Jokihiset ry

Jn 05/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 05/2017 pöytäkirja
Aika: maanantai 28.8.2017 klo 18.00
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Läsnä: Lucas, Maija, Milla, Riina, Maikki, Ilari, Kati (klo 19:16 lähtien).
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Ilari.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Ryhmien koostumus, kuulumiset ja Kuksan päivitys
○

○

○

○

○

○

Uusi lauma
■

Salla ja Anna akeloina

■

6–8 henkeä -> täynnä?

Tiikerihylkeet
■

Maija ja Christa akeloina

■

10 henkeä -> täynnä

Hait
■

Maikki ja Milla sampoina

■

13 henkeä -> täynnä

Ankeriaat
■

Ilari sampona

■

5–6 henkeä -> tilaa on!

Tarpojavartio (Portugalinsotalaiva)
■

Lucas ja Alma vartionjohtajina

■

5–6 henkeä

Mursut
■

Pingviinit

■

4 henkeä

5) Menneet tapahtumat
○

Päätösnuotio Kuusijärvellä 16.5.
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52, 2 vesikirpputyttöä, 1 vesikirpputyttö, 8 sudenpentupoikaa, 10
sudenpentutyttöä, 2 seikkailijapoikaa, 1 samojatyttö, 2 samoajapoikaa, 1
vaeltajamies, 19 aikuista naista, 6 aikuista miestä.

■
○

Matikkarata Kuusijärven ympäri ja makkaranpaistoa merkkien jakoineen.

Seikkailijoiden pyöräretki Sotunkiin 20.5.
■

3 seikkailijapoikaa, 2 aikuista miestä.

■

Pyöräiltiin Sipoon puolelle Högbergetille, jossa tehtiin trangioilla lounas ja
pyöräiltiin Hakunilan keskustan kautta takaisin kohti koloa.

○

Jokiniemen koulun juhlinta 31.5. 2017 klo 10-12
■

115 lasta ja opettajat. Järjestäjinä 2 aikuista naista, 1 vaeltajamies ja 1
samoajapoika.

■

Satoi vettä ja tuuli koko ajan. Kolme tuntia. Kerrottiin partiosta, partiovisa,
köydenveto, lakunjako, laavuun tutustuminen.

○

Kesäleiri 3.-6.8.2017 (rakennusleiri 2.8.)
■

4 aikuista miestä, 5 naista, yksi vaeltajamies, 1 samoajatyttö, 1 samoajapoika, 3
vesikirppupoikaa, 4 seikkailijapoikaa, 1 seikkailijatyttö, 6 sudenpentupoikaa, 4
sudenpentutyttöä. Yhteensä: 32.

■

Saunottiin, vesisotailtiin, tehtiin loimulohilautoja ja käytettiin niitä. Ohjelmassa
oli myös solmuja, askartelua, päivähaikki, leirikaste. Tutustuttiin letkajenkan
saloihin Suomi 100 -telttadiskon jälkeen itkijänaisten johdattelemana. Ruoka oli
suomalaista perussafkaa. Suomi 100 -kakku tehtiin paikan päällä
mustikkasiniristikoristein (Sponsored by Majuri).

○

Aloitustempaus 22.8.2017
■

66 henkeä, joista 1 vesikirppupoika, 7 sudenpentupoikaa, 20 sudenpentutyttöä,
2 seikkailijatyttöä, 6 seikkailijapoikaa, 1 vaeltajamies, 1 samoajatyttö, 3
samoajapoikaa, 15 aikuisnaista, 10 aikuismiestä.

■

Saappaanheittoa, köydenvetoa ja pientä purtavaa ilmoittautumisen ohessa.

6) Tulevat tapahtumat
○

Syksyn toimintakalenterin laadinta
■

https://docs.google.com/document/d/16mEDRV9MzXp29Xn3XoyzCg7DURCZygAi
VwTO-4Xnrg8/edit?usp=sharing

■

Apuna: viime vuoden kalenteri ja piirin toimintakalenteri (netistä ajantasaisesti)
1) https://docs.google.com/document/d/1n09OPaYax7dT6LbV62orhA2CcMy
CYyvhpIcA6fHhV3I/edit?usp=sharing
2) https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.ﬁ/tapahtumat/

■
○

Ehdotettu johtajaneuvoston siirtämistä kuun ensimmäiselle torstaille.

Tikkurilan seurakunnan syyskauden avajaismessu 10.9. klo 12 Pyhän Laurin kirkossa
■

”olette tervetulleita ryhmänohjaajienne kanssa siunattavaksi”

■

Seurakunta ehdottanut taustayhteisösopimuksen allekirjoittamista.
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23.-24.9. Lippukuntasemma Kiljavalla
Hyvät syyt lähteä lippukuntasemmaan:
- Saat koulutusta ja työkaluja omaan pestiisi
- Aikaa keskittyä oman lippukunnan kehittämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tästä
saat eniten irti, jos lähdette koko kärkikolmikon voimin.
- Voit vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden lippukuntien tyyppien kanssa.
- Saat valita semmaasi sellaista ohjelmaa, joka hyödyttää juuri sinua ja lippukuntaasi!
- Luvassa myös ohjelmaa lippukunnan koon mukaan.
- Minna Marsh kouluttaa itsensä johtamisesta ja hyvinvoinnista
- Luvassa myös rentoutumista ja hauskanpitoa! Aiemmin osallistuneet suosittelevat ;)
- Kliﬀa on siellä.
ILMOITTAUDU bit.ly/lippukuntasemma2017
Ilmoittautumisaikaa vielä tämä perjantaihin 1.9. asti.

○

SuSen Loikka on tänä vuonna Haksi-lippukuntaryhmittymällä. Ajankohta 14.10.
Jokihisilla on aloituskokouksessa sovitusti kolme rastia, joiden ohjelmapaketin
mukainen tehtäväkäsky on seuraava (näitä saa tuunata, mutta sitten pitää tuunata
pistelomaketta ja muutakin materiaalia):
■

Kulkijan oikeudet (rastipäällikkö Ilari)
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän
suorittamiseen on arvioitu kuluvan 7 minuuttia. Aika päättyy,
kun pentue ilmoittaa rastimiehelle olevansa valmis. Rastimies
keskeyttää suorituksen 10 minuutin kuluttua.
Rajatulla maastoalueella on 18 numeroitua väitettä
jokamiehenoikeuksista, joista 9 väitettä on totta ja 9 valetta.
Jokaisessa väitteessä on kiinni numeroitu pyykkipoika.
Pentueen tehtävänä on kerätä yhdeksän pyykkipoikaa niistä
tauluista, joiden väite on totta ja palauttaa ne rastimiehelle
ajan loputtua tai lauman ollessa valmis. Pyykkipojan saa
tarpeen mukaan kiinnittää takaisin numeroa vastaavaan
tauluun.

■

Menninkäisen kaverit (rastipäällikkö Milla)
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän
suorittamiseen on arvioitu kuluvan 10 minuuttia. Aika
päättyy, kun pentue ilmoittaa rastimiehelle olevansa valmis.
Rastimies keskeyttää suorituksen 15 minuutin kuluttua.
Pentueen tehtävä on yhdistää oikein kuva eläimestä, sen
ravinnosta ja jäljestä. Eläimiä on yhteensä 8 kappaletta.

■

Extreme run (Yli ja ali) (rastipäällikkö Riina)
Pentueen tehtävä on kulkea merkitty reitti mahdollisimman
nopeasti yksi sudenpentu kerrallaan. Reitti kuljetaan
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kahdeksaan kertaan ja jos pentueessa on vähemmän kuin
kahdeksan sudenpentua, jotkut kulkevat reitin useampaan
kertaan. Seuraava sudenpentu saa lähteä liikkeelle, kun
edellinen on saapunut maaliin.
Aika alkaa rastimiehen merkistä ja loppuu, kun viimeinen
reitin kiertänyt ylittää maaliviivan.
■

Lisäksi olisi tosi hienoa, jos meiltä löytyisi muihinkin järjestelypesteihin kuin
rastipäälliköksi joku tai joitakuita: EA-vastaava, huoltopäällikkö, kilpailun
apulaisjohtaja, kilpailunjohtaja, ratamestari (varattu!), ruokarastipäällikkö
(varattu?), tulospäällikkö. Nämä ovat tulospäällikköä lukuunottamatta
lähtökohtaisesti k-18 vastuukysymysten vuoksi.

○

Laten Laukka 28.10.
■

Ei vielä mitään lisätietoja. Luultavasti jossain Länsi-Vantaalla.

■

Oma retki samaan aikaan.

○

Syyskokous 7.11.2017 klo 20

○

Hallitus kutsuu koolle ja hyväksyy laaditut suunnitelmat kokoukselle esitettäviksi.
■

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
1) Lippukunta alkaa olla jo keskisuuri!
2) Perustetaanko vanhempainneuvosto?
a) Kysely vanhemmille. Ilari
3) Varainhankintakuvioita? Muutakin kuin adventtikalenterit?
a) Anna tai joku muu?
b) Keväällä letunpaistoa, inventaariota kauppaan, markkinoiden
jälkeinen siivous?
4) Säännöllistä perhepartiota? Yksi innostunut vanhempi riittäisi tämän
käynnistämiseen.
a) Kysely vanhemmille. Ilari
5) Perustetaanko oma ansiomerkkitoimikunta lippukunnan omia
muistamisia varten?
a) Jätetään hautumaan.
6) Muuta uutta?
a) Jätetään hautumaan.
7) Työnjako toimintasuunnitelmasta:
a) Maikki ja Maija katsovat seuraavaan JN:ään mennessä.
8) Ryhmien toimintasuunnitelmista kootaan ”Jokihisten partio-ohjelma”.
9) Seminaarimatka ohjelmasta.
10) Ilari laatii talousarvion toimintasuunnitelman pohjalta.

■

Lippukunnanjohtajan valinta kaudelle 2018–2019
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1) Lippukunnanjohtajan on oltava 18 vuotta täyttänyt ja pj-valtakirja
edellytetään. Syksyllä on vielä kolme pj-kurssia, joista osalle voi
ilmoittautua.
2) Ilari on käytettävissä, mutta tarvitsee apua hallintoon. Hän on
käytännössä hoitanut puolivillaisesti kolme ja puoli vuotta mm. näitä
tehtäviä viikkotoiminnan lisäksi: hallituksen pj/lpkj, sihteeri,
rahastonhoitaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja; kahden vuoden pläjäys
samaa työnjakoa tuntuu liian raskaalta.
3) Ilari on valmis ottamaan jonkin muista pesteistä, jos joku muu haluaa
lpkj:n tehtävät.
4) Jokainen katsoo pesteistä seuraavaa JN:ään itseä kiinnostavat osat:
a) https://toiminta.partio.ﬁ/sites/partio.ﬁ/ﬁles/pestikortit_vihkoa5-ﬁn
al.pdf

■

Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen kaudelle 2018–2019
1) 2–8 + puheenjohtaja

■

Hallituksen muiden jäsenten vahvistaminen kaudelle 2018–2019
1) K-15.
2) Kiinnostuneita? Loogisinta olisi, että ainakin sihteeri, ohjelmajohtaja ja
pestijohtaja olisivat hallituksen jäseniä. Näin hallitus olisi muutakin kuin
pakollisten asioiden käsittelyleimasin. Valmiiksi pureksittu ehdotus
”kärkikolmikon” työnjaosta, jonka mukaan kaikki partiopiirin tuki on ollut
jo jonkin aikaa järjestetty:
https://toiminta.partio.ﬁ/sites/partio.ﬁ/ﬁles/pestikortit_vihkoa5-ﬁnal.pdf

■

Vuoden 2018 jäsen- ja aloitusmaksujen vahvistaminen sekä Suomen Partiolaiset
– Finlands Scouter ry:n mahdollinen valtuuttaminen keräämään lippukunnan
jäsenmaksut
1) Käytännössä emme voi kerätä SP:n mukana, kun meillä on kahden
kokouksen malli käytössä. Ellemme sitten siirrä jäsenmaksusta
päättämistä kevätkokouksen tehtäväksi. Tämä vaatisi sääntömuutoksen
ja siksi maininnan kokouskutsussa.
2) Sovittiin, että ensi vuodelle nostetaan jäsenmaksua 15 €:n.
3) Sovittiin, että 2019 kerätään jäsenmaksu SP:n mukana.

■

Vuoden 2018 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
1) Riina varatoiminnantarkastajaksi?

7) Muut asiat
○

○

Uusi PJ-teltta hankittu kesäleirille. Onko tulossa muita hankintoja?
■

Kaksi kamiinaa tarvitaan.

■

Ilari kyselee seurakunnalta säilytystilaa.

Petteri ei päässyt PJ-kurssille, koska vaelluskurssi peruttiin.
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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, Lucas.

■

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

○

○

Nettisivujen päivitys ennen leiriä kesällä
■

Jäi tekemättä. Koska toteutetaan, ketkä?

■

Ilari, Kati ja Lucas

Aikuisrekry
■

Kirjekampanja vanhoille partiolaisille. Ilari selvittänyt: Ei ole mahdollista
kiristyneitten yksityisyyssäännösten vuoksi.

■
○

-> Ilmoitus lehteen?

Lippu
■

Saatu tarjous Lipuvabrik OÜ:ltä Virosta. Samasta paikasta on mm. Aviapartion
lippu.

■

Yksikertainen kantolippu kokolla 100 x 100 cm, ommeltu applikoimalla.
1 kpl 206 €
Lipputango 3 mtr kaksiosainen lakattu mänty hopeisella kärjellä
1 kpl 185 €
Lippunaula hopeinen
10 kpl x 0,50 € / kpl ( 5 €)
Lippu naulaaminen
1 kpl x 7 €
Lippupussi 20 x 180 cm
1 kpl 20,83 €
Kuljetus Suomen noin 48-60 €
Hintoille lisayty paikallinen vero + 20 €

○

■

Yhteensä siis 423,83 € + kuljetus.

■

Hallitus päättää tilaamisesta lippukunnan taloustilanteen mukaan.

Pestikeskustelut
■

8)

Kuka, koska?

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52
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