Jokihiset ry

Jn 07/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 07/2017 pöytäkirja
Aika: torstai 2.11.2017 klo 17.30
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Läsnä: Kati, Anna, Maikki, (Niila,) Maija, Lucas, Alma, Ilari
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä ainakin aluksi toimii Kati.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Ryhmien kuulumiset
○

Saukot
■

○

Tiikerihylkeet
■

○

Hienosti menee. Hieman väsyä iltapäiväkerhon jälkeen. Tarvitsevat kirjat.
Meno on hyvä. Vuotta vanhemmatkin ryhmäytyneet hyvin porukkaan.

Hait
■

Meno on kova. Kalentereiden 100kpl myyntihaaste kasassa.
Unelmapartiotoiminnassa pelataan kännykällä. Pommisuojassa käynti
suositeltavaa.

○

Ankeriaat
■

○

Leipurimerkki tehty. Leivottiin monta kertaa. Aloitetaan toista merkkiä.

Portugalinsotalaiva
■

Keskittymisvaikeuksia. Ei osaa kertoa, mitä haluaisivat tehdä. Hiippariin
menossa sunnuntaina, mutta ennakkotehtävät vaiheessa.

○

Pingviinit
■

Ei ole kokoontuneet kuin pari kertaa. Eivät osaa hoitaa itseään. Tarvitsisivat
jonkun tekemään heidän kanssaan toimintasuunnitelman. Haluaisiko tutustuja
tulla samoajaluotsiksi?

○

Kaikki jäsenet ovat Kuksassa, Koko lippukunta -ryhmässä ja omissa ryhmissään.

5) Menneet tapahtumat
○

SuSen Loikka 14.10.
■

Jokihisilla oli kolme rastia, joiden rastipäälliköinä olivat Milla, Riina ja Ilari, joka
huolehti myös koko kisan tehtävien paperitöistä ja pisteiden laskemisesta. Anna
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oli Riinan kanssa extreme run -rastilla. Lapset tykkäsivät. Milla tykkäsi olla
rastilla. Ilarin rastilla eivät läheskään kaikki vartiot käyneet.
○

Satasella Suomea -jatkot 28.–29.10.
■

28.-.29.10.2017 olimme Sipoossa Puskapirtissä olympilaistunnelmissa. Sää
vaihteli vesisateestä räntäsateeseen ja pihapiiri muuttui lumisesta mutaiseen
kuravelliin.

■

Olympilaisten aikana lapset kilpailivat useissa lajeissa ja tutustuivat ko lajien
suomalaisiin huippu-urheilijoihin, kuten Tommi Evilään, Lasse Vireniin, Tiina
Lillakkiin, Arsi Harjuun, Ville Parviaiseen, Sari Viljaseen ja Marja-Liisa
Kirvesniemeen. Kisat käytiin varsin sateisessa säässä, mutta se ei kisatunnelmaa
latistanut. Kisojen virallisena maskottina toimi aina niin ihana ja pirteä Elviira
Jokihinen. Urheilun jälkeen vetäydyimme sisätiloihin, jossa oli työpajoja kuten
piirtämistä, korun- ja tupsujen tekoa. Sunnuntaina pajat jatkuivat aamulla vielä
tunnin verran.

■

4 sudenpentua, 2 seikkailijaa ja 1 aikuinen antoivat lupauksen.

■
■

Yöretkelle osallistui yhteensä 44 henkeä, jotka jakautuivat seuraavasti: 15
aikuista (5 naista ja 10 miestä), 2 samoajapoikaa, 3 tarpojapoikaa, 10 seikkailijaa
(5 tyttöä ja 5 poikaa), 12 sudenpentua (8 tyttöä, 4 poikaa) ja 2 vesikirppupoikaa.

○

Aikuisten iltanuotio 1.11.
■

Vierailtiin Väestönsuojelumuseossa.

■

Mukana kaksi aikuista.

6) Tulevat tapahtumat
○

Hiipivä Haamu 5.11.2017
■

○

Kaksi ryhmää menossa! :)

Syyskokous 7.11.2017 klo 20
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Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen:
https://docs.google.com/document/d/1Bor2RRJvzqDFFTfv06_Dfc4r1kjJiHC7X0Nx
0rclYfM/edit

■

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaehdotusta ja tehtiin muutamia muutoksia.

■

Ilari laatii talousarvion toimintasuunnitelman pohjalta vanhoja suuntaviivoja
noudattaen.

■

Lippukunnanjohtajan valinta kaudelle 2018–2019
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
b) Riina ohjelmajohtaja
c) Maikki pestijohtaja

■

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

■

Hallituksen muiden jäsenten vahvistaminen kaudelle 2018–2019
1) K-15. Teoreettisesti ei tarvitse edes olla jäsen, mutta pitää tuntea
toimintaa riittävästi, että voi toimia tehtävässä.
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
3) Kiinnostuneita: Lucas, Maikki, Riina, Kati.

■

Vuoden 2018 jäsen- ja aloitusmaksujen vahvistaminen sekä Suomen Partiolaiset
– Finlands Scouter ry:n mahdollinen valtuuttaminen keräämään lippukunnan
jäsenmaksut
1) Käytännössä emme vielä voi kerätä SP:n mukana, kun meillä on kahden
kokouksen malli käytössä.
2) Sovittiin, että ensi vuodelle nostetaan jäsenmaksua 15 €:n.
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3) Sovittiin, että 2019 kerätään jäsenmaksu SP:n mukana.

■

Vuoden 2018 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
1) Milla varatoiminnantarkastajaksi?
2) Ilari varmistaa Outi Korkeilalta, onko valmis jatkamaan.

■

Sääntömuutosehdotus
1) Muutetaan sääntöjen kohtia 12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset ja 4
§ Jäsen- ja aloitusmaksut siten, että jäsen- ja aloitusmaksusta päättää
yhdistyksen syyskokouksen sijaan kevätkokous, ja että aloitusmaksu ei
korvaa aloitusvuoden jäsenmaksua vaan se tulee maksaa heti jäseneksi
liittymisen yhteydessä. Sääntökohtien ehdotettu uusi muotoilu oli
kokouskutsun liitteenä.

○

Ansiomerkkihakemusten deadline ke 15.11.

○

Seuraava JN 8/2017 to 30.11.

○

■

Viime hetken juhlamuutokset

■

Kevään ja kesän kalenterin laatiminen

Suomi 100 -päätösjuhla ma 4.12.
■

Kokouksen tärkein asia!

■

Puistokulman alasali

■

Osallistujarajoitus: 1 vanhempi / partiolainen

■

Tarjoilupolitiikka:
1) Maijan äiti tekee ässiä
2) Täytekakku 2,80 € / hlö
3) Kahvi 1,00 € / hlö
4) 100 henkilöä
5) Erityisruokavaliovastaava: Anna
6) Maija tilaa Puistokulmasta syötävät

■

Pukukoodi:
1) Juhlavaatteet ja partiohuivi tai partioasu
2) Ei verkkareita / college-vaatteita

■

Ohjelma:
1) Valokuvia tykillä näkyviin + Finlandia
2) Tiikerihylkeet: lintuesittely
3) Hait: koko ryhmän puhe
4) Saukot: oma ohjelmanumero
5) Ankeriaat: interaktiivinen ohjelma
6) Portugalinsotalaiva: tietokilpailu
7) Pingviinit: kysytään
8) Lupauksenanto + merkkien jako + tonttumerkit
9) Kahvittelu
10) Partiosiskot: yllätysnumero
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11) Sisaruspiiri

■

18.00–19.30

■

Johtajien oltava 16.45 paikalla valmistelemassa ohjelmaa

■

Kutsu:
1) Ilmoittautumislomake ja -linkki tehdään 7.11. syyskokouksen jälkeen.
2) Kutsu lähetetään saman tien.
3) Asiat:
a) Mitä
b) Milloin
c) Missä
d) Miksi
e) Miten (pukukoodi)

○

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus ke 6.12.
■

Mainitaan juhlassa.

7) Muut asiat
○

Ilari kyselee seurakunnalta säilytystilaa 6.11. tapaamisen yhteydessä.

○

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
■

Koska?

■

Ilari, Kati ja Lucas

Aikuisrekry
■

Yksi yhteydenotto tullut nettisivujen perusteella! Tapaaminen 9.11. klo 18 Dixiä
vastapäätä Kahvi Charlottassa. Kynnelle kykenevät paikalla.

■
○

Vantaan Sanomat. Koska? Tammikuu.

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
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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
■

○

○

Pidetty retkellä olleille. Sitä ennen Lucakselle ja Almalle ryhmäpestikeskusteluna.

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys
■

Haetaan kalustoapurahaa kamiinojen ostoon

■

Haettava 30.11.2017 mennessä

■

Ilari hakee.

Urlus-säätiön avustukset
■

”toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai
näihin liittyviin kehityshankkeisiin”
1) Kaappi -> Minne sijoitetaan?
2) Kunnon lukittava kaappi koulun tiloihin?

8)

Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.
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