Jokihiset ry

Jn 04/2015

Aika: maanantai 30.3.2015 klo 18.00–19.30
Paikka: Jokihisten kolo + skype
Läsnä: Ilari, Riina, Maikki, Maija, Kati
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista lisäyksin kohtaan 6) muut asiat.

4) Menneet tapahtumat
○

Pulkkailu 3.3.
■

Möskäri Simonkalliossa klo 17.30–19.00

■

Pulkkailu vaihtui heijastinsuunnistukseen lumen puutteen vuoksi.
Tarpojat tekivät hienon radan sudenpennuille. Kokkailtiin kaakaota
metsässä.

■

Paikalla 23 henk: 12 sudenpentua (6 tyttöä, 6 poikaa), 4 aikuista (3
naista, 1 mies), 5 tarpojaa (4 poikaa, 1 tyttö), 2 vesikirppua (2 poikaa).

○

Sudenpentujen päiväretki 14.3.
■

Sudenpennut viettivät aurinkoisen kevätpäivän TroijaTalleilla. Päästiin
syöttämään vuohia, possua ja kanoja. Autettiin myös hevosten heinien
punnitsemisessa. Harjattiin ponit ja kokeiltiin niillä ratsastusta. Ihania
olivat myös pihapiirin kissat ja koira. Sudenpennut tekivät samalla
Lemmikki-merkkiä. Mukana oli 17 henkilöä, 4 naista, 2 miestä, 1
tyttövesikirppu, 3 poikavesikirppua, 6 sudenpentua (3 poikaa ja 3 tyttöä),
1 9-v. tyttö (evp).

○

Seikkailijoiden päiväretki 21.3.
■

Seikkailijat luistelivat jäistä polkua Sipoonkorven nuotiopaikalle, jossa
tarpojat olivat viettäneet jo yötä. Seikkailijat sahasivat ja pilkkoivat
nuotiopuita ja laittoivat ruokaa trangioilla. Lämmiteltiin
puolijoukkueteltassa ja tehtiin jälkiruuaksi suklaabanaania, paistettua
omenaa ja nuotiovaahtokarkkeja. Matkaevääksi saatiin vielä päärynät.
Kaikkineen kyseessä oli siis kuuden ruokalajin metsälounas! Meitä oli 10
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henkeä: 2 naista, 2 miestä, 1 seikkailijatyttö, 3 seikkailijapoikaa, 1
tyttövesikirppu ja 1 poikavesikirppu.

○

Tarpojien vaellus/retki Sipoonkorpeen
■

Tarpojat retkeilivät Sipoonkorvessa 3 päivää. Ryhmä nukkui hyvin
kaminateltassa ja seikkailivat lauantain ympäröivässä metsässä. 2
samoajaa (poikia), 3 tarpojaa (poikia).

5) Tulevat tapahtumat
○

○

Partiokannuksen KITT 11.4.
■

FASTSCOOPia kolon vieressä olevassa Tikkurilan Urheilupuistossa.

■

Hinta 20 € / vartio. VIP 31.3.

Koko lippukunnan yöretki 18.-19.4.
■

Ilvesveikkojen maja Veikkolassa varattu!

■

Suunnitteludokkari:
https://docs.google.com/document/d/1WXCjaFz-X2KT1mmSJPQFCZvqwX
jHMIlgeTP4WPPxWI8/edit#

○

Kohtaaminen 26.4.
■

Kohtaamiskontakti: Maikki

■

Tulossa: Korkeasaari: Maikki, Kati, Kimmo, Viljami

○

Muut partioviikon tapahtumat? Supersupe

○

Kesäleiri elokuun alussa
■

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö: Petteri

■

Lappuset jaettu.

■

Meille tuleva ohjelma varmistettava!

■

Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/1507620259494301/

■

Jokihisten ohjelman suunnittelu 29.4. mennessä. Kati kysyy ryhmässä,
onko dino meillä.

■
○

Suunnitellaan ti 14.4. klo 20.00–21.00.

Turbulenssi ’15 16.-17.5.
■

Lippukunnalle tuli rasti nro ––, jolla on tehtävä ”––”, yhdessä Vantaan
Jokiversojen kanssa. Rasti on lauantaina.

○

○

■

Sunnuntaina ei Jokihisilla ole omaa rastia.

■

Ilari on kisakeskuksessa koko viikonlopun.

■

Tulevatko samoajat mukaan rastille?

■

Rastipäällikkö: Kati

■

Rastimiehet: Kati ja Petri (Vantaan Jokiversot)

Päätösnuotio Kuusijärvellä 19.5.
■

5.5. jaetaan infolappu

■

Suunnitellaan 4.5. JN:ssä

Karhunkierros Kuusamossa
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Tarpojille ja johtajille kesällä.

6) Muut asiat
○

Turvallisesti yhdessä -lastensuojeluohjeistus: http://moodle.partio.ﬁ -> Avoin
koulutus / Lasten suojelu ja turvallisuus -> Turvallisesti yhdessä
■

Kaikille johtajille pakollinen.

■

Moniko on tehnyt koulutuksen jo? Ilari ja Maija

○

www.jokihiset.ﬁ -sivulle tunnuksia johtajille tehty.

○

Paitatilaus. Heijastinpainatus valittu. Premium lastenpaita oli hyvä. Selvitetään
sopiva tasahinta niin, että Jokihisille pieni osuus.

○
7)

Roihu 2016 -leirin yhteyshenkilö: Ilari

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.
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