Jokihiset ry

Jn 04/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 04/2017 pöytäkirja
Aika: maanantai 8.5.2017 klo 18.00
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Läsnä: Ilari, Kati, Maija, Maikki, Petteri, Milla, Christa, Lucas
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Menneet tapahtumat
○

Kohtaaminen, eli partioparaati su 23.4.
■

Jokihiset osallistui paraatiin porukallla ja asuina oli partiopaita ja hopeisena
kiiltevät atraimet. Paraatin jälkeen pidettiin piknikkiä puistossa. Paistoimme
trangiapullaa vadelmahillolla ja poksutimme poppareita. Mukana ….

○

SuperSupe 8.4.2017 Kaisaniemen puiston ympäristössä klo 9:00-15:30
■

Ei menty, koska liian vähän ilmoittautuneita.

5) Tulevat tapahtumat
○

Päätösnuotio Kuusijärvellä 16.5.
■

Makkaraa (Maija tilaa)

■

Omat juomat

■

Matikkageokätköily taikka partiovisa

■

Laulu: Tiedätkö miksi leiriläinen oon?

■

Maikki hakee merkkejä jaettavaksi. Jaetaan myös Jokihiset-merkkejä niille, joilta
puuttuu.

○

Seikkailijoiden retki 20.5.
■

○

Pyöräretki Sotunkiin

MaMu-retki
■

Perutaan ja käytetään avustus koululla mainostamiseen yhteistyöpäivänä
(31.5.-2.6.2017) ja aloitustempaukseen elokuussa

○

Jokiniemen koulun juhlinta 31.5. 2017 klo 10-12
■

Teltta pihalle, Petteri telttaan “asumaan”

■

“Vaalikarkkeja” jakoon / Maikki selvittää
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■

Muuta partiojaettavaa? Esim ilmapalloja / Ilari kysyy

■

Vanhojen aloitustempausten tekemisiä teltan ympärille

Kesäleiri 3.-6.8.2017.
■

Rakennusleiri 2.8. (Petteri ja samoajat+tarpojat)

■

Paikka: Kirilä https://sites.google.com/a/partio.ﬁ/kiss/kaemppae 400€

■

Ilari leirinjohtajaksi

■

Bussikyyti niille, joilla ei ole omaa kyytiä

■

Ilmoittautuminen toukokuun loppuun

■

Suunnitelmat:
https://docs.google.com/document/d/1eeFE2OWejZBuyvTRFApAQ4C-pn5fVzXixf
csLWAwLug/edit

6) Muut asiat
○

Uusi PJ-teltta tarvitaan kesäleirille. Avustushakemus lähetetään ja ostetaan itse, jos ei
avustusta saada.

○

Petteri menossa PJ-kurssille

○

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, Maikki.

■

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

○

Nettisivujen päivitys ennen leiriä kesällä

○

Aikuisrekry
■

Kirjekampanja vanhoille partiolaisille. Ilari selvittelee edelleen, onko
mahdollista.

■
○

Lippu
■

7)

Kysyville aikuisille kahvikutsu sen sijaan, että selitetään sähköpostitse.
Ilari selvittää statuksen.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.
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