Jn 10/2016

Aika: maanantai 12.12.2016 klo 18.00
Paikka: Maikin koti + Skype
Läsnä: Ilari Laitinen, Maikki Erkheikki-Kurtti, Katriina Saransaari, Maija Koskelo, Tiia Korhonen, Ville
Suomalainen
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4) Menneet tapahtumat
○

○

Syyskokous 22.11.2016 klo 20.00
■

Eväät: Maija tuo eväät ja Riina tuo kahvit.

■

Paikka: Kololla.

■

Paikalla Maija, Ilari, Kati, Maikki

Itsenäisyyspäivä 6.12.
■

Oli 1 aikuinen mies ja 1 poikasamoaja. Edustivat paitsi lippukuntaa myös
Partiokannusta.

■

Tiedotettiin Pyhän Laurin kirkon jumalanpalveluksesta ja seppeleenlaskusta.

5) Tulevat tapahtumat
○

Lucian päivän juhla 13.12.
■

Tapahtumapaikka: Puistokulma varattu klo 16.30–21.00. Tapahtuma on klo
18–20.

■

Lucia-show. Taivaalla tähtivyö. Petteri/Lucas säestämään. Yhteislauluja (Sika
[Ilarilta sanat], merkkejä, lupauksia. Syöntiä (pizzarullat [Maija], sahramipullat
[Maikki], piparia [kaupan], ässä [Maijan äiti], glögi [Maikki], kahvi, mehu, ehkä
muutakin).

■

Valokuvia. [Kati]
1) https://photos.google.com/share/AF1QipNknBGCfjSQcQUHIab3LCx85IEb
8f45eVTMFH7RmtDVpLQTmcUhdkyFz2M8topnnQ?key=TDcxOHUxN0Nuc
WJxaFItRW1xMGR5dVpMSmhRaXhR diasarjana
2) Videotykki
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■

Jonkinlainen visa (omat retket mukana aiheissa) [Maikki tulostaa].
1) Palkintotarkistus [Kati]

■

Vuokrattu astiasto. Kahvitermari [Kati], Kertakäyttöastioita [Kati], Mehu
varastosta [Kati]

■

Tiedotus:
1) Lipare 15.11.
2) Sähköposti-info 15.11.
3) Facebook-huutelu lähempänä.
4) Ilmo-dl 5.12. -> Siirtyi vahingossa 11.12.

■
○

○

○

”Siirrymme nykyaikaan. Tiedotamme vain sähköisesti 1.1.2017 alkaen.”

Helmi 2017
■

Piirin talvileiri hiihtolomalla

■

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

■

Ilari ilmoittanut lippukunnan maltillisilla osallistujamäärä-arvioilla.

■

Ei suoraan korvaa lpk-retkeä.

■

Osallistujatavoite 600 henkeä.

■

Ilmoittautuminen on auki. Ilari tiedottaa sähköpostilla ja Lucian päivän juhlassa.

Luistelua
■

Viikkokokous 24.1. klo 17.30–19.00: kaikille luistelua.

■

Pallo [joku tuo?]

■

Ottakaa mailat, jos haluatte pelata

■

Maija tarjoilee

Mäenlasku Möskärissä
■

Helmikuussa 14.2. ystävänpäivän laskiaisrieha klo 18–20. Mehutarjoilu ja pullaa
ja kermavaahtoa.

6) Muut asiat
○

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
■

Maikki ja Maija ideoivat ja lähettivät hakemuksen 27.11. Maikilla klo 12.00.
1) Seikkailijat ja maahanmuuttajat yhdessä Porvooseen “Suomi-retkelle”

○

Suomi 100 -status ja avustus
■

http://suomiﬁnland100.ﬁ/

■

Voisiko löytyä vanhemmista kiinnostuneita tällaiseen projektiin? Ilari mailaa
asiasta.
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○

Nettisivujen päivitys
■

Nyt vanhentunutta tietoa, puuttuvia pöytäkirjoja yms.

■

Otetaanko partion uutta graaﬁsta ilmettä käyttöön nettisivuilla?

■

Jokin pieni englanninkielinen esittely

■

Skype-only päivityskokous - ajankohta X. Tarkistetaan Kuksa-oikeudet samalla. Ei
vieläkään sovittu.

○

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. Ilari selvittelee parhaillaan, onko
mahdollista. Vuodenvaihde voisi olla hyvä ajankohta.

■
○

Koulutukset
■

○

Maija ei päässyt eikä kukaan muukaan. Lasku tuli silti.

Lippu
■

○

Kysyville aikuisille kahvikutsu sen sijaan, että selitetään sähköpostitse.

Ei ole kuulunut tarjousta. Ilari selvittää.

Ensi vuoden toimintasuunnitelma
■

Piirin kalenteri saapui lopulta myös paperisena.

■

Laitetaan esille Lucian päivän juhlassa ja päivitetään Google-kalenteriin?

■

https://docs.google.com/document/d/1tMveuovPnQnjTpVF0Tye9H8KfjOU2aD29
T-GpWm1_-s/

○

Adventtikalenterit
■

7)

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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