Jn 07/2016

Aika: maanantai 5.9.2016 klo 18.00
Paikka: Kolo
Läsnä: Ilari, Kati, Riina, Maikki, Maija (ja Enni)
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.

4) Menneet tapahtumat
○

Aloitustempaus 23.8.2016
■

Jokihiset kokoontuivat koko lippukunnan voimin aloitustempaukseen
ilmoittautumaan uuteen kauteen. Ohjelmana oli mm. sokkona
retkeilytarvikkeiden arvausta ja vesivärejä. Paistoimme myös kanttarellileipiä
muurikoilla. Paikalla oli yhteensä ainakin 59 osallistujaa.

○

Ensimmäiset kokoukset
■

Keskustellaan vapaasti huomioista.

5) Tulevat tapahtumat
○

Siirtymä 6.9.2016 klo 17:30

○

Vanhempainilta/retki-info

○

■

Mahdollisuus perhe–ryhmänjohtaja–lpkj-yhteispalaveriin

■

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

Salapoliisiretki 23.–25.9.2016
■

Suunnitelmat:
https://docs.google.com/document/d/17rBemPEZ8zFAzDSbVZWHTU4SKn8MDst
sXREPsXhjF1c/edit

○

○

Syyskokous
■

7.11.2016 klo 18:00

■

Hallituksen kutsuttava

SuSen Loikka 1.10.2016
■

https://www.facebook.com/events/1664385983880224/

■

Hiekkaharjussa
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○

○

■

Hylkeet osallistuu!

■

Ilmo-DL 18.9.

■

Saattajaksi kelpaa mainiosti joku reipas vanhempi

Laten Laukka 15.10.2016
■

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

■

Liikenneteema

■

Kaikki seikkailija- ja tarpojavartiot tervetulleita! Ankeriaille jo esitelty.

■

Ilmo-DL 7.10.

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

Helmi 2017
■

Piirin talvileiri hiihtolomalla

■

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

■

Ilmoittauduttava jo ennen seuraavaa jn:ää

■

Otetaanhan mukaan kalenteriin? Lähtijöitä on varmaankin vähän, joten ei
korvaa lpk-retkeä.

■
○

Olisi valtaisa elämys lähtijöille! Osallistujatavoite 600 henkeä.

Toimintakalenteri - Ilari tekee ehdotuksen. Muut kommentoi Facebookissa.

6) Muut asiat
○

○

○

JN:n jäsenet
■

15+ vuotta niin saa kutsun

■

Ketkä nyt jo? Riina selvittää.

Ostokset:
■

Keltaisia kirjoja sudenpennuille - Maikki ostaa uusia.

■

Trangioita - Hallitus antaa etukäteisluvan ja ostetaan hyvän tarjouksen tullessa.

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?
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○

○

■

Rahaa jaossa jopa 1000 € / lpk.

■

Projekti syrjäytymisen ehkäisyyn.

Suomi 100 -status ja avustus
■

http://suomiﬁnland100.ﬁ/

■

Olisiko jotakin löytettävissä yksin tai yhdessä muiden kanssa?

Nettisivujen päivitys
■

Nyt vanhentunutta tietoa, puuttuvia pöytäkirjoja yms.

■

Otetaanko partion uutta graaﬁsta ilmettä käyttöön nettisivuilla?

■

Jokin pieni englanninkielinen esittely

■

Skype-only päivityskokous - ajankohta X

○

Petterille ryhmä?

○

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 potentiaalia
perustaa. Myös muita aikuisia kuin ryhmänjohtajia kaivattaisiin kipeästi lisää!

■
○

Ensi JN.

Koulutukset
■

Ilmo mennyt useimmissa jo, mutta paikkoja on jäljellä!

■

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

■

Christa ainakin tervetuloa partioon -kurssille?

■

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

■

EA-kurssit (tältä syksyltä jo täynnä)
1) Jokaisella johtajalla on kaikkea partiotoimintaa sitovan SP:n
turvallisuusohjeen mukaan oltava retkillä ja muissa tapahtumissa
valmius antaa ensiapua.
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2) SPR:n korttia ei vaadita, mutta tämä koulutus on yleisesti tunnustettu ja
ajantasainen EA-kortti kätevin tapa osoittaa hallitsevansa taidot. Sen
vuoksi hyvin suosittu partioympyröissä.
3) Partiokurssina halvempi kuin SPR:n omana kurssina!
■
○

Lippu
■

○

○

Ei edistynyt. Ilari lupaa taas ottaa yhteyttä Aviapartioon.

Pestikeskustelut
■

Kaikille! Ryhmänjohtajat pestaa lpkj.

■

Tehdään nämä salapoliisiretkellä.

Ensi vuoden toimintasuunnitelma laatiminen
■

7)

Muuta?

Käsitellään seuraavassa JN:ssä.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.
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