Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 04/2014 pöytäkirja
Aika: maanantai 7.4.2014 klo 18–20
Paikka: Valkoisenlähteentie 55, Vantaa + Skype
Läsnä: Ilari, Miia, Kati, Annukka (coming)
1) Kokouksen avaaminen
○ Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.
2) Kokouksen järjestäytyminen
○ Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä Kati.
3) Esityslistan hyväksyminen
○ Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4) Nettisivujen uusintaprojektin kuulumiset
○ http://www.jokihiset.fi/test2014/
○ Ilari säätää tyylejä (värit yms.)
○ Kati jatkaa sisällön kopioimista
○ Kaikki etsivät palkille taustakuvaa
○ Kaikki bongaavat navigaatioratkaisuja
5) Koulutuksellinen osuus: SP:n, PäPan ja Partiokannuksen ansiomerkit
○ Miksi?
■ Kiittäminen ja kaikenlainen palaute pitävät organisaation iskussa!
■ Ansiomerkit ovat nimensä mukaisesti tapa kiittää ansiokkaasta
partiotoiminnasta. Ansiokkuus pitää perustella hakemuksessa.
■ Ansiomerkit on pääasiassa tarkoitettu vapaaehtoistyötä tekeville. On
kuitenkin myös kohderyhmälle tarkoitettuja merkkejä, joista kaikkein
arvostetuimpia ovat Mannerheim-soljet.
■ Ovat osa samaa keskiajalta jatkunutta perinnettä kuin viralliset
kunniamerkit ritarikuntineen. Jos jollakin konkreettisella asialla on
partiossa syvät juuret niin näillä!
■ Partiolaisten ansiomerkit ovat ns. epävirallisia ansiomerkkejä eikä
partiolaisten merkkejä siksi yleensä ole sopivaa käyttää kuin
partioyhteyksissä tai edustettaessa partioliikettä. Ei siis Linnan juhliin
ainakaan ellet ole saanut kutsua nimenomaan partiolaisena!
■ Toisaalta ei ansiomerkkejä partiossakaan ole soveliasta käyttää miten
sattuu vaan aina pelkästään merkin myöntäjän ohjeiden mukaisesti.
■ PäPan ansiomerkki-UKK
○ Millaisia?
■ On solkia, ansiomitaleja, ansioristejä, standaareja, …
■ Nopea versio (silmäillään yhdessä läpi):
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○

○

1) PäPan ja SP:n ansiomerkkien lyhyt oppimäärä
■ Tarkemmat kuvaukset (voi katsoa myöhemmin):
1) Partiokannuksen ansiomerkkiohje
2) Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkkiohjeisto
3) Partiolaisten ansiomerkit (SP:n julkaisu v. 2011)
■ Saman nimisissä merkeissä arvostetuin ja kriteereiltään kovin on SP:n
merkki, seuraavaksi piirin, sitten aluejärjestön.
■ Jokihisilla ei ole ainakaan vielä omia ansiomerkkejä, mutta
pinssityyppiselle lippukunnan omalle merkille on virallinen paikka
partiopaidassa kantajasta katsoen vasemman taskun alla.
Millä perusteilla?
■ Kaikilla ansiomerkeillä on omat vahvistetut myöntämisedellytyksensä,
joista ei voida joustaa.
■ Yleensä perusvaatimuksena on partion jäsenyys.
■ Aikuisilla lähtökohtana on SP:n merkkien kohdalla pj-valtakirja. Piirillä
ja Kannuksella ei tätä vaatimusta ole.
■ Usein vaaditaan pitkäaikaista menestyksekästä toimintaa tietyn
tyyppisissä tehtävissä. (Esim. vähintään kolmen vuoden yhtäjaksoinen
menestyksekäs akelapesti joka jatkuu myöntöhetkelläkin.)
■ Aatemerkeissä (kuten Mannerheim-soljet) vaaditaan partioaatteen
sisäistämistä ja sen mukaan toimimista myös arkielämässä.
■ SP:n sankarimerkin myöntämisperusteena on jonkun toisen ihmisen
hengen pelastaminen.
■ PäPan ikäkausikohtaiset soljet myönnetään ryhmänsä ”parhaalle” (esim.
tarpojasolki eniten vartiossaan vuoden mittaan kehittyneelle) jäsenelle.
1) Jotkut näkevät tässä tasa-arvo-ongelman, toiset taas erinomaisen
kasvatusmahdollisuuden. Vrt. ”olla paras sudenpentu” ja ”olla
sudenpentu, joka on esimerkillisellä käytöksellään ja
toiminnallaan osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan
sisällön ja periaatteet”.
2) Tarkoitus ei siis ole osoittaa jollakin tavalla absoluuttisen parasta
yksilöä vaan yksi tietyt kriteerit jakajansa mielestä parhaiten
täyttävä yksilö.
3) Huomioon tulee ottaa, että takuuvarma keino saada aikaan
huonoja fiiliksiä on olla koskaan jakamatta mitään!
■ Joitain merkkejä ja esimerkiksi standaareja voidaan myöntää myös
ei-partiolaisille. Taustayhteisöä tai muuta tukijaa voi muistaa niillä.
Erityisesti standaariperinne on yhteisöjen välillä Suomassa oikeinkin
voimissaan, vaikka se ei rivilippukuntalaiselle juuri näykään.
■ Jos haluaa palkita ansiomerkillä, mutta ei ole varma oikeasta merkistä,
voi ottaa yhteyttä esimerkiksi piiritoimistoon.
Kuka voi hakea?
■ Ansiomerkkejä voi hakea esimerkiksi partioyhteisön hallitus tai
minimissään vähintään kaksi partiojohtajaa yhdessä.
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Monessa lippukunnassa on erillinen ansiomerkkitoimikunta.
Minkään ansiomerkin saajalle ei koskaan kerrota asiasta etukäteen vaan
jakamisen pitäisi aina olla yllätys.
Miten voi hakea?
■ Ansiomerkkejä anotaan kirjallisesti palauttamalla hakemus ansiomerkin
myöntäjälle:
1) Partiokannuksen ansiomerkkihakemus
2) PäPan ohjeet ansiomerkkien hakemiseen (samalla lomakkeella
anotaan niin SP:n kuin PäPankin ansiomerkkejä)
■ Merkit ovat maksullisia. Lasku lähtee aina merkin hakijalle.
■ Huomioi hakuajat! Niistä ei jousteta. Partiokannuksella on
poikkeuksellisesti jatkuva haku.
■
■

○

6) Menneet tapahtumat
○ Yhdistyksen kevätkokous 10.3. Katin kotona. Paikalla 3 aikuista ja 1 lapsi.
○ Webbivun päivitys heti kevätkokouksen jälkeen.
○ KITT 15.3. Paikalla Jokihisista 1 aikuinen ja 3 lasta. Ensin akrobatiaa (ml.
ihmispyramidi!), sitten ruoka, lopuksi erilaisia sirkusvälineitä. Hauskaa!
○ Dokumenttipohjien laadintailta 24.3. Peruttiin. Uusinta kesällä.
○ Tarpojien taitopäivä 6.4. Paikalla Jokihisista 1 aikuinen ja 2 tarpojaa. Yhteensä
osallistujia oli n. 114. Taitopäivä oli rastiratatyyppinen monipuolinen
tapahtuma Helsingin Gloriassa, jossa oli mm. DJ-opiskelua, askartelua ja
ohjelmointia. Mursut voittivat kierrätysrastilla kolmannen palkinnon!
7) Tulevat tapahtumat
○ 18.–20.4.
pe–su
Tarpojien kevätretki pääsiäisenä: Tuukka, Miia, Ilari
■ Ilari soittaa Tuukalle.
■ Tarpojien suunnittelema harjoitusvaellus.
○ 26.4. Törmä
■ Alma kiinnostunut, tarvittaisi joukkueeseen kaksi lisää.
○ 27.4. Kohtaaminen Lintsillä
■ 15 osallistujaa Jokihisista ilmoittautunut tähän mennessä
○ 23.–24.5.
pe–la
Sudenpentujen yöretki: Riina, Tuukka, Kati, Miia,
Annukka
■ Tavataan klo 18:00 paikan päällä tai kololla
■ Lauantaina lähtö kotiin 19:00
■ Ilari varmistaa paikan mahd. nop.
■ Jaetaan kutsut ensi viikolla. Annu tekee kutsua.
■ Retki-merkin suoritusta (loppuun)
■ Leiritaidot (teltta, olen yötä metsässä teltassa, lipunnosto)
○ 24.5.
la
Kevätkauden päätösnuotio koko perheelle: Tuukka, Riina, Miia,
Kati, Ilari
■ Päätösnuotio la klo 17:00. Patonkia, makkaraa, salaattia.
■ Tarpojilta ohjelmaa nuotiolle (suvivirsi räppiversiona/omilla sanoilla?)
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Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta
■ Päätösnuotion jälkeen
■ Valmiita syystempaukseen?
○ Johtajahuollon kuulumiset
○ Tarpojamajakka kesälomalla (pidempi vaellus esim. jossakin
kansallispuistossa).
○

8) Muut asiat
○ Ei muita asioita.
9)

Kokouksen päättäminen
○ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:34.
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