Jokihiset ry

Jn 03/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 03/2017 pöytäkirja
Aika: maanantai 3.4.2017 klo 18.00
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Läsnä: Ilari, Maija, Maikki, Kati
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Menneet tapahtumat
○

Sudenpentujen yöretki 25.-26.3.2017 Rekolan majalla
■

Sudenpentujen Kulttuurishokki-yöretki oli Rekolan partiomajalla 25.-26.3.2017.
Retkellä sudenpennut suorittivat maailma-merkin. Tutustuimme omaan ja
muiden maiden kulttuureihin. Ruokalistalla oli mm. pasta bolognese-laatikkoa ja
tortilloja. Tehtävärasteilla esim. opettelimme viittomaan, mietimme millaisia
olemme ja mistä olemme kotoisin. Majalla kävi myös Maikin serkku kertomassa,
millaista on elää Englannissa. Lauantai-ilta huipentui kansainväliseen discoon,
jossa tanssimme eri maanosien perinnetansseja. Suosituin tanssi taisi olla
Säkkijärven polkka. Ilta päättyi letkajenkkaan pihalla. Sunnuntaina valmistimme
yhdessä päätösjuhlan askarrellen pääsisäisarkasteluja, leipoen ja siivoten.

■

Osallistujia oli yhteensä 31, joista 14 sudenpentu-tyttöä, 11 sudenpentu-poikaa,
1 vesikirppu-tyttöä, ja 4 naista. Osan aikaa lauantaina oli mukana myös yhden
lapsen äiti.

■

Retki päättyi koko perheen pääsiäisjuhlaan, johon osallistuivat retkeläisten
lisäksi heidän perheenjäseniään. Ohjelmassa oli sudenpentujen esittämä
retkellä Christan johdolla harjoiteltu yhteislaulu, Annin, Aapon ja Netan
tanssiesitys sekä uusien partiolaisten lupaustenannot. Tarjolla oli ruotsalaista
leivontaklassikkoa mokkapaloja.

■

Osallistujia oli yhteensä 54, joista 14 sudenpentu-tyttöä, 11 sudenpentu-poikaa,
2 vesikirppu-tyttöä ja 3 vesikirppu-poikaa, 14 naista ja 10 miestä.

5) Tulevat tapahtumat

1/3

Jokihiset ry
○

○

○

Kohtaaminen, eli partioparaati su 23.4.
■

Lpk on ilmoittautunut paraatiin, mutta ei jatko-ohjelmaan

■

Järjestetään omaa ohjelmaa klo 14->

■

50 € hinta per lippukunta, ei osallistumismaksua jäsenille

■

Kaikille askarrellaan atrain kokouksessa ti 18.4. Partiopaidat päälle jos on.

■

Kati antaa kuriirille varastosta foliot

■

Kierrätyskeskuksesta pari patjaa, josta leikataan paloja / Maija & Maikki

■

Pahvia tai muoviputkea kokoonpanoon / Maija & Maikki

■

Jeesusteippiä / Ilari

■

Tarvitaan kyltti. / Ilari

■

Jälkkäripiknik paraatin jälkeen + Ilmolomakkeeseen tarjoiluehdotukset

SuperSupe 8.4.2017 Kaisaniemen puiston ympäristössä klo 9:00-15:30
■

12.3. mennessä ilmo

■

Hait menossa, jos saadaan pari lisää

■

Petteri rastimieheksi

Seikkailijoiden retki 20.5.
■

○
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Pyöräretki Sotunkiin

MaMu-retki
■

Perutaan ja käytetään avustus koululla mainostamiseen yhteistyöpäivänä
(31.5.-2.6.2017) ja aloitustempaukseen elokuussa

○

○

Jokiniemen koulun juhlinta 31.5.-2.6. 2017
■

Teltta pihalle, Petteri telttaan “asumaan”

■

“Vaalikarkkeja” jakoon / Maikki selvittää

■

Muuta partiojaettavaa? / Ilari kysyy

■

Vanhojen aloitustempausten tekemisiä teltan ympärille

Kesäleiri 3.-6.8.2017.
■

Rakennusleiri 2.8. (Petteri ja samoajat+tarpojat)

■

Paikka etsinnässä / Kati googlettaa
1) Uintimahdollisuus
2) Ruuanlaittomahdollisuus
3) Paikka teltoille

■

Ilari leirinjohtajaksi

■

Bussikyyti niille, joilla ei ole omaa kyytiä

■

Ilmoittautuminen toukokuun loppuun

■

Maija mainostaa päivämäärää nyt heti

6) Muut asiat
○

Uusi PJ-teltta tarvitaan kesäleirille. Avustushakemus lähetetään ja ostetaan itse, jos ei
avustusta saada.

○

Petteri menossa PJ-kurssille
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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, Maikki.

■

http://toiminta.partio.ﬁ/kouluttautuminen/koulutukset/turvallisesti-yhdessa-ohj
e

○

Nettisivujen päivitys ennen leiriä kesällä

○

Aikuisrekry
■

Kirjekampanja vanhoille partiolaisille. Ilari selvittelee edelleen, onko
mahdollista.

■
○

Lippu
■

7)

Kysyville aikuisille kahvikutsu sen sijaan, että selitetään sähköpostitse.
Ilari selvittää statuksen.

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.
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