Jokihiset ry

Jn 06/2017

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 06/2017 pöytäkirja
Aika: torstai 5.10.2017 klo 17.30
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa
Läsnä: Ilari, Milla, Lucas
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 17.37.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Ilari.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Ryhmien koostumus, kuulumiset ja Kuksan päivitys
○

Saukot
■

○

Tiikerihylkeet
■

○

Tekevät yhteiskuntatarppoa. Osallistuvat Hiipivään haamuun.

Pingviinit
■

○

Kaikki ok. Leipuri-taitomerkki noin puolessavälissä.

Portugalinsotalaiva
■

○

Kaikki ok.

Ankeriaat
■

○

Kaikki ok?

Hait
■

○

Ei mitään erityistä, Saukot on ihania.

Osallistuvat Hiipivään haamuun.

Kaikki uudet jäsenet ovat Kuksassa ja Koko lippukunta -ryhmässä siellä, mutta omissa
ryhmissään vielä eivät.
■

Ilari lisää syntymäajan perusteella uudet ryhmiin ja tekee
Portugalinsotalaiva-ryhmän, jonka johtajiksi laitetaan Lucas ja Alma.

5) Menneet tapahtumat
○

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

Ei ollut meiltä ketään.

■

Taustayhteisösopimukseen liittyen on 6.11. Tikkurilan seurakunnan lippukuntien
ja seurakunnan edustajien yhteinen tapaaminen. Ilari menee.
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23.-24.9. Lippukuntasemma Kiljavalla
Ilarin oli tarkoitus mennä, mutta ei päässytkään.

6) Tulevat tapahtumat
○

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)
Selvitettävä laminointi! 3 suorituspaikkaa. Rastimies tarvitaan.

■

Menninkäisen kaverit (rastipäällikkö Milla)
Selvitettävä laminointi! 3 suorituspaikkaa. Rastimies tarvitaan.

■

Extreme run (Yli ja ali) (rastipäällikkö Riina)
Autetaan kokoamisessa kisapäivän aamuna. 2 eri rataa. Mielellään 2 rastimiestä
tarvitaan.

■

Toimenpiteitä rastihenkilöiden rekrytointiin:
1) WhatsApp-kysely oman lippukunnan väestä. Ilari Jokihiset-ryhmässä ja
Lucas Pingviinit-ryhmässä.
2) Kuksa-kysely huoltajille.
3) Vantaan partiolaiset -ryhmä.
4) Sisäpiiri -ryhmä.

○

Laten Laukka 28.10.
■

○

Ei mennä. Oma retki samaan aikaan.

Satasella Suomea -jatkot 28.–29.10.
■

Ongelmia retkikirjeen perillemenon kanssa.
1) Lähetetään uusintayritys Kuksan kautta Koko lippukunta -ryhmälle. Ilari
lähettää ennen kotiinlähtöä.

■

https://docs.google.com/document/d/1wafa-t4hxtnueY1xL86mpEaCtGwAqzqqK
w8vmxh5Yho/edit

■

Kamiina tarvitaan tälle retkelle.

■

Pitääkö olla omat eväskarkit vai onko yhteiset?

■

Varusteluettelo pitää muistaa lähettää ilmoittautuneille.

○

Syyskokous 7.11.2017 klo 20

○

Hallitus kutsuu koolle ja hyväksyy laaditut suunnitelmat kokoukselle esitettäviksi.
■

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
1) Perustetaanko vanhempainneuvosto?
a) Kysely vanhemmille. Ilari
b) Ei yhteydenottoja vielä.
2) Varainhankintakuvioita? Muutakin kuin adventtikalenterit?
a) Anna tai joku muu?
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b) Keväällä letunpaistoa, inventaariota kauppaan, markkinoiden
jälkeinen siivous?
c) Ei yhteydenottoja vielä
3) Säännöllistä perhepartiota? Yksi innostunut vanhempi riittäisi tämän
käynnistämiseen.
a) Kysely vanhemmille. Ilari
b) Kaksi yhteydenottoa. Toinen nykyisen jokihisen pikkusisaruksesta
ja toinen ihan ulkopuolisesta (Ilarin käsityksen mukaan). Saatetaan
aivan ensiksi nämä kaksi kyselijää yhteen.
4) Perustetaanko oma ansiomerkkitoimikunta lippukunnan omia
muistamisia varten?
a) Jätetään hautumaan.
5) Muuta uutta?
a) Jätetään hautumaan.
6) Työnjako toimintasuunnitelmasta:
a) Maikki ja Maija katsovat seuraavaan JN:ään mennessä.
b) https://docs.google.com/document/d/1Bor2RRJvzqDFFTfv06_Dfc4r
1kjJiHC7X0Nx0rclYfM/edit
c) Lähetetään WhatsApp-ryhmään kaikille kommentoitavaksi, kun on
Maikilta ja Maijalta ok.
d) Ryhmien toimintasuunnitelmista kootaan ”Jokihisten
partio-ohjelma”.
e) Seminaarimatka ohjelmasta.
7) Ilari laatii talousarvion toimintasuunnitelman pohjalta.

■

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) Siirretään 2.11. kokoukseen.

■

Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen kaudelle 2018–2019
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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
3) Kiinnostuneita: Lucas.

■

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.
4) Hallitus tehnyt päätöksen esittää sääntömuutosta syyskokouksessa.

■

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

7) Muut asiat
○

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

Kaksi kamiinaa tarvitaan.

■

Ilari kyselee seurakunnalta säilytystilaa.
1) Ei ole kysellyt vielä.

○

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
■

-> Ilmoitus lehteen? Vantaan Sanomat?
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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
■

Retkellä niiltä osin, jotka ovat paikalla.

■

Lucas ja Alma ennen viikkokokousta.

PäPan kokous 23.10. Klo 18.00 Folkhälsanin Ossiansalissa (Topeliuksenkatu 20,
Helsinki)
■

○

○

Onko joku kiinnostunut?

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 19.23.
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