Jokihiset ry

Jn 08/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 08/2017 pöytäkirja
Aika: torstai 30.11.2017 klo 17.30
Paikka: Maikin koti
Läsnä: Maija, Milla, Maikki, Ilari, Petteri, Lucas
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä toimii Ilari.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Ryhmien kuulumiset
○

Saukot
■

Tarvitsevat kirjat. Kyselty vapaita paikkoja. Esittivät näytelmän jo tiistaina, kun
iso osa ei pääse gaalaan. Valitsivat kevääksi muistaakseni kotikoulu ja
askartelumerkin. Väsyneitä pikkukoululaisia koulupäivän jälkeen.

○

Tiikerihylkeet
■

○

Tosi hyvin ryhmäydytty ja sekoituttu (vanhat ryhmät keskenään).

Hait
■

Jaksavat liiankin hyvin, ei väsymystä havaittavissa. Unelmapartio pidetty lasten
suunnittelemana.

○

Ankeriaat
■

○

Pieni mutta sopuisammaksi muuttunut ryhmä.

Portugalinsotalaiva
■

Pojat riehuvat koko ajan. Yhteiskuntatarppo on meneillään. Duplo-legot vievät
huomion.

○

Pingviinit
■

Amanda tulossa näillä näkymin samoajaluotsiksi tammikuussa.

5) Menneet tapahtumat
○

Hiipivä Haamu 5.11.2017
■

Yksi ryhmä oli paikalla. Ryhmän nimi oli Portugalinsotalaiva. Kaksi
samoajaikäistä (tyttö ja poika), kolme tarpojaikäistä (poikia). Sijoitus auki. Oli
kivaa.

○

Syyskokous 7.11.2017 klo 20
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http://www.jokihiset.ﬁ/ﬁles/3715/1136/2707/Jokihisten_syyskokouksen_poytakirj
a_2017_liitteineen.pdf

6) Tulevat tapahtumat
○

Satasella Suomea -gaala ma 4.12.
■

Puistokulman alasali

■

Tulossa 67 osallistujaa. Pari ilmoittanut, ettei pääse. Realistisesti noin 60
osallistujaa.

■

Tarjoilupolitiikka:
1) Maijan äiti tekee ässiä -> 103 kappaletta
2) Täytekakku 2,80 € / hlö -> 70 hengelle
3) Kahvi 1,00 € / hlö -> 40 hengelle
4) 100 henkilöä -> 67 ilmoittautunutta
5) Erityisruokavaliovastaava: Anna (gluteeniton, laktoositon)
6) Maija tilaa Puistokulmasta syötävät -> check.

■

Pukukoodi:
1) Juhlavaatteet ja partiohuivi tai partioasu
2) Ei verkkareita / college-vaatteita

■

Ohjelma:
1) Tervetulosanat
2) Valokuvia tykillä näkyviin + Finlandia, sali pimeäksi + led-kynttilöitä
3) Lupaustenanto ja merkkien jako
4) Tonttumerkit
5) Tiikerihylkeet: lintuesittely
6) Hait: koko ryhmän puhe
7) Ankeriaat: arvoituksia
8) Partiosiskot: yllätysnumero (kaikki valot pois, Milla)
9) Kahvittelu (valokuvat tykillä/kirjana taustalla)
10) Sisaruspiiri

■

18.00–19.30

■

Johtajien oltava 16.45 paikalla valmistelemassa ohjelmaa

■

Kutsu:
1) Ilmoittautumislomake ja -linkki tehtiin 7.11. syyskokouksen jälkeen.
2) Kutsu lähetettiin saman tien.

■

Mainitaan juhlassa itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus ke 6.12.
1) Sisaruspiirissä

○

Petterin pj-työ
■

Petteri kävi ekan viikonlopun koulutuksen yli kuukausi sitten.

■

Haluaa tehdä pj-työn suunnistusaiheisen työn.

■

Aviapartion samoajaluotsi innostunut.
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■

Rupeaa suunnittelemaan viikonlopun aikana.

■

Huhtikuun lopussa?

Kevään ja kesän kalenterin laatiminen
■

https://docs.google.com/document/d/1Cl7-KH76dCqQCOukGD1Ylnb356--s1uX9J
tt6ZWxZcM/edit?usp=sharing

■

Tausta-aineistona:
1) piirin painettu kalenteri (Maija ja Ilari)
2) Partiokannuksen kalenteri (Ilari)
3) lippukunnan toimintasuunnitelma 2018
(http://www.jokihiset.ﬁ/ﬁles/3715/1136/2707/Jokihisten_syyskokouksen_p
oytakirja_2017_liitteineen.pdf)
4) edellisvuoden kevään kalenteri (pohjana jo)
5) johtajien omat kalenterit (kukin itse).

■

Tapahtumien johtajat:
1) Koko lippukunnan luisteluilta 23.1.: Ilari + Milla
2) Johtajaseminaari 27.1.: Maikki
3) Koko lippukunnan laskiaisrieha Möskärissä 13.2.: Salla + Anna
4) Sudenpentujen maatilaretki 28.4.: Maija
5) Päätösnuotio 15.5.: Päätetään seuraavassa JN:ssä.
6) Koko lippukunnan melontaretki 26.8.: Ilari
7) Koko lippukunnan yöretki 14.–16.9.: Maikki ja Maija

■

Viikonpäivät tsekkaa Ilari, joka tulostaa halukkaille 20 kopiota.

7) Muut asiat
○

Milla käynyt EA1-kurssilla työpaikan kautta.

○

Drive-oikeuksien testaus
■

Lisätään niille, joilla ei vielä ole.

■

Kaikki testaavat gaalaan mennessä, että pääsevät katsomaan kevään ja kesän
kalenteria.

○

○

○

Johtokolmikon pestikeskustelut
■

Olisi syytä pitää ennen vuodenvaihdetta.

■

-> Tammikuussa ennen semmaa?

■

Ryhmäpestikeskustelu?

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry
■

Haetaan kalustoapurahaa kamiinojen ostoon

■

Haettava 30.11.2017 mennessä

■

Ilari hakenut.

Lippukunta on allekirjoittanut aiempaa lähes täysin vastaavan
taustayhteisösopimuksen Tikkurilan seurakunnan kanssa. Tehdyt muutokset ovat
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parannuksia lippukunnan kannalta mutta eivät käytännössä koske meitä, koska
seurakunta ei ole aiemminkaan voinut tarjota tiloja. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
○

○

Nettisivujen päivitys
■

Koska?

■

Ilari, Kati ja Lucas

Pylareitten kololla Pitäjän kirkon lähettyvillä voisi olla mahdollista säilyttää jotain
kalustoa.

○

■

Kerrotaan ensin tilanne gaalassa. Tarvitaan kolon lähettyviltä varastotilaa.

■

Vantaan puskaradio -fb-ryhmä?

■

Vantaan sanomat?

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

Tämä on kaikille johtajille pakollinen!

■

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

■

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

○

Aikuisrekry
■

○

Vantaan Sanomat tammikuussa.

Lippu
■

Kaksi tarjousta saatu

■

Lipuvabrik OÜ:
Yksikertainen kantolippu kokolla 100 x 100 cm, ommeltu applikoimalla.
1 kpl 206 €
Lipputango 3 mtr kaksiosainen lakattu mänty hopeisella kärjellä
1 kpl 185 €
Lippunaula hopeinen
10 kpl x 0,50 € / kpl ( 5 €)
Lippu naulaaminen
1 kpl x 7 €
Lippupussi 20 x 180 cm
1 kpl 20,83 €
Kuljetus Suomen noin 48-60 €
Hintoille lisayty paikallinen vero + 20 €
Yhteensä siis 423,83 € + kuljetus (ilmeisesti + vero!)

■

XXX:
kuvaus

■
8)

Hallitus päättää tilaamisesta lippukunnan taloustilanteen mukaan.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.
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