Jn 1/2017

Aika: maanantai 9.1.2017 klo 18.00
Paikka: kolo + Skype
Läsnä: Kati, Maija, Maikki, Ilari, Christa
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4) Menneet 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).

■

Mukana 63 henkeä. Sudenpentuja 20 (tyttöjä 10, poikia 10), seikkailijoita 5
(tyttöjä 1, poikia 4), samoajia 5 (tyttöjä 1, poikia 4), aikuisia 23 (naisia 13, miehiä
10), vesikirput 7 (tyttöjä 3, poikia 4)
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5) Tulevat tapahtumat
○

○

○

○

Helmi 2017
■

Piirin talvileiri hiihtolomalla

■

Petteri ja Joel menossa

Luistelua
■

Viikkokokous 24.1. klo 17.30–19.00: kaikille luistelua.

■

Pallo / kiekko Maija tuo

■

Ottakaa mailat, jos haluatte pelata

■

Maija tarjoilee

■

Maikki tuo mehut

■

Ilari lähettää kutsut

Yhteisvastuukeräys
■

Aiemmin ollut viikolla 6

■

7.2. Dixissä viikkokokousten tilalla

■

Nyt ei vielä tarkkaa tietoa tämän vuoden kuvioista.

Mäenlasku Möskärissä
■

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

○

■

Maija tilaa ruuat ja rullan leivinpaperia

■

Ilari tuo kaakaota ja kahvia

■

Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.2.

■

Tiedotus:

Johtajien virkistäytyminen!
■

Hohtokeilausta Flamingossa 6.2.2017 klo 18 + kahvilaturinat

6) Muut asiat
○

Ryhmät
■

○

Uusi sudenpentulauma aloittaa 9 sudenpennulla :)

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

○

Nettisivujen päivitys
■

Nyt vanhentunutta tietoa, puuttuvia pöytäkirjoja yms.

■

Otetaanko partion uutta graaﬁsta ilmettä käyttöön nettisivuilla?

■

Jokin pieni englanninkielinen esittely
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■

Skype-only päivityskokous - ajankohta 21.1.2017 klo 13. 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.

■
○

Lippu
■

7)

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

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.
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