Aika: maanantai 8.9.2014 klo 18:00
Paikka: Kolo + Skype
Läsnä: Ilari, Kati, Riina, Petteri, Hanna, Emppu. Tuukka vieraili.
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista erittäin yksimielisesti.
4) Tunnukset uusille johtajille
○ Nettisivut - Kati tekee
○ Google Drive - Jaetaan Johtajaneuvosto ja Hallitus. Kati lisää.
○ Facebook - Johtajaneuvosto johtajaryhmään.
○ PartioID - tekninen ongelma? Kati kysyy Jäsenrekisterinhoitajat-ryhmästä apua.
5) Tiedotus
○ Nettisivuprojekti - Erillinen kokous 29.9.2014 klo 18
○ Julkinen Facebook-sivu - Ilari tekee. Johtajat ylläpitäjiksi.
○ Sähköpostilistat - hallitus@jokihiset.fi johtajat@jokihiset.fi tarpojat@jokihiset.fi
sudenpennut@jokihiset.fi. Johtajille redirectit: miia@jokihiset.fi
riina@jokihiset.fi emppu@jokihiset.fi petteri@jokihiset.fi hanna@jokihiset.fi
matias@jokihiset.fi Kati pyytää Kapsilta.
○ WhatsApp-ryhmä johtajille? - Emppu tekee. Empulle puhelinnumerot.
○ Instagram. #jokihiset tagi seurantaan.
○ Ihanteellinen tiedotusaikataulu
■ Lippukunnan kalenteri: Heti kun mahdollista
■ Suikalelappu (ajankohta + perustiedot): 8 viikkoa aikaisemmin?
■ Ilmolaput: 4 viikkoa aikaisemmin. Ilmo 2 viikkoa ennen ja jälki-ilmo
viikkoa ennen.
■ Netti: 4 viikkoa aikaisemmin.
■ Sähköposti: 4 viikkoa aikaisemmin. Linkki nettisivuille.
■ Facebook: Muutama päivä ennen kuin ilmoaika menee umpeen.
■ Tekstiviestit: Jos ei ole tarpeeksi ilmoittautumisia.
■ Puhelin: Tarvittaessa.
6) Menneet tapahtumat
○ Kannussemma 14.8.
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Osa Kannus 2020 -projektia (Ilarin kolmiapila-gilwell-työ). Suunniteltiin
Partiokannuksen strategiaa vuosille 2015–2020.
■ Paikalla Jokihisista 1 mies.
Aloitustempaus 19.8.
■ Uuden teltan juhlapystytys!
■ Paikalla oli ainakin 42 henkeä: 18 sudenpentua (10 poikaa ja 8 tyttöä), 3
tarpojaa (2 poikaa ja 1 tyttö), 3 samoajaa (2 tyttöä, 1 poika), 12 aikuista
(X miestä ja X naista), 6 vesikirppua (4 poikaa, 2 tyttöä).
■ Kuurosatoi.
■ Toimintapisteitä
1) Helmiaskartelu (isot helmet, hamahelmet)
2) Makea sapuskarasti (muurikkapannukakkuja)
3) Jokamiehen oikeudet (ei ehtinyt)
4) Esite+infopiste aikuisille (sateen takia vain ilmoittautuminen)
■

○

○
○

○

Koko perheen kotiseutuseikkailu 30.8. (ei ilmoittautuneita, peruttiin)
Vanhempainilta ja suunnittelukokous 31.8.
■ Ei tullut vanhempia
■ Paikalla 2 miestä ja 2 naista ja 1 vesikirppu.
■ Suunniteltiin melontaretkeä ja Jokiniemen koulun yhteistyöpäivää.
Sudarijuttu Mahdista Heppuun
■ Ilari ja Kati kirjoittivat Heppuun Mahti-sudarijutun, joka julkaistiin
Hepussa 4/2014.
■ http://issuu.com/heppu/docs/heppu4_2014
■ Ilari laittaa linkin Mahdin nettisivuille ja Facebook-sivulle

7) Tulevat tapahtumat
○ Vanhempainilta viikkokokouksen yhteydessä perhepartioteemalla
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Eri rasteja. Tarpojat järjestää sudareille esim. askartelurasti. Johtajat
aikuisille esim. kyselyrasti, varusteinforasti.
Tervetuloa partioon -kurssi 11.9.
■ Omalla kolollamme! :)
■ Ilari menee avaamaan oven ja auttamaan kurssijärjestelyissä.
■ Menossa ovat Miia, Riina ja Hanna. Maikki ei pääse tähän. Hän menee
jokin toinen kerta syksyn aikana.
Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoisten siunaustilaisuus 14.9. klo 10
■ Ilari ja Hanna menevät edustamaan lippukuntaa.
Nordic Leader Training 19.–21.9.
■ Ei lähtijöitä?
Vuosikertapunkku 20.–21.9.
■ Ilari ilmoittanut Mustekalat kultaiseen sarjaan (ikäraja 26v.).
■ Nimet ilmoitettava 8.9.: Ilari, Kati, Tuukka.
Jokiniemen koulun yhteistyöpäivä 4.10.
■ Myytävät tuotteet:
1) 2 € makea lettu (hillo, kermavaahto pursottimesta)
2) 3 € suolainen lettu
3) 1 € mehu
4) 2 € kahvi
5) 2 € kaakao
6) 1 € tee
■ Paista itse -pannu ja asiantuntija paistaa -pannu. :)
■ Paikalle ovat menossa Ilari, Kati, Kimmo, Viljami,
■ Varainkeruu kamiinaa varten (kyltti tästä)
■ Jokihisille ilmaiset letut!
SuSen Loikka 5.10.
■ Sudenpentujen ilmoittautuminen Jokihisille 9.9. Voidaan soitella
perään?
■ Riina saattajaksi ja ehkä Miia. Ilari tarvittaessa.
■ Vartioiden ilmoittautuminen viimeistään 14.9.
Akela- ja sampokurssit ja RO-kurssin 1. osa 10.–12.10.
■ Akelakurssille Miia ja Hanna
■ Sampokurssille Riina
■ RO-kurssille ainakin Emppu, toivottavasti myös Petteri
Johtajien virkistysilta 16.10. klo 18 Salmisaaren liikuntakeskuksessa.
■ Riina kerää ilmot syyskuun loppuun mennessä. Ilari, Petteri, Riina,
Hanna, Kati, Emppu, ehkä Miia? Pitää kysyä: Annukka, Tuukka, Matias
■ Ilari tilaa ohjelman Salmisaaren liikuntakeskuksesta.
LPK2030-seminaari 18.–19.10.
■ Ilmoittautuminen on auki!
■ LPKJ, OhVa ja KoVa.
■ Ilari menee vasta sunnuntaiksi ja sieltä yhteiskyydillä piirin kokoukseen.
Tarvitsee valtuutuksen äänestämiseen.
■

○

○
○
○

○

○

○

○

○
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○

○
○

○

○

○

○

○
○

■ Kaksi paikkaa siis auki!
Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta 20.10.
■ Kololla
■ Kuka valmistelee?
■ Kuka kerää ilmot? Mihin mennessä?
■ Suunnitellaan ohjelma tarkemmin JN:ssä 6.10.
RO-kurssin 2. osa 24.–26.10.
■ RO-kurssille ainakin Emppu, toivottavasti myös Petteri
Sudarien yöretki 1.–2.11.
■ Retkenjohtaja Riina.
■ Paikka varattu: Mörrimöykky-mökki Nuuksiossa
■ Suunnitellaan ohjelma tarkemmin JN:ssä 6.10.
■ Tarpojaryhmät voi tulla pe-la-yöksi keskenään, jos haluavat
■ Liuskalappu huomiseksi - Ilari tekee.
■ Ilmolappu jakoon 30.9.
Hiipivä Haamu -pt-kisa 2.11.
■ Tarpojat + samoajat omine voimineen.
■ Ilmoittautuminen ei vielä auki. Ilari infoaa tarpojia ja samoajia.
Laten Laukka 8.11.
■ Kati ja Ilari tekivät mallikappaleen ksylofonista 5.8.
■ Suunnittelukokous 7.9. klo 18. Ilari ei ollut paikalla.
■ Rastimiehet Jokihisista (aikuiset ja tarpojat+samoajat?)
Samoajatreffit 15.–16.11.
■ Samoajat omine voimineen.
■ Ilmoittautuminen ei vielä auki. Ilari seuraa tilannetta ja infoaa samoajia.
Jokihiset ry:n syyskokous 17.11.
■ Hallitus valmistelee.
■ Ikäkausilta ehkä ohjelmaa.
Kannustusgaala 21.11.
■ Partiokannuksen iltapukutilaisuus johtajille. (K18?)
Tarpojaretki 22.–23.11.
■ Tarpojat suunnittelevat itse samoajien ohjauksessa ja Ilarin tuella.
■ Tarpojilla ehkä myös muuta omaehtoista toimintaa syksyn mittaan.

8) Ansiomerkit
○ Ansiomerkkihakemusten deadline on 15.9.
○ Ryhmänjohtajat voivat hakea piirin sudenpentusolkea jollekin delfiineistä ja
tarpojasolkia? Ansiosolkia liian aikaista hakea?
○ http://purkki.partio.fi/piiri-palvelee/ansiomerkit-ja-avustukset/ansiomerkit/lyh
yt-oppimaara-2013.pdf
9) Muut asiat
10) Kokouksen päättäminen
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○

Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.
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