Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 02/2014
pöytäkirja
Aika: maanantai 27.1.2014 klo 18–19:45
Paikka: Skype
Läsnä: Kati, Annukka (klo 18-19), Ilari
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä kaikki.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4) Menneet tapahtumat
○ Vanhempainilta 21.1.2014
■ 16 osallistujaa, joista sudenpentujen vanhempia oli 5, tarpojien
vanhempia 3 ja molempien vanhempia 1. Paikalla oli 4 johtajaa, 1
muuta aikuista ja 2 vesikirppua.
■ Tilaisuudessa tutustuimme toisiimme mm. askartelemalla nimilaput,
kahvittelimme, tutustuimme partiopiirin vuoden teemaan ”Ole
valmis, ole kaveri”, kävimme kevään toimintakalenterin lävitse,
kuulimme tulevasta kesäleiristä ja kävimme lyhyesti läpi lippukunnan
käytäntöjä. Tämän jälkeen jakauduimme ikäkausittain kahteen
ryhmään juttelemaan kunkin ikäkauden ajankohtaisista asioista.
■ Etukäteen luvattu varusteinfo jäi pitämättä. Tarkoitus on nyt lähettää
sähköpostitse kirjallinen info. Kati lisää uuden infosivun, kun Annukka
on lisännyt omat vinkkinsä. Ilari lähettää sähköpostin, kun kaikki
kolme uutta nettisivua (Varustevinkit, Ilmoittautuminen ja Maksut) on
julkaistu.
■ Samaan aikaan pidettiin kaikkien toimintaryhmien viikkokokoukset.
5) Tulevat tapahtumat
○ 1.–2.2. la–su Tarpojien talvimajakka: Tuukka, Miia, Ilari
■ Aikataulu erillisessä suunnitelmassa.
○ 1.2.
la
Sudenpentujen päiväretki: Riina, Tuukka, Kati, Miia, Annukka
■ Aikataulu erillisessä suunnitelmassa.
■ Järjestelmäkamera: Kati
○ vk 6
Yhteisvastuukeräys: Ilari
■ ”Lippukuntamme osallistuu tänä vuonna Yhteisvastuukeräykseen.
Rahaa kerätään laadukkaan saattohoidon ja Guatemalan
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○

■
11.3.
■
■
■
■

alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien hyväksi. Keräämme 4.2.2014
viikkokokouksen sijaan lippaiden ja liivien kanssa lahjoituksia
Tikkurissa (sudenpennut) ja Ylivedossa (tarpojat). Keräyspaikalla tulee
olla viimeistään klo 18.00 ja kotiin saa lähteä klo 19.30. Mukaan
tarvitaan vain partiohuivi. Illan puolivälissä on lippukunnan tarjoama
evästauko. Tarvitsemme paikan päällä myös vanhempien apua
sudenpentujen henkisenä tukena toimimisessa. Ilmoittaudu siis itsekin
mukaan tekemään hyvää: <ilari@jokihiset.fi>!”
Mainitaan asiasta myös varusteinfosähköpostissa.
ma
Yhdistyksen kevätkokous: Miia, Kati, Tuukka, Ilari
Paikka: Alustavasti Annukalla
Aika: Alustavasti 19.00
Käytännön järjestelyt Ilari (eväät).
Kutsun lähettää Ilari hallituksen puolesta.

6) Muut asiat
○ Ei muita asioita.
7) Kokouksen päättäminen
○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
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