Jokihiset ry

Kevätkokouksen 2015 pöytäkirja

Aika: maanantai 23.3.2015 klo 18.00
Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA
Paikalla: Ilari Laitinen, Katriina Saransaari, Maija Koskelo, Maria Erkheikki-Kurtti
1.

Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja Ilari Laitinen avasi kokouksen klo 18.07.
2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen 14 § mukaan: ”Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle ja lähetettävä postitse tai
sähköpostitse jäsenille.” Kutsu on ollut aikarajan mukaisesti esillä nettisivuilla (joka toimii
ilmoitustaulunamme) sekä lähetetty sähköpostilla. Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
3.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilari Laitinen ja sihteeriksi Katriina Saransaari. Valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Maija Koskelo ja Maria Erkheikki-Kurtti.
4.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5.

Vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä niiden
ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin vuoden 2014 toimintakertomus sivujen 13 ja 14 kirjoitusvirhekorjauksin.
Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus.
6.

Muut esiin tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.
7.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

1/2

Jokihiset ry

Kevätkokouksen 2015 pöytäkirja

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katriina Saransaari
kokouksen sihteeri

Ilari Laitinen
kokouksen puheenjohtaja

Maija Koskelo
pöytäkirjantarkastaja

Maria Erkheikki-Kurtti
pöytäkirjantarkastaja

2/2

Jokihiset ry

rek.nro 203.510

Jokihiset ry
Tasekirja 31.12.2014

1 / 15

Tasekirja 31.12.2014

Jokihiset ry

rek.nro 203.510

Tasekirja 31.12.2014

Tasekirja 31.12.2014
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014

Sisällysluettelo
1 Tuloslaskelma.................................................................................................................................... 3
2 Tase.................................................................................................................................................... 4
3 Liitetiedot.......................................................................................................................................... 5
3.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot........................................................................................... 5
3.1.1 Yhdistyksen toiminnan jakautuminen................................................................................5
3.2 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot......................................................................................... 7
3.2.1 Siirtosaamisiin kuuluvat olennaiset erät............................................................................ 7
3.3 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.......................................................................................7
3.3.1 Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset erät............................................................................ 7
3.3.2 Oman pääoman erittely...................................................................................................... 7
4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista..............................................................................................7
5 Tositelajit ja niiden säilytystapa.........................................................................................................7
6 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus.........................................................................8
7 Tilinpäätösmerkintä........................................................................................................................... 8
8 Toimintakertomus 1.1.2014–31.12.2014........................................................................................... 9
8.1 Jäsenistö..................................................................................................................................... 9
8.2 Hallitus ja toimihenkilöt............................................................................................................ 9
8.3 Lippukunnan ja hallituksen kokoukset...................................................................................... 9
8.4 Talous......................................................................................................................................... 9
8.5 Varsinainen toiminta................................................................................................................ 10
8.5.1 Lippukunnan toiminta...................................................................................................... 10
8.5.2 Johtajisto.......................................................................................................................... 10
8.5.3 Toimintaryhmät................................................................................................................ 10
8.5.4 Tapahtumia....................................................................................................................... 11
8.5.5 Toiminta lukuina.............................................................................................................. 15
8.6 Varainhankinta......................................................................................................................... 15
8.7 Yhteistyötahot.......................................................................................................................... 15
Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
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1 Tuloslaskelma
1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

2.526,15 €

1.203,20 €

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut

-4.063,78 € -1.537,63 €

−2.557,13 € −1.353,93 €

-1.537,63 €

−1.353,93 €

Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot

2.367,00 €

Kulut

-1.029,10 €

Kulujäämä

1.122,50 €
1.337,90 €

−430,50 €

-199,73 €

692,00 €
−661,93 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Muut korko- ja rahoitustuotot

1,44 €

1,44 €

0,98 €

0,98 €

Kulujäämä

-198,29 €

−660,95 €

Yleisavustukset

1.672,46 €

700,00 €

Tilikauden tulos

1.474,17 €

39,05 €
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2 Tase
31.12.2014

31.12.2013

1.453,95 €

0,00 €

1.453,95 €

0,00 €

281,85 €

31,90 €

111,00 €

176,00 €

Rahat ja pankkisaamiset

3.355,33 €

557,05 €

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3.748,18 €

764,95 €

5.202,13 €

764,95 €

741,20 €

702,15 €

Tilikauden voitto/tappio

1.474,17 €

39,05 €

Oma pääoma yhteensä

2.215,37 €

741,20 €

2.986,76 €

23,75 €

2.986,76 €

23,75 €

5.202,13 €

764,95 €

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Kalusto
Pysyvät vaihtaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Merkkivarasto
Saamiset
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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3 Liitetiedot
3.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
3.1.1 Yhdistyksen toiminnan jakautuminen
Varsinainen toiminta

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

Koulutus
Tuotot
Kulut
Yhteensä

30,00 €
-322,00 €
-292,00 €

50,00 €
−251,00 €
−201,00 €

Leiritoiminta
Tuotot
Kulut
Yhteensä

590,00 €
-590,00 €
0,00 €

240,00 €
−240,00 €
0,00 €

Retkitoiminta
Tuotot
Kulut
Yhteensä

1.661,00 €
-1.872,01 €
-211,01 €

731,20 €
−1.050,34 €
−319,14 €

Viikkotoiminta
Tuotot
Kulut
Yhteensä

0,00 €
-526,05 €
-526,05 €

32,00 €
−413,23 €
−381,23 €

Kilpailutoiminta
Tuotot
Kulut
Yhteensä

0,00 €
-130,00 €
-130,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Virkistystoiminta
Tuotot
Kulut
Yhteensä

0,00 €
-186,17 €
-186,17 €

15,00 €
−161,74 €
−146,74 €

Tiedotus ja hallinto
Tuotot
Kulut
Yhteensä

0,00 €
-203,78 €
-203,78 €

0,00 €
−215,52 €
−215,52 €
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Tuotot
Kulut
Poistot kalustosta
Yhteensä

Tasekirja 31.12.2014

245,15 €
-72,22 €
-161,55 €
11,38 €

135,00 €
−225,30 €
0,00 €
−90,30 €

2.526,15 €
-4.063,78 €
-1.537,63 €

1.203,20 €
−2.557,13 €
−1.353,93 €

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

440,00 €
170,00 €
0,00 €
610,00 €

340,00 €
40,00 €
0,00 €
380,00 €

Adventtikalenterit
Tuotot
Kulut
Yhteensä

1.757,00 €
-1.029,10 €
727,90 €

742,50 €
−430,50 €
312,00 €

Varainhankinta yhteensä
Tuotot
Kulut
Yhteensä

2.367,00 €
-1.029,10 €
1.337,90 €

1.122,50 €
−430,50 €
692,00 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

1,44 €
1,44 €

0,98 €
0,98 €

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

1.212,66 €
450,00 €
9,80 €
1.672,46 €

400,00 €
300,00 €
0,00 €
700,00 €

1.474,17 €

39,05 €

Varsinainen toiminta yhteensä
Tuotot
Kulut
Yhteensä
Varainhankinta
Jäsenmaksut
Aloitusmaksut
Jäsenmaksutuotot
Jäsenmaksujen keräyskulut
Yhteensä

Muut korko- ja rahoitustuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Avustukset
Tikkurilan seurakunta
Vantaan kaupunki
Muut avustukset
Avustukset yhteensä
Tilikauden tulos
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3.2 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
3.2.1 Siirtosaamisiin kuuluvat olennaiset erät
Ruska-punkun kuljetusmaksut 2013
Kurssimaksut 2013
Adventtikalenterien myyntituotot 2013
Kirjojen myyntituotot 2013
Jäsenmaksut 2013
Jäsenmaksut 2014

5,00 €
30,00 €
50,00 €
16,00 €
5,00 €
5,00 €

3.3 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
3.3.1 Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset erät
Kulukorvaukset 2013
Kulukorvaukset 2014
HePP KY:n avustus kalustonhankintaan
Adventtikalenterien myyntikulut 2014

3,95 €
603,71 €
1.350,00 € (tuloutetaan poistojen yhteydessä)
1.029,10 €

3.3.2 Oman pääoman erittely
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden voitto / tappio
Oma pääoma yhteensä

741,20 €
1.474,17 €
2.215,37 €

4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Kirjanpitokirja
Tasekirja
ATK-päiväkirja
ATK-pääkirja

Säilytystapa
tuloste
tuloste
tuloste

5 Tositelajit ja niiden säilytystapa
Tositelaji
Tiliotteet (1xxx)
Kuitit (2xxx)
Ostolaskut (3xxx)
Kassalistat (4xxx)
Inventaariot (5xxx)

Säilytystapa
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla

7 / 15

Jokihiset ry

rek.nro 203.510

Tasekirja 31.12.2014

6 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus
Sipoossa, 14.3.2015

Ilari Laitinen

Katriina Saransaari

Tuukka Kärnä

Petteri Länsivire

7 Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Paikka ja aika:

Outi Korkeila
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8 Toimintakertomus 1.1.2014–31.12.2014
8.1 Jäsenistö
Vuoden lopussa jäseninä oli 31 lasta ja 6 aikuista. Heistä sudenpentuohjelmassa toimi 23 henkeä,
tarpojaohjelmassa 5 henkeä, samoajaohjelmassa 3 ja aikuisina johtajina 6 henkeä. Lippukunnassa
oli vuoden päättyessä toiminnassa kaksi sudenpentulaumaa ja kaksi pientä tarpojavartiota
samoajajohtajineen.

8.2 Hallitus ja toimihenkilöt
Lippukunnanjohtaja
Lippukunnan varajohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen 28.11.2014 asti
Hallituksen jäsen 28.11.2014 lähtien

Ilari Laitinen
Katriina Saransaari
Tuukka Kärnä
Annukka Parkkinen
Petteri Länsivire

Ilari toimi kevään ajan tarpojaluotsina eli tarpojaryhmän aikuisena tukena ja viikkotoiminnassa
tarpojaryhmien sijaisjohtajana. Syksyllä hän toimi akelana eli sudenpenturyhmän johtajana sekä
samoaja- ja tarpojaluotsina. Lisäksi hän toimi myös rahastonhoitajana ja lippukunnan
koulutusvastaavana. Kati piti huolta Jokihisten kotisivuista sekä toimi varastonhoitajana ja
jäsenrekisterivastaavana. Tuukka osallistui retkitoimintaan. Annukka toimi kevään ajan akelana ja
jättäytyi pois lippukunnan toiminnasta syksyn aikana. Petteri toimi syksyn ajan tarpojaryhmän
vartionjohtajana.
Hallituksen jäsenten lisäksi toimintaa järjestämässä olivat mukana Riina Jauhiainen (akela, kevät ja
syksy), Miia Farrand (akela, kevät), Hanna Kirveslahti (akela, syksy), Emilia Huppunen
(tarpojaryhmän vartionjohtaja, syksy), Maria Erkheikki-Kurtti (retkitoiminta, syksy) ja Maija
Koskelo (retkitoiminta, syksy).

8.3 Lippukunnan ja hallituksen kokoukset
Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Katriina Saransaaren kotona Espoossa
10.3.2014. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin kololla Vantaan Jokiniemessä 28.11.2014. Näiden
lisäksi järjestettiin yksi ylimääräinen kokous kololla 13.5.2014, jossa hyväksyttiin PRH:n
korjauskehotus uusiin sääntöihin. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

8.4 Talous
Tilinpäätös osoitti voittoa 1.474,17 €. Toiminta rahoitettiin jäsen- ja aloitusmaksuilla, tapahtumien
osallistujilta kerätyillä pienillä osallistumismaksuilla, adventtikalentereita myymällä sekä
avustuksilla. Vantaan kaupungilta haettiin vuosittainen toiminta-avustus. Avustusta haettiin 840 € ja
saatiin 450 € vuonna 2014. Tikkurilan seurakunta myönsi Jokihisille vuosittaisen partioavustuksen.
Tätä avustusta saatiin huomattavasti enemmän kuin mitä siihen oli budjetoitu: 1212,66 €.
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Tilikauden aikana lippukunta haki ja sai 1500 €:n avustuksen leirikalustohankintoihin Helsingin
Partiopoikain Kannatusyhdistys ry:ltä. Avustus käytettiin osana uuden puolijoukkueteltan hankintaa.
Huomattavasti odotettua parempi taloudellinen tulos selittyy mm. onnistuneella varainhankinnalla,
sudenpenturetkien kaikki ennätyksemme rikkoneilla osallistujamäärillä, arvioitua pienemmillä
viikkotoiminnan ja virkistystoiminnan kuluilla sekä yleisavustusten budjetoitua suuremmalla
yhteismäärällä.

8.5 Varsinainen toiminta
8.5.1 Lippukunnan toiminta
Jokihiset on edelleen saanut toimia Jokiniemen koulun Paviljonki-rakennuksessa. Vuoden
partiotoiminta koostui viikkokokouksista, retkistä, kesäleiristä ja monista muista tapahtumista.
Perhepartiotoimintaa jatkettiin retkillä, joilla olikin mukava osanotto myös partiolaisten
sukulaisista.

8.5.2 Johtajisto
Johtajaneuvosto kokoontui 11 kertaa tapahtumasuunnitteluihin keskittyen. Nämä kokoukset olivat
yhdistelmiä lähi- ja etäkokoustamisesta. Lähes joka kerta mukana oli nimittäin väkeä sekä paikan
päällä että Skypen välityksellä. Järjestely toimi hyvin. Jokaisesta kokouksesta tehtiin erillinen
pöytäkirja, jotka julkaistiin jälkeenpäin Jokihisten nettisivuilla. Yksityiskohtaisimmat
retkisuunnitelmat koottiin omiin dokumentteihinsa, joita ei julkaistu.
Hanna, Miia ja Riina osallistuivat uusille aikuisille suunnatulle Tervetuloa partioon -kurssille. Ilari
kävi vuoden aikana Kolmiapila-Gilwell-kurssin eli partiojohtajien jatkokoulutuksen leiri- ja
seminaariosat toiminta- ja pohdintaosien jäädessä odotetusti vuoden vaihteessa kesken. Kati kävi
Toimintakokemus- eli ToKo-kurssin. Ilarin ja Katin käymät kurssit olivat partiojohtajien
jatkokoulutusta ja tukivat heidän toimintaansa lippukunnassa. Emilia ja Miia kävivät SPR:n EA1kurssin.
Johtajiston virkistysiltaa ei saatu aikatauluristiriitojen vuoksi lainkaan järjestettyä, mutta Jokihisten
johtajista koottu vartio Mustekalat osallistui virkistäytymismielessä EPT:n Vuosikerta-Punkkukilpailuun sijoittuen kultaisessa sarjassa sijalle 14. Sarjassa oli yhteensä 22 vartiota.

8.5.3 Toimintaryhmät
Syksyllä 2013 aloittanut Delfiinit-lauma jatkoi vuoden aikana toimintaansa Riinan, Annukan
(kevät), Miian (kevät) ja Ilarin (syksy) johtamana. Kevään ajan Vesinokkaeläimet- ja Mursuttarpojavartiot kokoontuivat samaan aikaan Ilarin johtamana, mutta syksyllä pystyttiin siirtymään
partio-ohjelman mukaiseen järjestelyyn, jossa tarpojavartioita johtavat vain muutaman vuoden
vanhemmat samoajat! Tarpojavartiot kokoontuivat niin kevään kuin syksynkin aikana samaan
aikaan ja samassa paikassa. Syksyllä aloitti uusi pienehkö sudenpentulauma, jonka nimeksi tuli
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Hait. Tätä ryhmää lähti Ilarin kanssa vetämään Hanna, joka jättäytyi vuoden loppupuolella
kuitenkin henkilökohtaisten syiden vuoksi pois toiminnasta. Ryhmien viikkokokouksia pidettiin
Jokiniemen koululla tiistaisin aikaväleillä 7.1.–20.5. ja 26.8.–2.12.2014.

8.5.4 Tapahtumia
Vanhempainilta 21.1.2014. Tilaisuudessa tutustuimme toisiimme mm. askartelemalla nimilaput,
kahvittelimme, tutustuimme partiopiirin vuoden teemaan ”Ole valmis, ole kaveri”, kävimme kevään
toimintakalenterin lävitse, kuulimme tulevasta kesäleiristä ja kävimme lyhyesti läpi lippukunnan
käytäntöjä. Tämän jälkeen jakauduimme ikäkausittain kahteen ryhmään juttelemaan kunkin
ikäkauden ajankohtaisista asioista. 16 osallistujaa, joista sudenpentujen vanhempia oli 5, tarpojien
vanhempia 3 ja molempien vanhempia 1. Paikalla oli 4 johtajaa, 1 muuta aikuista ja 2 vesikirppua.
Suklaabanaani 1.2. ja talvimajakka 1.–2.2.2014.
30 reipasta retkeilijää uhmasi lumipyryä ja suuntasi
Sipoonkorpeen seikkailemaan. Sudenpennut
suunnistivat vanhempiensa kanssa nuotiopaikalle,
jossa tarpojat olivat jo ehtineet laittaa risottoa
nuotiolla. Tarpojat leikittivät sudenpentuja ympäri
lumista metsää, jotta ei tarvinut pelätä kylmettymistä.
Sudenpennut harjoittelivat laavun pystytystä ja
keittivät trangialla lämmintä mehua.
Suklaabanaanitkin tehtiin itse nuotiossa ja hyviä
olivatkin, varsinkin jos malttoi odottaa kypsymistä. Tarpojien retkellä oli yhteensä 8 henkeä,
paikalla kaikki 6 tarpojaa (2 + 4) ja 2 johtajaa. Sudenpentujen päiväretkellä yhteensä 22 henkeä,
joista 3 johtajaa, 7 vanhempaa, 9 sudenpentua ja 3 vesikirppua.
Yhteisvastuukeräys 4.2.2014. Osallistuimme viikkokokousten sijaan koko lippukunnan voimin
Yhteisvastuukeräykseen vapaaehtoisina kerääjinä kauppakeskus Tikkurissa. Yhteensä 17 henkeä,
joista 2 johtajaa, 2 vanhempaa, 4 tarpojaa, 9 sudenpentua. Saalis oli 179,94 € ja palaute oli niin
yleisöltä, kerääjiltä kuin vanhemmiltakin erittäin positiivista.
Yhdistyksen kevätkokous 10.3.2014. Katin kotona. Paikalla 3 aikuista ja 1 lapsi. Lisäksi
päivitimme nettisivua heti kokouksen jälkeen.
Partiokannuksen KITT 15.3.2014. Paikalla Jokihisista 1 aikuinen ja 3 lasta. Ensin akrobatiaa (ml.
ihmispyramidi!), sitten ruoka, lopuksi erilaisia sirkusvälineitä. Hauskaa!
Tarpojien taitopäivä 6.4.2014. 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!
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Pääsiäisen vaellus Lohjansaareen 18.–20.4.2014. Kahden yön vaellus Lohjan saaristossa.
Osallistujina 5 tarpojaa (2 tyttöä ja 3 poikaa) ja 1 aikuinen. Aurinko helli koko reissun ajan.
Kohtaaminen 27.4.2014. Lippukunnasta osallistui 1 vesikirppu (poika), 7 sudenpentua (4 tyttöä, 3
poikaa), 5 tarpojaa (2 tyttöä [toinen evp], 3 poikaa), 5 aikuista (1 nainen ja 4 miestä [joista 3 evp]).
Yhteensä siis 18 hengen porukka! Ohjelmassa junamatka Pasilaan, kävely Lintsille, vapaamuotoista
huvittelua Lintsillä, Hyvän Mielen Osoitus -kulkue Olympiastadionille, juhlaohjelmaa Stadionilla,
kävely takaisin Pasilaan ja junamatka kotiin.
Stop töhryille ke 7.5.2014. Maalattiin johtajahuoltona vantaalaisten ja espoolaisten partiolaisten
kanssa graffiti spray-maaleilla oikean graffitimaalarin opastuksella. Osallistujia 1 aikuinen.
Uuden jäsenrekisterin koulutus ma 19.5.2014. Partiolaiset ottivat käyttöön uuden järjestelmän
jäsenrekisterin ylläpitoon ja kouluttivat jäsenrekisterinhoitajat ja muut kiinnostuneet. Osallistujia 2
aikuista.
Jokiniemen koulun vanhempainilta ke 21.5.2014. Pidettiin partion esittelypläjäys tulevien
ekaluokkalaisten vanhemmille. Tavoitettiin kymmeniä perheitä. Osallistujia 2 aikuista.
Sudenpentujen yöretki 23.–24.5.2014. Sudenpennut viettivät kesäisen viikonlopun Rekolan
partiomajalla rakennellen ruokailuvälinetelineitä ja trangialla kokkaillen. Ruuat sudenpennut ostivat
itse ja telttakin saatiin yhdessä pystyyn. Osallistujia pe 17, partiolaisia 10 (5 poikaa, 5 tyttöä),
vesikirppuja 3 (3 poikaa), aikuisia 4 (2 miestä, 2 naista). Lauantaina lisäksi 5, joista partiolaisia 1
(tyttö), 2 vesikirppua (1 poika, 1 tyttö), aikuisia 2 (1 mies, 1 nainen).
Päätösnuotio la 24.5.2014. Kevätkauden päätösnuotio järjestettiin Rekolan majalla ja ohjelmassa
oli erilaisia esityksiä ja illallinen makkaranpaistoineen. Osallistujia 32. Partiolaisia 14 (8 poikaa, 6
tyttöä), vesikirppuja 6 (5 poikaa, 1 tyttö), aikuisia 12 (7 miestä, 5 naista).
Valtin Eliittiretki su 25.5.2014. Vantaan aluetyöryhmä järjesti johtajahuoltoretken, jossa vierailtiin
Viikin Gardeniassa, bongattiin lintuja ja syötiin hyvin. Osallistujia Jokihisista 1 aikuinen (mies).
Suurjuhla 2014 la–su 7.–8.6.2014. Kouvolan suurjuhlaan pääsi mukaan Jokihisten tarpojia
naapurilippukunta Tuikku-Tyttöjen mukana. Osallistujia 2 partiolaista (2 tyttöä, toinen evp).
Tarpojien selviytymismajakka 29.6.–1.7.2014. Vaellettiin Liesjärven kansallispuistossa. Käytiin
ensimmäisenä päivänä Korteniemen perinnetilalla, vaellettiin koko seuraava päivä ja viimeisenä
päivänä uitiin ja vierailtiin Hämeen luontokeskuksessa. Osallistujia 4 tarpojaa (3 poikaa ja 1 tyttö)
ja 1 aikuinen (mies).
Mahti 14 la–la 26.7.–2.8.2014. Partiokannus ry:n koko Vantaan yhteisellä kesäleirillä Jokihisia
edustivat 2 sudenpentua, 2 aikuista ja 1 vesikirppu sudenpentuajan sekä 1 tarpoja ja 1 aikuinen koko
leirin ajan.
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Aloitustempaus 19.8.2014. Aloitimme kauden
vauhdikkaalla tempauksella Jokiniemen koulun kentällä.
Kyseessä oli uuden teltan juhlapystytys! Kuurosatoi.
Tekemistä löytyi erilaisilta toimintapisteiltä, mm.
helmiaskartelua, muurikkapannukakkuja ja
ilmoittautuminen partioon. Paikalla oli ainakin 42 henkeä.
Vanhempainilta ja suunnittelukokous 31.8.2014.
Tarkoitus oli pitää yhdistetty vanhempainilta ja
suunnittelukokous, mutta koska ketään vanhemmista ei
saapunut paikalle, suunnittelimme melontaretkeä ja Jokiniemen koulun yhteistyöpäivän kuvioita.
Paikalla 2 miestä, 2 naista ja 1 vesikirppu.
Melontaretki 7.9.2014. Jokihisten koko perheen melontareissulla oli mukana 24 henkeä (4
sudaripoikaa, 4 sudarityttöä, 1 tarpojatyttö, 3 tarpojapoikaa, 2 samoajapoika, 1 samoajatyttöä, 2
vesikirppua, 5 miestä ja 8 naista). Intiaanikanooteilla melottiin ympäriinsä Nuuksion Pitkäjärveä,
mikä oli uusi kokemus suurimmalle osalle. Tehtiin myös onget, etsittiin matoja ja ongittiin lähes 10
pikkukalaa. Pienimmät haluttiin pelastaa ja suurimmat paistettiin trangialla.
Tervetuloa partioon -kurssi 11.9.2014. Kurssi oli poikkeuksellisesti Töölöstä katsoen
poikkeuksellisen pohjoisessa, aina omalla kolollamme saakka. Ilari avasi oven ja muonitti kurssin.
Kurssilaisina olivat Jokihisista Miia, Riina ja Hanna.
Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoisten siunaustilaisuus 14.9.2014. Ilari oli edustamassa
lippukuntaa ja mm. tapasi kirkkoherran taustayhteistyösopimukseen liittyen.
Vuosikerta-Punkku 20.–21.9.2014. Historian suurin punkku! 140 vartiota yhteensä. Ilari, Kati ja
Tuukka edustivat lippukuntaa kultaisessa sarjassa. Sijoitus oli 14. (sarjassa yhteensä 22 vartiota).
Kisoissa mm. paistettiin täytekakkua trangialla, rakennettiin pan-huilua keskellä yötä, kuljetettiin
ilmapalloja pusikoissa ja keräiltiin sieniä.
Partiokannuksen ensiapukurssi 20.-21.9.2014. Miia ja Emppu mukana Partioasemalla.
Letunpaisto Jokiniemen koulun yhteistyöpäivässä 4.10.2014. Paistoimme lettuja ja
markkinoimme samalla lippukuntaa ja partiota yleensäkin. Paikalla 2 miestä, 1 nainen ja 1
vesikirppu.
SuSen Loikka 5.10.2014. Jokihisista lähti kaksi kisavartiota tähän ennätyksellisen suureen
sudenpentukilpailuun. Osallistujia oli kaikkineen yli 300 henkeä! Jokihista mukana olivat 8 sudaria
(5 poikaa ja 3 tyttöä), 1 mies ja 1 nainen.
Vanhempainilta ti 28.10.2014. Viikkokokouksen yhteydessä järjestettiin perhepartioteemalla
vanhempainilta. Osallistujia yhteensä 46. Ilta järjestettiin niin, että eri ryhmät kiersivät rasteilta
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toiselle. Rasteina olivat trangia, retki-info, partioinfo ja retkivarusteet.
RO-kurssi, 2 viikonloppua. Samoajille tarkoitetulle ryhmänohjaajakurssille osallistuivat Emppu ja
Petteri. Toinen viikonlopuista oli teoriapainotteisempi kun taas toinen sisälsi perusretkitaitojen
opettelua/kertausta.
Lipun ja lippukuntapaidan suunnitteluilta 20.10.2014. Saatiin aikaan luonnos paidan
kuvituksesta. Sovittiin, että lipussa on sama kuvio kuin vaakunassa, mutta että se on sini-valkoinen,
ja että sininen on sama sävy kuin huivissa. Paikalla 3 aikuista (1 evp), 1 tarpoja ja 1 vesikirppu.
Aviapartion tarpoja–samoaja-yösuunnistus 30.10.2014. Noin 20 minuuttia pimeässä suunnistusta
ja sen jälkeen suklaabanaania iltanuotiolla. Osallistujina Jokihisista 1 samoajapoika, 3 tarpojapoikaa
ja 1 aikuinen.
Sudarien yöretki 1.–2.11.2014 ja tarpojien yöretki
31.10.–1.11.2014. Ennätyssuuri joukko sudenpentuja,
johtajia ja vanhempia suuntasi Mörrimöykky-mökille
Nuuksioon viikonlopuksi. Mökissä ei ollut sähköjä tai
viemäröintejä, mutta se menoa suuresti haitannut, sillä
suurin osa halusi muutenkin nukkua lippukunnan
uudessa puolijoukkueteltassa. Lauantaina suunnistettiin,
paistettiin tikkupullia ja saunottiin. Sunnuntaina
askarreltiin jokaiselle oma mörrimöykky, jolloin pääsi
sahaamaan, vuolemaan, hiomaan ja naulaamaan käsiä paikalleen. Paikalla 17 sudenpentua (6 tyttöä
ja 11 poikaa [joista yksi lähti ennen yötä]), 7 aikuista (3+4), 6 johtajaa (5+1). Ei-partiolainensudari-ikäinen 1 poika. Vesikirppuja 3 poikaa + 1 tyttö. Yhteensä 35. Pe-la 1 samoajapoika, 3
tarpojapoikaa ja 1 tarpojatyttö ja 1 johtaja-aikuinen. Yhteensä 6.
Hiipivä Haamu -pt-kisa 2.11.2014. Jokihisten tarpojista ja samoajista koostunut joukkue osallistui
tähän perinteiseen partiotaitokilpailuun.
Laten Laukka 8.11.2014. Jokihiset oli mukana järjestämässä tätä vantaalaisille tarpojille
suunnattua partiotaitokilpailua. Paikalla oli 1 mies, 2 naista, 1 tyttö, 1 poika lähtörastin
rastimiehinä. Rakennettiin ksylofoneja.
Jokihiset ry:n syyskokous kololla 17.11.2014. Paikalla oli ensimmäistä kertaa myös sudenpentuja!
Heitä oli 14 (7 tyttöä, 7 poikaa), tarpojia 3 (2 tyttöä, 1 poika), samoajia 2 (1 tyttö, 1 poika), aikuisia
5 (3 naista, 2 miestä).
Kannustusgaala 21.11.2014 Partiokannuksen iltapukutilaisuus johtajille. (K15) Paikalla oli yksi
samoajapoika ja yksi aikuismies.
Samoajatreffit 22.–23.11.2014 Osallistujana yksi samoajatyttö ja järjestäjänä yksi aikuismies.
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5-vuotisjuhlat 9.12.2014. Lippukunnan 5-vuotissynttärit pidettiin Jokiniemen koululla 9.12.
Katsottiin hienoja esityksiä ja syötiin tarpojien tekemiä suklaakakkuja. Väkeä oli paljon, yhteensä
53 henkilöä.

8.5.5 Toiminta lukuina
Tilaisuudet /
tapahtumat
(lukumäärä)

Osallistujamäärä

Tytöt /
naiset

Pojat /
miehet

Osallistujamäärä /
tapahtuma

Koulutus

5

11

8

3

2,2

Leiri- ja retkitoiminta

21

224

90

134

10,7

Harrastus- ja
virkistystoiminta

76

630

279

351

8,3

Tiedotus ja hallinto

16

79

46

33

4,9

Muut

9

90

42

48

10,0

Yhteensä

127

1034

465

569

8,1

Toiminnan suuruusluokkaluvut Vantaan kaupungin raportointimallia mukaillen

8.6 Varainhankinta
Varainhankinta onnistui yli odotusten. Sekä jäsen-/aloitusmaksutuottoja että adventtikalenterien
myyntituottoja kertyi hieman yli arvioidun. Aloitusmaksutuottoja oli enemmän kuin budjetoitiin ja
jäsenmaksutuottoja vähemmän kuin budjetoitiin. Tämä epäsuhta oli myös vuonna 2013 sama ja se
kertoo arvioitua suuremmasta vaihtuvuudesta jäsenistössä.

8.7 Yhteistyötahot
Jokihiset sai Vantaan kaupungilta rahallista avustusta sekä Jokiniemen koululta tilat toimimiseen.
Lippukuntalaiset ovat vuoden aikana ilahduttavasti aktivoitunuteet osallistumaan Partiokannus ry:n
tapahtumiin ja yhteistyötä naapurilippukuntien kanssakin on viritelty.
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