Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 06/2014 pöytäkirja
Aika: maanantai 7.7.2014 klo 18:00
Paikka: Skype
Läsnä: Ilari ja Kati
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4) Menneet tapahtumat
○ Stop töhryille ke 7.5.
■ Maalattiin johtajahuoltona vantaalaisten ja espoolaisten partiolaisten
kanssa graffiti spray-maaleilla oikean graffitimaalarin opastuksella.
Osallistujia 1 aikuinen.
○ Uuden jäsenrekisterin koulutus ma 19.5.
■ Partiolaiset ottivat käyttöön uuden järjestelmän jäsenrekisterin
ylläpitoon ja kouluttivat jäsenrekisterinhoitajat ja muut kiinnostuneet.
Osallistujia 2 aikuista.
○ Jokiniemen koulun vanhempainilta ke 21.5.
■ Pidettiin partion esittelypläjäys tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille.
Tavoitettiin kymmeniä perheitä. Osallistujia 2 aikuista.
○ Sudenpentujen yöretki pe–la 23.–24.5.
■ Sudenpennut viettivät kesäisen viikonlopun Rekolan partiomajalla
rakennellen ruokailuvälinetelineitä ja trangialla kokkaillen. Ruuat
ostettiin itse ja telttakin saatiin yhdessä pystyyn. Osallistujia pe 17,
partiolaisia 10 (5 poikaa, 5 tyttöä), vesikirppuja 3 (3 poikaa), aikuisia 4 (2
miestä, 2 naista). Lauantaina lisäksi 5, joista partiolaisia 1 (tyttö), 2
vesikirppua (1 poika, 1 tyttö), aikuisia 2 (1 mies, 1 nainen).
○ Päätösnuotio la 24.5.
■ Päätösnuotio järjestettiin Rekolan majalla ja ohjelmassa oli erilaisia
esityksiä ja illallinen makkaranpaistoineen. Osallistujia 32. Partiolaisia
14 (8 poikaa, 6 tyttöä), vesikirppuja 6 (5 poikaa, 1 tyttö), aikuisia 12 (7
miestä, 5 naista).
○ Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta 24.5.
■ Peruttiin. Palataan asiaan syksyllä.
○ Valtin Eliittiretki su 25.5.
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Vantaan aluetyöryhmä järjesti johtajahuoltoretken, jossa vierailtiin
Viikin Gardeniassa, bongattiin lintuja ja syötiin hyvin. Osallistujia 1
aikuinen (mies).
Suurjuhla 2014 la–su 7.–8.6.
■ Kouvolan suurjuhlaan pääsi mukaan Jokihisten tarpojia Tuikku-Tyttöjen
mukana. Osallistujia 2 partiolaista (2 tyttöä).T
Tarpojien selviytymismajakka 29.6.–1.7.
■ Liesjärven kansallispuistossa vaellettiin. Käytiin ensimmäisenä päivänä
Korteniemen perinnetilalla, vaellettiin seuraavana päivänä ja viimeisenä
päivänä uitiin, vierailtiin Hämeen luontokeskuksessa. Osallistujia 4
tarpojaa (3 poikaa ja 1 tyttö) ja 1 aikuinen (mies).
■

○

○

5) Tulevat tapahtumat
○ Kotiseutukävely 13.7.
■ Suunnitelma:
https://docs.google.com/document/d/1cA7c1A_mfAHLa1Cf8suBDUmT
GqacG50fJFEC8va7nBw/edit#
○ Mahti 14 la–la 26.7.–2.8.
■ Osallistujia menossa 1 tarpoja, 2 sudenpentua, 3 aikuista, 1 vesikirppu
○ Johtajahuolto
■ Syksyllä kiipeilemään Salmisaaren liikuntakeskukseen
○ Vuosikertapunkku 20.-21.9.
■ http://issuu.com/elinaheinonen5/docs/kisakutsu-20140415-2
○ Laten Laukka tarpojille 8.11.2014
■ Suunnitellaan 1 rasti elokuun 7. päivään mennessä.
○ Aloitustempaus 19.8.2014
■ Suunnitellaan 4.8.2014.
6) Muut asiat
○ Ei muita asioita.
7) Kokouksen päättäminen
○ Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.
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