Jokihiset ry

Jn 02/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 02/2017 pöytäkirja
Aika: maanantai 6.3.2017 klo 18.00
Paikka: Maikin koti + Skype
Läsnä: Maikki, Maija, Petteri, Ilari, Christa, Kati
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Laadittiin esityslista.

4) Menneet tapahtumat
○

○

○

○

Helmi 2017
■

Piirin talvileiri hiihtolomalla

■

Petteri ja Joel olivat menossa

■

Kumpikaan ei päässyt.

Luistelua
■

Viikkokokous 24.1. klo 17.30–19.00: kaikille luistelua.

■

52 osallistujaa.

Yhteisvastuukeräys
■

Aiemmin ollut viikolla 6

■

7.2. Dixissä viikkokokousten tilalla

■

Nyt ei vielä tarkkaa tietoa tämän vuoden kuvioista.

■

Hait, Ankeriaat ja osa samoajista.

Mäenlasku Möskärissä
■

Ystävänpäivän pulkkariehassa 14.2.2017 laskimme koko lippukunnan voimin
pulkkamäkeä sekä söimme laskiaispullia. Mukana tapahtumassa oli myös muita
perheenjäseniä.

■

Osallistujia oli yhteensä 52, joista 12 sudenpentu-tyttöä, 6 sudenpentu-poikaa, 7
seikkailija-poikaa, 2 vesikirppu-tyttöä, 2 vesikirppu-poikaa, muita lapsia 3 tyttöä
ja 2 poikaa, 2 samoaja-poikaa, 1 vaeltaja-mies, 8 aikuista naista ja 7 aikuista
miestä.

○

Johtajien virkistäytyminen!
■

Hohtokeilausta Flamingossa 6.2.2017 klo 18 + kahvilaturinat.

■

Aika loppui kesken.

1/3

Jokihiset ry

Jn 02/2017

■

Mukana 5 henkeä, 4 naista ja 1 mies

■

Juteltiin MaMu-retken avustushakemuksesta

■
○

Maija kurssilla “Mitä teen tämän lapsen kanssa?”
■

Aikuisille olisi voinut olla erillinen kurssi

■

Kaikilla ei ole ADHD:tä, suuri osa muuten vain villejä / ei jaksa keskittyä

■

Huomioi hyvä käytös, älä huonoa (jossei ole pakko)

■

Anna palaute heti (ei vasta lopussa)

5) Tulevat tapahtumat
○

Sudenpentujen yöretki 25-26.3.2017 Rekolan majalla
■

○

○

○

Teemana “Kulttuurishokki”, suoritetaan Maailma-merkkiä

Kohtaaminen, eli partioparaati su 23.4.
■

31.3. mennessä ilmo

■

Järjestetään omaa ohjelmaa klo 14->

■

50 € hinta per lippukunta, ei osallistumismaksua jäsenille

■

Kaikille askarrellaan atrain. Partiopaidat päälle jos on.

■

Tarvitaan kyltti.

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

12.3. mennessä ilmo

■

Hait menossa

■

Petteri rastimieheksi

MaMu-retki
■

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

○

Seikkailijoiden retki 20.5.
■

○

Pyöräretki Sotunkiin

Jokiniemen koulun juhlinta 31.5.-2.6. 2017
■

Teltta pihalle, Petteri telttaan “asumaan”
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Seikkailijat ynnä muut paukuttaa poppareita ja jakaa niitä yleisölle kaikilla
mausteilla

■
○

Vanhojen aloitustempausten tekemisiä teltan ympärille

Kesäleiri 3.-6.8.2017.
■

Rakennusleiri 2.8. (Petteri ja samoajat+tarpojat)

■

Paikka etsinnässä

6) Muut asiat
○

Petteri menossa PJ-kurssille

○

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.

■

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

○

Nettisivujen päivitys
■

Nyt vanhentunutta tietoa, puuttuvia pöytäkirjoja yms.

■

Otetaanko partion uutta graaﬁsta ilmettä käyttöön nettisivuilla?

■

Jokin pieni englanninkielinen esittely

■

Skype-only päivityskokous - ajankohta 21.1.2017 klo 13. Tarkistetaan
Kuksa-oikeudet samalla. Ei vieläkään sovittu.

○

Aikuisrekry
■

Kati tapasi Kannuksen työntekijän Roihulla.

■

https://purkki.partio.ﬁ/piiri-palvelee/lippukuntatoiminta/rekrytointi/aikuiset/aiku
isesite-2016.pdf

■

https://purkki.partio.ﬁ/piiri-palvelee/lippukuntatoiminta/kasvun-vinkit

■

Alueemme partioprosentti on todella huono, ja uusia ryhmiä on siis paljon
potentiaalia perustaa. Myös muita aikuisia kuin ryhmänjohtajia kaivattaisiin
kipeästi lisää! Toimenpiteitä?

■

Tikkurilan suuralueella ennustetaan olevan 981 peruskouluikäistä nykyistä
enemmän kymmenen vuoden kuluttua eli vuonna 2026!

■

Kirjekampanja vanhoille partiolaisille. Ilari selvittelee parhaillaan, onko
mahdollista. Vuodenvaihde voisi olla hyvä ajankohta.

■
○

Lippu
■

7)

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

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.
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