Aika: maanantai 6.10.2014 klo 18:00
Paikka: Kolo + Skype
Läsnä: Ilari, Miia, Emppu, Riina, Hanna, Maija, Kati, Petteri
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.
4) Tunnukset uusille johtajille ja tiedotus
○ Nettisivut - Kati tekee. Oikeuksissa selvitettävää.
○ Google Drive & Calendar - Lisätty.
○ Facebook - Johtajaneuvosto lisätty johtajaryhmään.
○ PartioID - tekninen ongelma? Kati kysyy Jäsenrekisterinhoitajat-ryhmästä
apua.
○ Nettisivuprojekti - Pidettiin kokous 29.9.2014 klo 18.
○ Julkinen Facebook-sivu - Ilari tekee. Johtajat ylläpitäjiksi.
○ Sähköpostilistat - Tehty hallitus@jokihiset.fi johtajat@jokihiset.fi
Johtajille redirectit: miia@jokihiset.fi riina@jokihiset.fi emppu@jokihiset.fi
petteri@jokihiset.fi hanna@jokihiset.fi
○ Tehdään vielä: tarpojat@jokihiset.fi sudenpennut@jokihiset.fi. Kati tekee
Kapsiin. Puuttuu matias@jokihiset.fi. Ilari kysyy emailia.
○ WhatsApp-ryhmä tehty johtajille. Emppu ylläpitää.
○ Instagram. #jokihiset tagi seurantaan.
5) Menneet tapahtumat
○ Melontaretki 7.9.
■ Jokihisten koko perheen melontareissulla oli mukana 24 henkeä (4 sudaripoikaa,
4 sudarityttöä, 1 tarpojatyttö, 3 tarpojapoikaa, 2 samoajapoika, 1 samoajatyttöä, 2
vesikirppua, 5 miestä ja 8 naista). Intiaalikanooteilla melottiin ympäriinsä
Nuuksion Pitkäjärveä, mikä oli uusi kokemus suurimmalle osalle. Tehtiin myös
onget, etsittiin matoja ja ongittiin lähes 10 pikkukalaa. Pienimmät haluttiin
pelastaa ja suurimmat paistettiin trangilla.

○

○

Tervetuloa partioon -kurssi 11.9.
■ Omalla kolollamme!
■ Ilari avasi oven ja muonitti kurssin.
■ Kurssilaisina olivat Jokihisista Miia, Riina ja Hanna.
Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoisten siunaustilaisuus 14.9. klo 10
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■ Ilari oli edustamassa lippukuntaa ja tapasi kirkkoherran.
■ Taustayhteisösopimus pitää vielä toimittaa seurakuntaan.
Nordic Leader Training 19.–21.9.
■ Ei lähtijöitä.
Vuosikertapunkku 20.–21.9.
■ Historian suurin punkku! 140 vartiota.
■ Ilari, Kati ja Tuukka edustivat lippukuntaa kultaisessa sarjassa.
■ Sijoitus oli 14 (sarjassa yhteensä 22 vartiota).
■ Kisoissa mm. paistettiin täytekakkua trangialla, rakennettiin pan-huilua
keskellä yötä, kuljetettiin ilmapalloja pusikoissa ja keräiltiin sieniä.
Partiokannuksen ensiapukurssi 20.-21.9.
■ Miia ja Emppu mukana partioasemalla.
Letun paisto Jokiniemen koulun yhteistyöpäivässä 4.10.
■ Kassaan saatiin 95,15 €. Tarvikkeet maksoivat XX.
■ Tarpojavartiot johtajineen tekivät kyltit etukäteen.
■ Paikkalla olivat Kati, Kimmo, Viljami ja Ilari. Kojulla vierailivat mm.
Petteri, Emppu ja Hanna.
■ Mainostettiin lippukuntaa.
SuSen Loikka 5.10.
■ Kaksi vartiota, 8 sudaria (5 poikaa ja 3 tyttöä), 1 mies, 1 nainen.
■ Kaivokselan ja Louhelan maastossa.
■ Hauskaa, mutta välillä jonotusta, koska osallistujia oli yli 300.

6) Tulevat tapahtumat
○ Vanhempainilta ti 28.10. klo 18 viikkokokouksen yhteydessä
perhepartioteemalla
■ Tarpojat ja samoajat järjestää sudareille: askartelurasti
(Vesinokkaeläimet), leikkirasti (Mursut).
■ Kaikille: rinkan/repun pakkaus (Miia ja Hanna), retki-inforasti (Riina).
■ Trangian kokoaminen (samoajat).
■ Johtajat aikuisille esim. yleinen kyselyrasti (Ilari), varusteinforasti
(makuupussit, puukot, vaatteet ym) (Kati).
○ Akela- ja sampokurssit ja RO-kurssin 1. osa 10.–12.10.
■ Akelakurssille Miia ja Hanna
■ Sampokurssille Riina
■ RO-kurssille Emppu ja Petteri
○ Johtajien virkistysilta 5.12. klo 18 Salmisaaren liikuntakeskuksessa.
■ Riina kerää ilmot 16.11. 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 päättynyt.
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Ilari menee lpkj:n ominaisuudessa lauantai-iltana ja semmasta
yhteiskyydillä piirin kokoukseen. Tarvitsee valtuutuksen
äänestämiseen.
Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta 20.10.
■ Kololla
■ Ilari valmistelee ja kerää ilmot 19.10. mennessä.
■ Otetaan mukaan drafteja ja piirrellään
■ Tutkitaan paitakaupasta vaihtoehtoja
RO-kurssin 2. osa 24.–26.10.
■ RO-kurssille ainakin Emppu ja Petteri.
Aviapartion tarpoja–samoaja-yösuunnistus 30.10.
■ Suunnistusta Luukissa pimeässä!
■ Jokihisten väkeä on kutsuttu mukaan.
Sudarien yöretki 1.–2.11.
■ Retkenjohtaja Riina.
■ Paikka varattu: Mörrimöykky-mökki Nuuksiossa
■ Tarpojaryhmät voi tulla pe-la-yöksi keskenään, jos haluavat
■ Ilmolappu jaetaan 7.10.
■ Sauna la-iltana
■ Maastoleikki leikkimerkin nro 17 suorittamiseen
■ Leirikokkimerkki nro 7 - syötävää avotulella, tiskataan, pestään kädet,
retkikeitin, siivotaan, lajitellaan jätteet
■ Ruokalistalle sudarit suunnittelee itse trangiaruuan
■ klo 10 lähtö Jokiniemen koululta
■ Tarkemmat suunnitelmat:
https://docs.google.com/document/d/1ETdXjQU92FNx-hlw7-nQnriGfe_
-7BoL7t_2zap6GPY/edit
Hiipivä Haamu -pt-kisa 2.11.
■ Tarpojat + samoajat omine voimineen.
■ Ilmoittautuminen 12.10. mennessä!
http://hh.ilvesveikot.fi/ilmoittautuminen
■ Sarjajako ilmoittautumissivulta
Laten Laukka 8.11.
■ Lähtörasti Jokihisilta, ksylofoni
■ Kati ja Miia(?) rastimiehiksi
Tarpojaretki 15.–16.11.
■ HUOM! Vaihtanut paikkaa samoajatreffien kanssa.
■ Tarpojat suunnittelevat itse samoajien ohjauksessa ja Ilarin tuella.
■ Tarpojilla ehkä myös muuta omaehtoista toimintaa syksyn mittaan.
Jokihiset ry:n syyskokous kololla 17.11.
■ Hallitus valmistelee.
■ Ikäkausilta ehkä ohjelmaa.
Kannustusgaala 21.11.
■ Partiokannuksen iltapukutilaisuus johtajille. (K18?)
■

○

○
○
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○
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○

○
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○

Samoajatreffit 22.–23.11.
■ HUOM! Vaihtanut paikkaa tarpojaretken kanssa.
■ Samoajat omine voimineen.
■ Samoajat jo ilmoittautuneet?

7) Muut asiat
○ Ansiomerkit
■ Paperilomakkeen täyttämisessä myöhästyttiin, kun se piti olla
nelinkertaisella paperilla fyysisesti toimistolla tiettynä päivänä.
Seuraava dl on 15.11.
○ Huiviompelukerho. Uusia huiveja 11 haita, 3 delfiiniä = 14 huivia.
8) Kokouksen päättäminen
○ Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.
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