Jn 06/2015

Aika: maanantai 28.9.2015 klo 18.00
Paikka: Kolo + Skype
Läsnä: Ilari, Kati, Maija, Maikki, Riina.
1) Kokouksen avaaminen
○

Ilari avasi kokouksen klo 18.12.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.

4) Menneet tapahtumat
○

Turbulenssi-kokous 14.5.
■

○

Turbulenssi-kisan rastin läpikäynti. Paikalla olivat Ilari ja Kati.

Turbulenssi ’15 16.–17.5.
■

Jokihisten rasti lauantaina 16.5. Aiheena oli näkyvyys. Rastilla arvioitiin
välimatkoja kaukana sijaitseviin kohteisiin.

■

Paikalla oli Kati ja pari rastimiestä Jokiversoista. Ilari kisakeskuksessa koko
viikonlopun.

○

Päätösnuotio Kuusijärvellä 19.5.
■

Jokihiset suuntasi aurinkoisena iltana kevätkauden päätösnuotiolle Kuusijärvelle.
Aluksi kierrettiin Kuusijärvi matikka-aiheisen geokätköradan opastamana.
Nuotiolla oli lupauksenanto ja supenpentujen merkkien jakoa. Ilarille jaettiin
myös Partiokannuksen ansiomitali lippukunnan hyväksi tehdystä työstä. Lopuksi
paistettiin makkaraa ja juotiin kaakaota, kahvia ja teetä.

■

Paikalla oli 11 sudenpentua (6 poikaa ja 5 tyttöä), 4 seikkailijaa (3 poikaa ja 1
tyttö), 3 tarpojaa (1 tyttö, 2 poikaa), 1 samoaja (1 poika), 12 aikuista (8 naista ja 4
miestä), vesikirppuja (2 poikaa ja 1 tyttö). Yhteensä 34.

○

Tempus-ohjelmakokous 7.6.
■

○

Tempus-ohjelmakokous 30.6.
■

○

Paikalla oli Kati.

Tempus-ohjelmakokous 16.7.
■

○

Paikalla oli Petteri.

Paikalla ei ollut ketään Jokihisista.

Tempus-kesäleiri 3.–8.8.
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■

Kuvaus.

■

Paikalla oli Petteri, Tiitus, Tuomas, Alma, Aura, Kati, Kimmo, Viljami, Tinja ja Nette
Tommi. koko leirin 1 samoaja (poika), 3 tarpojaa (2 poikaa ja 1 tyttö), 1 seikkailija
(tyttö). 4 päivää leiristä 3 sudenpentua (1 poika ja 2 tyttöä), 1 vesikirppu (poika),
2 aikuista (1 mies ja 1 nainen).

○

Aloitustempaus 18.8.
■

■

Jokihisten aurinkoisessa aloitustempauksessa oli ennätysmäärä uusia ja vanhoja
partiolaisia ja heidän vanhempiaan. Paistettiin muurikkaleipiä, väsättiin
kierrätysmateriaaleista avaimenperiä ja harjoiteltiin rinkan pakkaamista ja
laavun kasaamista.
Paikalla oli 63 henkilöä. 25 aikuista (12 miestä ja 13 naista), alaikäisiä 38 (20
poikaa, 18 tyttöä).

○

Vanhempainilta 3.9.
■

○

Johtajaneuvoston kokous 3.9.
■

○

Paikalla oli 5 naista ja 1 mies.

Retken suunnittelukokous 22.9. klo 20–21.30
■

○

Paikalla oli 13 henkilöä (7 naista ja 6 miestä).

Paikalla oli 4 aikuista (3 naista ja 1 mies) ja 1 samoaja (poika).

Delﬁinien ja Ankeriaiden melontaretki
■

Jokihisten Delﬁinit, Ankeriaat ja Mursut kävivät yhdessä kanoottimelontaretkellä
Nuuksion Pitkäjärvellä. Monet eivät olleet soudelleet koskaan aikaisemmin,
joten retki oli jännittävä. Laitettiin myös makaronimössöä retkikeittimillä. Retken
lopuksi tutustuttiin Luontokeskus Haltian näyttelyihin.

■

Paikalla oli 22 henkilöä. 5 sudenpentua (3 poikaa ja 2 tyttöä), 5 seikkailijaa (3
poikaa ja 2 tyttöä), 2 tarpojaa (2 poikaa), 2 samoajaa (2 poikaa), 7 aikuista (4
naista ja 3 miestä), 1 vesikirppu (poika).

5) Tulevat tapahtumat
○

SuSen Loikka 3.10. Yhdistetään tarvittaessa ryhmiä. Ilari laittaa vielä
muistutusta/mainosta sähköpostitse.

○

Käynti kirjastossa 6.10. “Kotipaikkamme Vantaa” aiheena. Ankeriaat ja Delﬁinit
menossa. Hailla ja Hylkeillä ei ole kokousta.

○

Laten Laukka 10.10. Tarpojat menossa.

○

Johtajien virkistysilta 19.10. klo 18 italialaisessa Tikkurilassa. / Maikki varaa pöydän.

○

Koko lippukunnan yöretki 23.–25.10.
■

Maija retkenjohtaja.

○

Hiipivä Haamu 1.11. 1 tai 2 vartiota menossa.

○

Syyskokous 16.11. klo 18 kololla (+Skype)
■

Hallitus kutsuu

■

Maija hoitaa tarjoilut (kahvi, tee, mehu, makeaa)
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■
○

Heti kokouksen jälkeen johtajaneuvoston kokous.

Gaala 27.11. Partiokannus järjestää Kasino-teemalla. 12e illalliskortti. K15 -tapahtuma
johtajille.

○

Ulkoiluretki 1.12. Jos on lunta, pulkkamäkeen Mörskäriin. Jos ei lunta, Kuusijärvelle
makkaran paistoon.

○

Joulujuhla 15.12. Saadaanko lippu juhlaan? / Ilari selvittää.

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.

Roihu 2016. Ollaan menossa Aviapartion ja Pyhän Laurin Ritareitten kanssa samaan
savuun.
■

Miten infotaan lähtijäikäisiä? Laitetaan lappu kotiin. Muokataan valmiista
materiaalista.

7)

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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