Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18:00
Paikka: Kolo + Skype
Läsnä: Ilari, Maija, Miia, Hanna
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Ilari.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.
4) Menneet tapahtumat
○ Vanhempainilta ti 28.10. klo 18 viikkokokouksen yhteydessä
perhepartioteemalla
■ 36+10 osallistujaa, n. 20 sudenpentua, yksi tarpoja puuttui ja yksi
samoaja puuttui, loput vanhempia.
■ Neljä rastia: trangia, retki-info, partioinfo, retkivarusteet.
■ Delfiinit ja Hait omina ryhminään, aikuiset kahdessa palassa. Delfiinit
erittäin villejä. Olisi ollut hyvä olla enemmän rasteja, jolloin porukan
olisi voinut jakaa pienempiin porukoihin.
■ Retki-inforasti olisi pitänyt valmistella paremmin. Kämpän tiedot olisi
tarvittu (tulostettuna).
■ Aivan pienimpien ohjelma ei saa vaatia ihan näin paljoa keskittymistä.
■ Olisi pitänyt synkronoida kellot sekunnilleen.
○ Akela- ja sampokurssit ja RO-kurssin 1. osa 10.–12.10.
■ Akelakurssille Miia ja Hanna, ei ollut ketään.
■ Sampokurssille Riina, ei ollut ketään.
■ RO-kurssille Emppu ja Petteri, oli kaikki.
○ Johtajien virkistysilta 5.12. klo 18 Salmisaaren liikuntakeskuksessa.
■ Siirretään ensi vuoteen. Alustavasti helmikuussa. Sovitaan viikonpäivä
5-vuotisjuhlassa.
○ LPK2030-seminaari 18.–19.10.
■ Ilari meni paikalle lpkj:n ominaisuudessa lauantai-iltana ja semmasta
yhteiskyydillä piirin kokoukseen.
○ Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta 20.10.
■ Kololla.
■ Paikalla Ilari, Kati, Kimmo, Viljami, Tiitus.
■ Saatiin aikaan luonnos paidan kuvituksesta.
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Sovittiin, että lipussa on sama kuvio kuin vaakunassa, mutta se on
sini-valkoinen, ja että sininen on sama sävy kuin huivissa.
RO-kurssin 2. osa 24.–26.10.
■ RO-kurssilla Emppu ja Petteri.
Aviapartion tarpoja–samoaja-yösuunnistus 30.10.
■ Suunnistusta Luukissa pimeässä!
■ Petteri, Onni, Tuomas, Alex ja kuski Timo.
■ Noin 20 minuuttia pimeässä suunnistusta ja sen jälkeen
suklaabanaania iltanuotiolla.
Sudarien yöretki 1.–2.11.
■ Ennätyssuuri joukko sudenpentuja, johtajia ja vanhempia suuntasi
Mörrimöykky-mökille Nuuksioon viikonlopuksi. Mökissä ei ollut
sähköjä tai viemäröintejä, mutta se menoa suuresti haitannut, sillä
suurin osa halusi muutenkin nukkua lippukunnan uudessa
puolijoukkueteltassa. Lauantaina suunnistettiin, paistettiin tikkupullia
ja saunottiin. Sunnuntaina askarreltiin jokaiselle oma mörrimöykky,
jolloin pääsi sahaamaan, vuolemaan, hiomaan ja naulaamaan käsiä
paikalleen.
■ Paikalla 17 sudenpentua (6 tyttöä ja 11 poikaa [joista yksi lähti ennen
yötä]), 7 aikuista (3+4), 6 johtajaa (5+1). Ei-partiolainen-sudari-ikäinen 1
poika. Vesikirppuja 3 poikaa + 1 tyttö. Yhteensä 35.
■ Pe-la 1 samoajapoika, 3 tarpojapoikaa ja 1 tarpojatyttö ja 1
johtaja-aikuinen. Yhteensä 6.
Hiipivä Haamu -pt-kisa 2.11.
■ Tarpojat + samoajat omine voimineen.
Huiviompelukerho hajautettuna
■ Uusia huiveja 11 haita, 3 delfiiniä = 14 huivia. Jaettiin
Mörrimöykky-retkellä kahdelle aikuiselle, joten vielä tarvitaan 2 lisää
ennen seuraavaa jakokertaa. Innostuuko Kati?
■

○
○

○

○
○

5) Tulevat tapahtumat
○ Laten Laukka 8.11.
■ Nybyggetintie 21 klo 8.45 kokoontuminen.
■ Lähtörasti Jokihisilta, ksylofoni.
■ Kati (perheineen?) ja Miia rastimiehiksi.
■ Lippukunnan ensiapulaukku tiistaiksi 4.11. kokoukseen (Ilari tuo).
■ Piirustus ksylofoniin pitää tehdä (Ilari).
■ Käytetäänkö Katin, Kimmon ja Ilarin tekemää mallikappaletta? (Ilari tuo
kokoukseen tiistaiksi.)
■ https://docs.google.com/document/d/1elF9JVENsaN1bu3aLHIFlCJZUT3
LWPIo2H6vjFpVI0k/edit.
○ Tarpojaretki 15.–16.11.
■ HUOM! Vaihtanut paikkaa samoajatreffien kanssa.
■ Tarpojat suunnittelevat itse samoajien ohjauksessa ja Ilarin tuella.
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○

○
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■ Tarpojilla ehkä myös muuta omaehtoista toimintaa syksyn mittaan.
Jokihiset ry:n syyskokous kololla 17.11.
■ Hallitus valmistelee: toimintasuunnitelma + talousarvio + hallituksen
täyttö loppukaudelle (?).
■ Lippukuntapaidan mallikappale, jos vain ehtii.
■ Kaikki jäsenet kutsutaan syyskokoukseen (on pakko).
■ Siirretään viikkokokouksen tilalle. Esim. klo 17.30.
Kannustusgaala 21.11.
■ Partiokannuksen iltapukutilaisuus johtajille. (K15)
Samoajatreffit 22.–23.11.
■ HUOM! Vaihtanut paikkaa tarpojaretken kanssa.
■ Samoajat omine voimineen.
■ Kaikki samoajat ovat menossa samoajatreffeille.
5-vuotisjuhlat 9.12.
■ Jatketaan keskustelua sähköpostilla ja Facebookissa.

6) Muut asiat
○ Ansiomerkit
■ Seuraava dl on 15.11.
7) Kokouksen päättäminen
○ Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen klo 20.37.
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