Jokihiset ry

Jn 05/2015

Aika: maanantai 4.5.2015 klo 18.00
Paikka: Maijan koti + Skype
Läsnä: Maija, Riina, Maikki, Kati
1) Kokouksen avaaminen
○

Kati avasi kokouksen klo 18.20.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Kati ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.

4) Menneet tapahtumat
○

Partiokannuksen KITT 11.4.
■

○

Ei osallistujia. Koko tapahtuma peruuntui.

Koko lippukunnan yöretki 18.-19.4.
■

Jokihisten sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat lähtivät yhteiselle
yöretkelle Ilvesveikkojen mökille Nuuksioon. Sudenpennut ja seikkailijat
innostuivat majojen rakentamisesta, kun käytettävissä oli paljon
materiaaleja, kuten lautaa ja levyjä. Tarpojat koittivat sytyttää tulta ilman
tulitikkuja. Kokeilimme trangioilla popkornien poksautusta ja niitä
tehtiinkin ainakin kymmenen kattilallista erilaisilla mausteilla.

■

Osallistujia oli 26 henkeä, 8 sudenpentua (4 tyttöä ja 4 poikaa), 5
seikkailijaa (2 tyttöä ja 3 poikaa), 3 tarpojaa (1 tyttö ja 2 poikaa), 1
samoaja (poika), 5 aikuista (4 naista, 1 mies), 4 vesikirppua (1 tyttö ja 3
poikaa).

○

Kohtaaminen 26.4.
■

Paikalla oli 5 aikuista (3 naista ja 2 miestä), 6 sudenpentua (2 tyttöä, 4
poikaa) ja 2 vesikirppua (poikaa). Kaksi tarpojaa jätti tulematta.
Seikkailimme sateisessa Korkeasaaressa ihailemassa eläimiä. Kävimme
myös Suvilahdessa, jossa syötiin eväitä ja seurattiin lavaesiintymisiä.

5) Tulevat tapahtumat
○

Kesäleiri elokuun alussa
■

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö: Petteri

■

Ilmoittautumislappuja paljon Ilarilla. Ei ole vielä syöttänyt eteenpäin.
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Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/1507620259494301/

■

Jokihisten ohjelman suunnittelu loppuun:
https://docs.google.com/document/d/1PdDbnibdm0VXPY0skukvM1RwD
Y5vpWrdCJjrnN86FQA/edit#heading=h.30ohluxkhpuo

○

■

Suunniteltiin ti 14.4. klo 20.00–21.00.

■

Jatkosuunnittelukokous sovitaan Petterin kanssa / Riina kysyy.

Turbulenssi ’15 16.-17.5.
■

Rasti on lauantaina 16.5.

■

Sunnuntaina ei Jokihisilla ole omaa rastia.

■

Ilari on kisakeskuksessa koko viikonlopun.

■

Tulevatko samoajat mukaan rastille?

■

Rastipäällikkö: Kati

■

Rastimiehet: Kati ja Petri (Vantaan Jokiversot). Mukaan tarvittaisiin vielä
muitakin!

■
○

Läpikäyntikokous ensi viikolla? Kati sopii Ilarin kanssa.

Päätösnuotio Kuusijärvellä 19.5.
■

5.5. jaetaan infolappu. Riina monistaa kaikille.

■

Ohjelman suunnittelu:
https://docs.google.com/document/d/1fHCnLepjHhixRZXyRBsuRLYw8az
2eWmSU045LgnZbJc/edit

■
○

Lomake luotu.

Karhunkierros Kuusamossa
■

Tarpojille ja johtajille kesällä. Matka liian kallis tarpojille. Petteri lähtee
kuitenkin.

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, Maija, Kati.

Paitatilaus. Laput Ilarilla. Kuka tilaa ja koska jaetaan? Voiko Ilari tilata heti? Kati
lähettää oman tilauksensa sähköpostilla. Päätösnuotiolla jaetaan.

○
7)

Roihu 2016 -leirin yhteyshenkilö: Ilari. Kuinka ilmoittautua? Ei tiedetä vielä.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.
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