Jokihiset ry

Jn 03/2018

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 03/2018 pöytäkirja
Aika: torstai 3.5.2018 klo 17.30
Paikka: Maikin koti
Läsnä: Maikki, Milla, Maija, Ilari
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä toimii Ilari.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Lisättiin esityslistalle kohta 8) Tietosuoja-asetus.

4) Ryhmien kuulumiset
○

Saukot

○

Tiikerihylkeet

○

■

Tykkäsivät suunnistuksesta ja muutenkin on ollut kivaa.

■

Viikkokous on Sallalla. Aiheena nuotion sytytys ja vohveleiden paistoa ja syöntiä.

Hait
■

Tekivät Sipoonkorpeen yöretken 20.-21.4.18. Kymmenen seikkailijaa mukana,
nukuttiin laavussa. Retki onnistui hyvin.

Ensi viikolla pyöräretki Tikkurilan

Mäkkäriin.
○

Ankeriaat
■

Uinti-taitomerkki valmis ja yksi uusi seikkailija antoi partiolupauksen Yrjönpäivän
juhlassa. Jäljellä on enää yksi nyyttärispesiaalikerta, jonka tarkka kohde on
kirjoitushetkellä vielä mietinnässä. Kokouspäivä on poikkeuksellisesti keskiviikko
9.5.2018.

○

Portugalinsotalaiva
■

Oltu pari kertaa ulkona vapaan leikiskelyn muodossa ja pari kertaa on jätetty
kokous väliin johtajien kiireiden vuoksi.

○

Pingviinit
■

Kesäkuussa tulossa mahdollisesti vaellus.

5) Menneet tapahtumat
○

Suunnistusretki 21.4.
■

○

Peruuntunut kokonaan.

Yrjönpäivänjuhla 24.4.
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Aluksi kuunneltiin Pyhän Yrjön tarina, jonka jälkeen ikäkausittain tehtiin
ikäkausiohjelman mukaisia aktiviteetteja. Sudenpennut piirsivät sarjakuvia
tarinan pohjalta ja puhuivat partion perinteistä ja sisäisistä tavoista. Seikkailijat
tutustuivat lippukunnan muihin toimintaryhmiin haastattelemalla ryhmien
edustajia, jonka jälkeen osa innostui piirtämään sammosta kuvia.

■

Saukoilla leipomismerkki -> tarjoilivat suklaamuﬃnsseja.

■

Ilari varasi ruokalan Timmistä. Lucas nouti ja palautti avaimen.

■

Ohjelman laadusta oli johtajistossa epäselvyyttä. Ensi vuonna kehitetään
tapahtumaa juhlavampaan suuntaan.

○

Sudenpentujen maatilaretki la 28.4.
■

Kungsbackan kotieläintila

■

Menee lippukunnan piikkiin

sudarit

sudarit

vesikirput

Lapset

T

P

P

13

8

4

1

Lapset

seikkailijat

seikkailijat

1

1

Aikuiset

N

M

11

7

4

Yhteensä
25
○

Pieni ryhmä menossa ehkä SuperSupeen su 29.4.
■

Lucas ehkä rastipäälliköksi. Ei ollut.

■
○

Törmä – kevätkisa päiväsarjat (PäPa) la 28.4.
■

Portugalinsotalaiva unohti ilmoittautua ajoissa.

6) Tulevat tapahtumat
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Päätösnuotio ti 15.5. klo 18.00–20.00
■

18.00–19.00 rastirata

■

19.00–20.00 nuotion sytytys, merkit, ruoka ja parkkipaikalle paluu.

■

Kuusijärvellä.

■

Rastit:
1) Kiehisten vuoleminen nuotiopaikan läheisyydessä (Maija ja Maikki)
2) Eläinten, jälkien ja ruokien yhdistäminen (Milla)
3) Karttamerkkien opettelua (Ilari etsii kartan, Lucas rastimies)
4) Karttamerkkibingo (Ilari)

■

Varusteet:
1) Partiohuivi (ulkovaatteiden päälle)
2) Säänmukaiset ulkoiluvaatteet
3) Puukko
4) Oma vesi- tai mehupullo (tarjolla ei ole yhteistä juomista)
5) Teleskooppimakkaratikku, jos on
6) Istuinalunen
7) Lyijykynä

■

Mukaan:
1) Polttopuita (Maija)
2) Varapuukkoja (Ilari)
3) Makkarat (Maija ja Maikki)
4) Sinappi (Maija ja Maikki)
5) Ketsuppi (Maija ja Maikki)
6) Talouspaperi (Maija ja Maikki)
7) Jätesäkki (Maija ja Maikki)
8) Tunnistustehtävän materiaalit (Milla)
9) Kartat (Ilari)
10) Bingolomakkeet (Ilari)

○

Jokiniemen koulun unelmien liikuntaviikot 22.–23.5.
■

Lucas pitää partiokojua, jossa pistetään laavu pystyyn ja esitellään
retkeilytarvikkeita. Ohjelma soveltuu parhaiten 1–4 lk.

○

Kliﬀa 2018 -piirileiri (PäPa) 23.–31.7.
■

○

Yli 15 ilmoittautunutta Jokihisista.

Koko lippukunnan melontaretki su 26.8.
■

Ilari retkenjohtaja.

■

Lähtö 10.00 kololta, trangialla ruokaa, ongintaa, melontaa, onkien valmistusta
yms. yhtä aikaa toimivina pisteinä. Yhteensä kolme tuntia perillä. Lisäksi pitää
varata aikaa siirtymiin kohteessa. Takaisin esimerkiksi n. 15.30.

■

Kalahaukkojen sudariryhmä ehkä mukaan. Kati ja toinen johtaja mukaan.

■

Kotiseutujälki ja melontajälki sudareilla mahdollinen.
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Vahavesi.ﬁ Karkkilassa?
1) Hinnoittelu laskettu per henkilö

■

Budjetti, kun 50 osallistujaa, joista 40 maksavia:
1) Kulut Nuuksion hinnoilla:
Kanootti: 1 kpl / 4 hlö: 20 € / 4 = 5 €
Ruoka ja trangian polttoaine: 4 €
Onkitarvikkeet: 1 €
Yhteensä 10 € / hlö.
50 x 10 € = 500 €.
2) Tulot:
Lpk:n sponssi: 500 € x 33 % = 165 €.
Osallistujat: (500 - 165) / 40 = 8,375 -> 8,50 € / hlö.
8 euroa.
3) Ei-jäsenten omakustannushinta:
500 / 40 = 12,50 € / hlö.
12 euroa.
4) Vesikirppujen osallistumismaksu 50 %:
8,50 € / 2 = 4,25 € / hlö.
4 euroa.

■

Mainos:
Jokihisten melontaretki su 26.8.2018
Jokihisten koko lippukunnan melontaretki suuntautuu XXX. Melomisen lisäksi
teemme retkikeittimellä ruokaa ja ongimme itse tehdyillä ongilla. Perinteisesti
sää on ollut tähän aikaan vuodesta mitä mainioin melontaan. ;)
Varusteet: partiohuivi (jos on jo), lämpimät ulkovaatteet, kumpparit tai muut
korkeavartiset vedenpitävät kengät, sadevaatteet, täysi vaihtovaatekerta,
istuinalusta, juomapullo täynnä vettä (vähintään 1 litra), puukko,
ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä ja matala lautanen, kuppi, lusikka,
haarukka, veitsi, kuivauspyyhe), henkilökohtaiset lääkkeet. Myös omat kelluntatai pelastusliivit saa ottaa.
Retkikohde: XXX, joku osoite
Lähtö: Kololta su 26.8.2018. kello 10.00.
Paluu: Kololle su 26.8.2018 noin kello 15.30.
Hinta: Jäsenet 8 € / vesikirput eli alle kouluikäiset 4 € / ei-jäsenet 12 €. Sisältää
lounaan, melonnan, ongen ja aurinkoisen retkiseuran. Maksathan retkimaksun
heti ilmoittautumisen yhteydessä Jokihisten tilille FI08 4055 0010 7081 43
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viestillä ”Melontaretki, partiolaisen nimi”. Kuljetukset järjestetään
kimppakyyteinä.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu seuraavassa osoitteessa viimeistään su
19.8.2018: XXX.
Lisätietoja: Retkenjohtaja NN, puhelin, sähköposti.
○

Koko lippukunnan yöretki 14.–16.9.
■

Suunniteltu. Hyvällä mallilla.

■

Urhola varattu.

■

Bussiﬁrmat kilpailutettu.

■

Alustavasti 35€ kuljetuksineen, ruokineen ja majoituksineen. Vesikirput (VK)
puoleen hintaan

○

Laten Laukka 27.10.
■

”Tixi ja Haksi” järjestelyvuorossa

■

Teemana esihistoria ja nimenä alustavasti Laten Laukka 10 000 eBP.

■

Yksi rasti järjestettäväksi ja jotain yleistä järjestelyä

■

Lucas kiinnostunut osallistumisesta rastin järjestämiseen

■

Ainakin kaksi tyyppiä riittää
1) Rastipäällikkö + rastimiehiä
2) Muu järjestelijä

7) Periaatekeskustelu johtajien omien lapsien osallistumismaksuista
○

Nykytila (toimintasuunnitelman mukainen linjaus):
■

Lippukunta maksaa noin kolmasosan kaikista retkikuluista.

■

Aktiivisesti suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneen johtajan oma
osallistumismaksu on vapaaehtoinen. Perheenjäsenille ei etuja.

○

■

Ei-jäseniltä peritään omakustannushinta.

■

Alle kouluikäiset eli vesikirput puoleen hintaan.

Haluttaisiinko niitä aktiivijohtajia, joiden omia lapsia on tapahtumassa mukana, tukea
taloudellisesti esimerkiksi myös lasten retkimaksun vapautuksena tai alennuksena?
■

Muista harrastuksista tuttu malli voisi lisätä kiinnostusta partiossa toimimiseen.

■

Lippukuntatasolla on olemassa monenlaista käytäntöä.

■

Itsenäinen yhdistys voi päättää asiasta vapaasti itse.

■

Lippukunnan ulkopuolisissa tapahtumissa on oma hinnoittelunsa.
Vapaaehtoisroolista saa varsinkaan suuremmissa tapahtumissa vain harvoin
rahallista etua itselleen. Keskustelu tästä asiasta herää partiossa aika ajoin,
mutta perinne siitä, että kaikki maksavat, on hyvin tiukassa. Yleisesti ottaen
partio nähdään tässä asiassa Suomessa siis ennen kaikkea harrastuksena, ei
vapaaehtoistyönä.
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Hallituksen päätöksellä voidaan muutoksia tällaisiin linjauksiin tehdä myös kesken
toimintavuoden. (Hallitus on kyllä sitten tällaisesta päätöksestä vastuussa koko
jäsenistölle ja teoreettisesti joku voisi nostaa moisesta muutoksesta perustellusti
älämölön.)

○

Uusi toimintatapa on syytä ottaa ensi vuoden suunnittelussa huomioon ja kirjata
suunnitelmiin.

○

Viestitään uudesta linjauksesta avoimesti. Aluksi WhatsApp-ryhmässä.

○

Uusi linjaus 3.5.2018:
■

Myös aktiivijohtajan omien lasten tapahtumamaksu lippukunnan omissa
tapahtumissa on vapaaehtoinen.

■

Kaikki maksavat kuitenkin osuutensa yhteiskuljetusten kustannuksista.

■

Hallitus päättää tästä vielä virallisesti.

8) Tietosuoja-asetus
○

https://www.partio.ﬁ/tietosuoja

○

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5. Tämä on kansallista lakia
voimakkaampi säännös, joka on säädetty jo noin kaksi vuotta sitten. Henkilötietojen
määritelmä laajenee (mikä tahansa henkilöä kuvaava tieto, myös epäsuora, on
henkilötieto), käsittelyn ehdot tiukentuvat ja kaikille rekisterinpitäjille tulee mm.
velvollisuus varmistaa ja myös osoittaa, että ne noudattavat tietosuoja-asetusta.

○

Olennaista ja meihin vaikuttavaa on myös se, että vain se tieto, joka on kunkin tehtävän
kannalta tarpeellista, saa olla käytettävissä. Leireillä ei esimerkiksi saa tulostaa
jättiexceliä kaikkien johtajien tietoon, vaan ruoka-aineallergiat saavat olla vain
keittiöhenkilökunnan tiedossa (ellei jokaiselta osallistujalta ole erikseen kysytty lupaa
käyttää näitä tietoja muihin kuin ruoanvalmistuksellisiin tarkoituksiin). Ikä saa näkyä
vain niissä yhteyksissä kun sillä on merkitystä (esim. onko täysi-ikäinen vai ei). Jne.

○

Tulosteet (ja myös sähköiset kopiot) pitää hävittää tietoturvallisesti (esim. polttaa) heti,
kun käsittelyn peruste on loppunut. Näin on toki aiemminkin ollut hyvä toimia. Ainoa
paikka, jossa tapahtumien osallistujalistaa saa pidemmän aikaa säilyttää on kirjanpito.
Sekin pitää tuhota lakisääteisen säilytysajan jälkeen.

○

Tavallinen sähköposti on todella tietoturvaton tapa välittää tietoa ja siksi sitä tulisi
käyttää vain kun muita keinoja ei oikeasti ole olemassa. Lähtökohtaisesti kaikki hakevat
siis tarvitsemansa henkilötietolistat omilla tunnuksillaan Kuksasta.

○

Eli siis: SP on hoitanut homman kuntoon Kuksan osalta. Jos hommat hoitaa sitä kautta,
riittää, että linkkaa tuohon SP:n ohjesivuun. Jos tekee omia rekistereitä, pitää paperityöt
hoitaa itse.

○

Hallituksen pöytäkirjoissa ei jatkossa saa turhaan olla henkilötietoja, kuten uusien
jäsenten nimiä, vaan suositeltavaa on käyttää Kuksasta löytyvää jäsennumeroa. Tämä
edellyttää käytännössä pelkän sähköisen liittymislomakkeen käyttämistä jatkossa,
jolloin jäsennumero muodostuu jo hakemuksen täyttämisen yhteydessä.
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SP:n kanssa täytyy solmia ja nimenkirjoittajien allekirjoittaa Kuksassa tietojen
käsittelysopimus. Ei vissiin vielä ole mahdollista mutta ennen asetuksen
voimaanastumista pitäisi onnistua.

○

Hyviä esimerkkejä siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa:
https://www.partio.ﬁ/ajankohtaista/henkilotietojen-kasittely-partiossa/kaytannon-tietos
uojaesimerkit

9) Ryhmien johtajat syksyllä
○

Rekrytarve kartoitettava viimeistään nyt!

○

Ryhmät, johtajat ja siirtymät:
■

Uusi lauma
1) Markkinoidaan uutta ryhmää ja akeloita syksylle!

■

Saukot
1) Yhdistetään Tiikereiden kanssa?
2) Olisi yhdessä 9 henkeä.

■

Tiikerihylkeet
1) Suurin osa siirtyy seikkailijoiksi
2) Uudelle seikkailijajoukkueelle ei ole ohjaajaa!
3) Maikki laittanut viestiä vanhemmille
4) Sudenpentujen kohtalo on auki – jos ei löydy uusia, Maija ja Christa eivät
näin pienen ryhmän kanssa jatka

■

Hait
1) Milla ja Maikki jatkavat seuraavan toimintavuoden

■

Ankeriaat
1) Jatkuu ensi syksyllä

■

Portugalinsotalaiva
1) Jatkuu ellei mielenterveys romahda

■
○

Pingviinit

Tarvitsisimme siis uusia ryhmiä varten kaksi uutta sampoa ja mielellään myös kaksi
uutta akelaa.

10) Muut asiat
○

○

Lisää johtajahuoltoa?
■

Onnistuu omakustanteisena

■

Kisaosallistuminen?

■

Hiipivä Haamu?

■

Oma päiväretki ilman lapsia?

■

Tehdään partiota porukalla? Mahdollisuuksia on paljon.

Nettisivujen päivitys
■

Keskusteltu mahdollisesta teknisen alustan vaihdosta.
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Ilari, Kati ja Lucas

Tilakysymys
■

Osallistutaan Tikkurilan alueen lippukuntien yhteiseen kirjeeseen Vantaan
nuorisopalveluiden kiinteistövastaava Ari Tossavaiselle. Kirjeen tarkoituksena on
tiedustella kaupungin mahdollisuutta tarjota varastotilaa partiolippukunnille.
1) Kati luvannut hoitaa Jokihisten osuuden.

■

Ehkä myöhemmin:
1) Vantaan puskaradio -fb-ryhmä?
2) Vantaan Sanomat?

○

Turvallisesti yhdessä -lastensuojeluohjeistus: http://moodle.partio.ﬁ -> Avoin koulutus /
Lasten suojelu ja turvallisuus -> Turvallisesti yhdessä
■

Tämä on kaikille johtajille pakollinen!

■

Moniko on tehnyt koulutuksen jo? Ilari, Maija, Kati, Maikki, Lucas, Milla.

■

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

○

Lippu
■

Kaksi tarjousta saatu

■

Lipuvabrik OÜ:
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 (ilmeisesti + vero!)

■

XXX:
kuvaus

■

Hallitus päättää tilaamisesta lippukunnan taloustilanteen mukaan.

■

Lipunnaulaustilaisuus?
1) Perinteinen juhlallinen käyttöönottotilaisuus
2) Ilari kiinnostunut järjestämään, kunhan ajankohta lyödään lukkoon
(syksyllä?)
3) Syyskokouksen kanssa peräkkäin?
4) Lukion auditoriossa?
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Pidetään vielä yksi JN, jossa suunnitellaan syksyn toimintakalenteri ja vastuut
tapahtumista.
■

31.5.2018 klo 17.30–19.30 myöhemmin päätettävässä paikassa.

11) Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

9/9

