoliisiretki 23.–25.9.2016
■

Jokihiset viettivät salapoliisiretkeä Puskapirtillä viikonloppuna.
Salapoliisitehtävien ja oikeiden salapoliisitarinoiden lisäksi mm. leivottiin
mustikkapiirakkaa ja vedettiin köyttä.

■

Osallistujia 41. 7 miestä, 6 naista, 2 vesikirpputyttöä, 5 vesikirppupoikaa, 4
sudenpentutyttöä, 7 sudenpentupoikaa, 1 seikkailijatyttö, 5 seikkailijapoikaa, 1
tarpojatyttö, 2 tarpojapoikaa, 1 samoajapoika.

■

Oli tarkoitus pestata ryhmänjohtajat kirjallisesti. Unohtui. Hoidetaan jotekin
muuten. Miten?

■
○

Tarvittaisi toinen pj-teltta, jos ei ole mökkiä.

SuSen Loikka 1.10.2016
■

Hylkeet ja Hait ilmoitettu. Yhdistyivät. Saattajina Riina ja Maija. Paikalla lisäksi 4
tyttösudenpentua. Vartion nimi oli Hyppivät Hylkeet. Olympiahenkisiä tehtäviä,
kuten urheilua. Yhteistyö toimi hyvin.
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5) Tulevat tapahtumat
○

Melonta
■

○

○

Ei järjestetä koko lippukunnalle. Ankeriaille ehkä.

Laten Laukka 15.10.2016
■

https://www.facebook.com/events/1278583932281235/

■

Liikenneteema

■

Ankeriaat ilmoitetaan. Saattajakysymys auki. Huonosti ilmoittautumisia.

■

Ilmo-DL 7.10. Oma ilmo-DL:mme 4.10.

Sieniretki Sipoonkorpeen 5.11.
■

Retkenjohtaja: Ilari

■

Tiedotus: Pieni infolappu 4.10. Retkikirje 11.10. Muistutus sähköisesti 18.10.

■

Ilmoittautumisaika: 11.10.–21.10. Jälki-ilmo 22.10.–30.10.

■

Kulkeminen: Kimppakyyti, minibussi, tilataksi, …?

■

Hinta: 5 € jäsenille ja 7 € muille.

■

Suunnitelmat: Lähtö kololta klo 9:30. Takaisin klo 16:30.

■

Lounas: Jauheliharisotto sienillä, jos sieniä löytyy. Välipala kuuma mehu ja
ﬂapjack ja omena.

○

Hiipivä Haamu 6.11.
■

http://hh.ilvesveikot.ﬁ/

■

https://www.facebook.com/hiipivahaamu

■

Ilmo-DL joskus lokakuussa, mutta ennakkotehtävää ajatellen kannattaa
ilmoittautua hyvissä ajoin!

■
○

Mursut, Vesinokkaeläin

Syyskokous 7.11.2016 klo 18:00
■

Hallitus jo päättynyt kutsua koolle. Jaetaan infolaput, lisätäänkö erillinen kutsu
nettisivuille ja lähetetään sähköpostissa 18.10. (noin kolme viikkoa ennen
kokousta)?

○

■

Eväät: Maija tuo eväät ja Riina tuo kahvit

■

Paikka: Kololla.

Lucian päivän juhla 13.12.
■

Tapahtumapaikka: Jokin koulun tila? Lumosta auditorio tmv.? Kirjastosta
kokoustila? Maija tutkailee!

■
○

○

Tilan ei tarvitse olla ilmainen! Tarvekin on vain muutamalle tunnille.

Helmi 2017
■

Piirin talvileiri hiihtolomalla

■

http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.ﬁ/helmi2017/

■

Ilari ilmoittanut lippukunnan maltillisilla osallistujamäärä-arvioilla.

■

Ei suoraan korvaa lpk-retkeä.

■

Osallistujatavoite 600 henkeä.

Toimintakalenteri
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■

Ilari teki ehdotuksen. Muut kommentoivat Facebookissa.

■

Jaettiin 20.9. kokouksissa ja sähköpostilla.

6) Muut asiat
○

○

JN:n jäsenet
■

15+ vuotta niin saa kutsun

■

Saadaan toinen avain, joka sopii ulko-oveen.

Ostokset:
■

Keltaisia kirjoja sudenpennuille - Maikki ostanut 25 kpl. Voisi ostaa vielä 20 kpl.
Ilari tilaa.

■

Trangioita - Hallitus antanut etukäteisluvan ja ostetaan hyvän tarjouksen
tullessa. Non-stick-paistinpannu. Ostetaan myös pari uutta paistinpannua ja
1kpl kaasupoltin. Ilari tilaa.

○

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

Kaikille johtajille pakollinen!

■

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

■

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

○

Yhteisvastuukeräys
■

Hankeklinikka to 6.10. Myyrmäessä:
https://www.facebook.com/events/1744614885784232/

■

Kuka menee? Ei kukaan.

■

Rahaa jaossa jopa 1000 € / lpk.

■

Projekti syrjäytymisen ehkäisyyn. Uusia tapoja harrastaa partiota. Miten olisi
esim. täysin ilmainen matalan kynnyksen retki, jota markkinoitaisiin jollakin
täysin uudella tavalla (rahaa voi käyttää mihin vain kuluihin)?

■

Voisiko matalan kynnyksen retki sopia tähän? Kysytään Aviapartiolta,
kiinnostaisiko heitä yhteistyöhön.

○

Suomi 100 -status ja avustus
■

http://suomiﬁnland100.ﬁ/

■

Olisiko jotakin löytettävissä yksin tai yhdessä muiden kanssa? Voisiko yhdistää
yhteisvastuukeräyskampanjaan? Voisiko löytyä vanhemmista kiinnostuneita
tällaiseen projektiin? Ilari mailaa asiasta.

○

○

Nettisivujen päivitys
■

Nyt vanhentunutta tietoa, puuttuvia pöytäkirjoja yms.

■

Otetaanko partion uutta graaﬁsta ilmettä käyttöön nettisivuilla?

■

Jokin pieni englanninkielinen esittely

■

Skype-only päivityskokous - ajankohta X. Ei vielä sovittu.

Petterille ryhmä? Taitaa siirtyä tammikuussa vaeltajaksi!
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○

Aikuisrekry
■

Kati tapasi Kannuksen työntekijän Roihulla.

■

https://purkki.partio.ﬁ/piiri-palvelee/lippukuntatoiminta/rekrytointi/aikuiset/aiku
isesite-2016.pdf

■

https://purkki.partio.ﬁ/piiri-palvelee/lippukuntatoiminta/kasvun-vinkit

■

Alueemme partioprosentti on todella huono, ja uusia ryhmiä on siis paljon
potentiaalia perustaa. Myös muita aikuisia kuin ryhmänjohtajia kaivattaisiin
kipeästi lisää! Toimenpiteitä?

■

Tikkurilan suuralueella ennustetaan olevan 981 peruskouluikäistä nykyistä
enemmän kymmenen vuoden kuluttua eli vuonna 2026!

○

■

Kirjekampanja vanhoille partiolaisille.

■

Kysyville aikuisille kahvikutsu sen sijaan, että selitetään sähköpostitse.

Koulutukset
■

Ilmo mennyt useimmissa jo, mutta paikkoja on jäljellä!

■

http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.ﬁ/tapahtumat/#content-start

■

Christa ainakin tervetuloa partioon -kurssille? Maija kysyi, Christa pohtii.

■

Koko lippukunnan kouluttautumispäivä 26.11. Mennään porukalla! Tarjolla olisi
mm. seuraavaa:
1) Viestintä- ja markkinointikoulutus
2) Tervetuloa lippukunnan hallitukseen
3) Koulutusvastaavien koulutus
4) Lippukunta lobbaa
5) Papata partiota – esiinny vakuuttavasti
6) Nettisivutyöpaja
7) Lippukunnan talous
8) Tervetuloa partioon
9) Valjasta aikuiset lippukunnan avuksi

■

ROKit – ei saatu vielä ketään innostumaan, kun vie kaksi kokonaista
viikonloppua. Keväälle panostusta tähän.

○

Lippu
■

Ilari ottanut yhteyttä Aviapartioon. He tilasivat lipun täältä:
http://www.lipuvabrik.ee/. Asiakaspalvelua saatavilla myös Suomeksi. Lippuja
tehdään siellä käsityönä perinteisin menetelmin ja hinta oli ainakin Avialle
merkittävästi halvempi kuin vastaavan laatuinen lippu kotimaisilta toimittajilta.
Avian lippu on ollut odotusten mukainen.

■

Ilari pyytää tarjouksen pari vuotta sitten sovituilla spekseillä: Aihe on vaakuna
neliön mallisena mutta niin, että harmaa on korvattu valkoisella. Hopeinen
pisaran muotoinen nuppi. Naulat osittain kiinnitettyinä. Hallitus käsittelee
tarjouksen / tarjoukset.
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■

Halutaanko samalla tilata printtilippu tankoon nostettavaksi tai erillinen
leirilippu? Käytettäisiinkö, jos sellainen olisi? Ehkä ei? Voisi pyytää tarjouksen
silti.

○

Ensi vuoden toimintasuunnitelma
■

Aloitetaan työ hyvissä ajoin, jotta Lucian päivänä on valmis lappu jaettavana.

■

Piiriltä tulossa ensi vuodeksi koko kalenterivuoden kattava kalenteri, jahka se
valmistuu taitosta ja painosta. Aloitetaan, kunhan tämä saapuu.

○

Adventtikalenterit
■

○

Kuksa-oikeudet
■

7)

Maija hakee. 18.10. Ensimmäinen jakotilaisuus. Palautus 30.11.
Ilari ja Kati tarkistaa nettisivukokouksen yhteydessä.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.
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