Jokihiset  ry

Syyskokouksen  2013  pöytäkirja

Jokihiset ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja
Aika:  maanantai  28.10.2013  klo  18.00
Paikka:  Annukan  koti,  Martinlaakso,  Vantaa
Paikalla:  Annukka  Parkkinen,  Katriina  Saransaari,  Tuukka  Kärnä  ja  Ilari  Laitinen

1.

Kokouksen  avaus

Annukka  Parkkinen  avasi  kokouksen  klo  19.22.
2.

Kokouksen  laillisuuden  ja  päätösvaltaisuuden  tarkistaminen

Todettiin  kokous  lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi.
3.

Kokouksen  puheenjohtajan  ja  sihteerin  valinta

Valittiin  kokouksen  puheenjohtajaksi  Annukka  Parkkinen  ja  sihteeriksi  Ilari  Laitinen.
4.

Pöytäkirjantarkastajien  ja  ääntenlaskijoiden  valinta

Valittiin  pöytäkirjantarkastajiksi  ja  ääntenlaskijoiksi  Katriina  Saransaari  ja  Tuukka  Kärnä.
5.

Toimintasuunnitelman  vahvistaminen  vuodelle  2014

Vahvistettiin  muutoksin  toimintasuunnitelma  vuodelle  2014.
6.

Talousarvion  vahvistaminen  vuodelle  2014

Vahvistettiin  muutoksin  7,00  euron  voittoa  osoittava  talousarvio.
7.

Lippukunnanjohtajan  valinta  vuosille  2014–2015

Valittiin  lippukunnanjohtajaksi  vuosille  2014–2015  yksimielisesti  ainoa  ehdokas  Ilari  Laitinen.
Todettiin,  että  kausi  kestää  1.1.2014–31.12.2015.
8.

Hallituksen  jäsenten  lukumäärän  vahvistaminen  vuosille  2014–2015

Vahvistettiin  hallituksen  kooksi  vuosille  2014–2015  neljä  jäsentä.
9.

Hallituksen  muiden  jäsenten  valinta  vuosille  2014–2015

Valittiin  hallituksen  muiksi  jäseniksi  yksimielisesti  Annukka  Parkkinen,  Katriina  Saransaari  ja
Tuukka  Kärnä.  Todettiin,  että  kausi  kestää  1.1.2014–31.12.2015.
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10. Jäsenmaksujen  vahvistaminen  vuodelle  2014
Vahvistettiin  10  euron  jäsenmaksu  sekä  A-  että  B-jäsenille.
11. Toiminnantarkastajan  valinta  vuodelle  2014
Valittiin  toiminnantarkastajaksi  vuodelle  2014  Outi  Korkeila.
12. Sääntömuutoksen  vahvistaminen
Vahvistettiin  sääntömuutos  2  §:n  B-vaihtoehdon  mukaisesti  ja  yhdellä  pienellä  12  §:n
kielioppikorjauksella.  Päätettiin,  että  uudet  säännöt  lähetetään  myöhemmin  tänä  vuonna
yhdessä  muiden  muutosilmoitusten  kanssa  PRH:lle.
13. Graafisen  tunnuksen  vahvistaminen
Vahvistettiin  kilpi  ja  aiheen  perustelu  esityksen  mukaisesti.
14. Muut  esiin  tulevat  asiat
Ei  muita  esille  tulevia  asioita.
15. Kokouksen  päättäminen
Puheenjohtaja  päätti  kokouksen  klo  20.25.

Pöytäkirjan  liitteet
Toimintasuunnitelma  2014
Talousarvio  2014
Jokihiset  ry:n  säännöt  28.10.2013
Jokihisten  vaakunaselitys

Pöytäkirjan  vakuudeksi

Ilari  Laitinen

Tuukka  Kärnä

Katriina  Saransaari

kokouksen  sihteeri

pöytäkirjan  tarkastaja

pöytäkirjan  tarkastaja
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Toimintasuunnitelma 2014
Lippukunta
1. Sääntömääräiset  kokoukset  pidetään  keväällä  helmi-‐maaliskuussa  ja  syksyllä
loka-‐marraskuussa.  Muut  kokoukset  pidetään  tarpeen  mukaan.
2. Otetaan  käyttöön  uusi  graafinen  tunnus,  lippu  ja  lippukuntapaita.
3. Uudistetaan  nettisivu  vastaamaan  uutta  ilmettä  ja  täydennetään  sen  sisältöä.
4. Osallistutaan  Partiokannuksen  kesäleirille  Mahti  14  sekä  muihin  vuoden  tuleviin
partiotapahtumiin  mahdollisuuksien  mukaan.
5. Perhepartiotoimintaa  jatketaan  retkillä  sekä  vuoden  aikana  järjestettävissä  lippukunnan
tapahtumissa.
6. Kevätkauden  päätteeksi  järjestetään  päätösnuotio  koko  perheelle.
7. Syksyllä  järjestetään  vanhempainilta,  jonka  aiheina  ovat  mm.  partion  tarkoitus,  lippukunnan
ilmoittautumis-‐  ja  maksukäytännöt,  retkivarusteet  sekä  toisiin  vanhempiin  tutustuminen.
8. Joulukuussa  järjestetään  joulujuhla  koko  perheelle.

Hallitus ja johtajisto
1. Johtajisto  järjestää  oman  suunnittelu-‐  ja  virkistysillan  keväällä  ja  syksyllä.
2. Johtajisto  tapaa  muutaman  kerran  vuodessa.  Tapaamiset  voidaan  järjestää  myös  esim.
Skypen  välityksellä,  jossa  voidaan  suunnitella  retkiä,  leirejä  tai  muita  tapahtumia.
3. Hallitus  kokoontuu  aina  tarvittaessa  johtajatapaamisten  yhteydessä  tai  erikseen.
4. Lippukunnan  edustajat  piirin  ja  yhteistyötahojen  järjestämiin  tapahtumiin  sovitaan
tapahtumakohtaisesti.
5. Lippukunnan  johtajistoon  kannustetaan  liittymään  partiolaisten  vanhempia,  jotka  ovat  jo
mukana  toiminnassa.

Koulutus
1. Johtajien  oma  kouluttautuminen  tapahtuu  tarjonnan  ja  innostuksen  mukaan.
2. Lippukunta  kustantaa  kaksi  kunkin  johtajan  pestejä  tukevaa  kurssia  vuodessa.
3. Etsitään  tarpojille  sopivia  kursseja  ja  kannustetaan  heitä  osallistumaan  niille.  Lippukunnan
maksuosuudesta  päättää  hallitus  tilanteen  mukaan.
4. Uusille  johtajille  tarjotaan  aktiivisesti  mahdollisuutta  osallistua  pestiinsä  pätevöittäville
kursseille,  kuten  akela-‐,  sampo-‐  tai  pj-‐kurssille.  Jokaisessa  toimintaryhmässä  tulee  olla  ainakin
yksi  pätevä  johtaja.
5. Osallistutaan  /  järjestetään  kursseja  piirin  tarjonnan  mukaan.  Seurataan  kurssitarjontaa.

Toimintaryhmät
1. Uudet  tarpojavartiot  jatkavat  toimintaansa  normaalin  suunnitelman  mukaan.  Mukaan
otetaan  uusia  tarpojaikäisiä  ( 2000–2001  v.)  tyttöjä  ja  poikia.  Sekä  kevät-‐  että  syyskauden
päätteeksi  järjestetään  tarpojille  majakka  tai  osallistutaan  muiden  järjestämään  majakkaan.
2. Sudenpenturyhmä  jatkaa  toimintaansa  ja  mukaan  otetaan  sudenpentuikäisiä  ( 7-‐10  v.)  tyttöjä
ja  poikia  mahdollisuuksien  mukaan.  Myös  jonottajat  voidaan  kutsua  mukaan  retkille
huoltajan  seurassa.
3. Pyritään  perustamaan  uusi  sudenpentulauma  syksyllä.
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4. Tehdään  ainakin  kaksi  viikonloppu-‐  ja  kaksi  päiväretkeä.  Ainakin  yksi  retki  toteutetaan  niin,
että  koko  perhe  voi  tulla  mukaan.  Kulkeminen  tapahtuu  omilla  autoilla  tai  kimppakyydeillä.
Retkillä  opetellaan  erilaisia  partioleiriasioita  ja  retkeilytaitoja  sekä  tutustutaan  paikallisiin
retkikohteisiin  ja  luontoon.    Retkiä  voidaan  toteuttaa  mahdollisuuksien  mukaan  toisten
lippukuntien  ( Aviapartio,  Myyrpartio,  Rekolan  metsäsiskot/veikot,  V iikin  V esikot)  kanssa.
Retkien  johtajuutta  kierrätetään  ja  kunkin  retken  johtaja  sovitaan  hyvissä  ajoin  etukäteen.

Talous
1.
2.
3.
4.
5.

Haetaan  V antaan  kaupungin  vuosittainen  toiminta-‐avustus
Tikkurilan  seurakunnalta  partioavustus
Haetaan  tarpeen  mukaan  esiin  tulevia  avustuksia
Myydään  loka-‐marraskuussa  adventtikalentereita
Kerätään  muita  maksuja  seuraavasti:
● Retkimaksut:  yönyliretki  10–20  €  /  osallistuja,  päiväretki  5–10  €  /  osallistuja.  Alle  7v.
ilmaiseksi.
● Uusilta  jäseniltä  kerätään  20  €:n  aloitusmaksu,  joka  sisältää  partiohuivin,
suoritettavat  merkit  sekä  sudenpentujen  osalta  lisäksi  Sudenpennun  jäljet  -‐kirjan.
● Jäsenmaksu  kerätään  erillisenä  maksuna  vanhoilta  jäseniltä,  10  €  /  jäsen.

Hankinnat
1. Lippukunnan  hallitus  jatkaa  avustusten  hakemista  talviteltan  hankintaan.
2. Hankitaan  vuoden  mittaan  tarvittavia  välineitä  olemassa  olevan  budjetin  mukaan.  Pienistä
hankinnoista  päätetään  yhteisesti  retki-‐  ja  leiripalavereissa.  Isommat  hankinnat  päätetään
hallituksen  kokouksessa.
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Jokihiset ry:n säännöt
Hyväksytty  28.10.2013  Vantaalla.
Merkitty  yhdistysrekisteriin  xx.yy.2013.

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Jokihiset,  lyhenteenä  Johi,  jota  näissä  säännöissä  sanotaan  lippukunnaksi,  on  nimenä
yhdistyksellä,  jonka  kotipaikka  on  Vantaa  ja  kielenä  suomi.  Yhdistys  voi  käyttää
toiminnassaan  myös  ruotsin  ja  englannin  kieltä.
Lippukunta  kuuluu  jäsenenä  Pääkaupunkiseudun  Partiolaiset  ry  -partiopiiriin.  Partiopiiri  on
Suomen  Partiolaiset  –  Finlands  Scouter  ry:n  jäsen.
Lippukunta  kuuluu  jäsenenä  Partiokannus  ry  -aluejärjestöön.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan  tarkoituksena  on  edistää  toiminta-alueensa  partiolaisten  myönteistä
kokonaiskehitystä.  Se  pyrkii  kasvattamaan  terveitä,  sosiaalisen  vastuunsa  tuntevia  yksilöitä.
Tähän  sisältyy  myös  yksilöiden  valmiuksien  kehittäminen  siten,  että  he  pystyvät  luovasti
toimimaan  yhteiskunnassa.
Tarkoitustaan  lippukunta  toteuttaa  Suomen  Partiolaiset  –  Finlands  Scouter  ry:n  peruskirjassa
määritellyin  partiokasvatuksen  muodoin,  joita  toteutetaan  muun  muassa  johtajakoulutuksessa,
kokouksissa,  kursseilla,  leireillä,  retkillä,  vaelluksilla  ja  ikäkausittain  toteutetussa
partio-ohjelmassa.
Lippukunnan  toiminnassa  noudatetaan  Suomen  Partiolaisten  linjausta  monimuotoisuuden  ja
avoimuuden  toteutumisesta  järjestön  toiminnassa.
Lippukunta  voi  tehdä  yhteistyötä  Vantaan  seurakuntien  kanssa.  Lippukunnan  harjoittamassa
uskonnollisessa  kasvatuksessa  noudatetaan  Suomen  evankelisluterilaisen  kirkon
tunnustusta.  Muuta  uskontoa  tunnustaville  ja  tunnustuksellisiin  uskontokuntiin  kuulumattomille
partiolaisille  varataan  mahdollisuus  saada  elämänkatsomustiedollista  kasvatusta.
Lippukunta  on  puoluepoliittisesti  sitoutumaton.
Toimintansa  tukemiseksi  lippukunta  voi  hankkia  ja  omistaa  toimintaansa  varten  tarpeellista
irtaimistoa  ja  kiinteää  omaisuutta,  harjoittaa  julkaisutoimintaa,  ottaa  vastaan  apurahoja,
avustuksia,  lahjoituksia  ja  testamentteja,  harjoittaa  myynti-  ja  välitystoimintaa  sekä  järjestää
pääsymaksullisia  tilaisuuksia,  arpajaisia,  myyjäisiä  ja  rahankeräyksiä  asianomaisen  luvan
saatuaan.

3 § Jäsenet
Lippukunnan  jäseneksi  voidaan  hyväksyä  jokainen  liittymisvuonna  vähintään  7  vuotta
täyttävä,  joka  haluaa  osallistua  lippukunnan  toimintaan.  Alle  15-vuotias  hyväksytään  jäseneksi
vain  holhoojan  suostumuksella.
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Lippukunnan  varsinaisia  eli  A-  jäseniä  ovat  kaikki  15  vuotta  täyttäneet  lippukunnan  jäsenet.
Lippukunnan  muut  jäsenet  ovat  B-jäseniä.
Kaikki  jäsenet  hyväksyy  lippukunnan  hallitus.
Lippukunnan  hallitus  voi  katsoa  jäsenen  eronneeksi,  jos  jäsen  on  jättänyt  jäsenmaksunsa
yhden  vuoden  ajan  maksamatta.
Lippukunnan  kokouksissa  kaikilla  jäsenillä  on  puheoikeus,  mutta  ainoastaan  varsinaisilla
jäsenillä  on  äänioikeus.

4 § Jäsen-‐ ja aloitusmaksut
Lippukunnan  jäsenet  suorittavat  vuosittain  lippukunnan  varsinaisen  kokouksen  vahvistaman
jäsenmaksun.  Jäsenmaksu  voi  olla  erisuuruinen  A-  ja  B-jäsenille.  Lippukunta  voi  valtuuttaa
Suomen  Partiolaiset  –  Finlands  Scouter  ry:n  keräämään  lippukunnan  varsinaisen  kokouksen
vahvistaman  jäsenmaksun.
Liittymisvuotenaan  uudet  jäsenet  suorittavat  jäsenmaksun  sijaan  lippukunnan  varsinaisen
kokouksen  vahvistaman  aloitusmaksun.  Aloitusmaksu  voi  olla  erisuuruinen  A-  ja  B-jäsenille.

5 § Hallinto
Lippukunnan  hallituksen  valitsee  lippukunnan  syyskokous.  Hallitukseen  kuuluu  puheenjohtaja,
jota  kutsutaan  lippukunnanjohtajaksi,  lisäksi  vähintään  kaksi  ja  enintään  kahdeksan  muuta
jäsentä.
Lippukunnanjohtaja  ja  muut  hallituksen  jäsenet  valitaan  kahdeksi  kalenterivuodeksi  kerrallaan.
Hallitus  valitsee  keskuudestaan  varapuheenjohtajan,  jota  kutsutaan  lippukunnan
varajohtajaksi,  kahdeksi  kalenterivuodeksi  kerrallaan  sekä  keskuudestaan  tai  ulkopuolisista
sihteerin,  rahastonhoitajan  ja  muut  tarvittavat  toimihenkilöt.
Hallitus  on  päätösvaltainen,  mikäli  vähintään  puolet  sen  jäsenistä  on  läsnä  puheenjohtaja  tai
varapuheenjohtaja  mukaan  luettuna.

6 § Taustayhteisöt ja vanhempainneuvosto
Lippukunnalla  voi  olla  taustayhteisöjä  ja  vanhempainneuvosto,  jotka  eivät  ole  lippukunnan
elimiä.
Taustayhteisö  tukee  lippukunnan  toimintaa  yhteistoiminnassa  sen  kanssa  ja  lippukunta
puolestaan  pyrkii  toiminnassaan  noudattamaan  taustayhteisön  periaatteita  näiden  sääntöjen
2  §:n  puitteissa.
Vanhempainneuvosto  muodostuu  jäsenten  vanhemmista  ja  muista  lippukunnan  toiminnan
tukemisesta  kiinnostuneista  henkilöistä.  Vanhempainneuvoston  tarkoituksena  on  pyrkiä
tukemaan  lippukuntaa  yhteistoiminnassa  sen  kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan  tehtävänä  on  yhdessä  lippukunnan  hallituksen  muiden  jäsenten  kanssa
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1) johtaa  lippukunnan  toimintaa  lippukunnan  hallituksen  ja  kokousten  päätösten  sekä
sääntöjen  ja  partiotoiminnasta  annettujen  yleisten  määräysten  ja  ohjeiden  mukaisesti,
2) kutsua  hallitus  koolle  ja  johtaa  asioiden  käsittelyä  sen  kokouksissa  ja
3) pitää  yhteyttä  lippukunnan  jäsenten  vanhempiin,  partiopiiriin  ja  muihin  sidosryhmiin.

8 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen  tehtävänä  on
1) suunnitella,  johtaa  ja  valvoa  lippukunnan  toimintaa  lippukunnan  kokousten,  sääntöjen,
lain  sekä  partiosta  yleisesti  annettujen  ohjeiden  mukaisesti  sekä  vastata  lippukunnan
talouden  ja  omaisuuden  hoidosta,
2) pitää  jäsenluetteloa  ja  ratkaista  jäseneksi  liittymis-  ja  erottamiskysymykset  sekä
päättää  jäsenyyden  lakkaamisesta  näiden  sääntöjen  3 §:ssä  tarkoitetuissa
tapauksissa,
3) huolehtia  lippukunnan  kokousten  koollekutsumisesta,
4) valmistella  toimintasuunnitelma  ja  talousarvio  sekä  muut  lippukunnan  kokoukselle
esitettävät  asiat,
5) toimeenpanna  lippukunnan  kokouksen  päätökset,
6) valita  lippukunnan  edustajat  piirin  ja  aluejärjestön  kokouksiin  ja
7) edustaa  lippukuntaa.

9 § Nimen merkitseminen
Lippukunnan  nimen  kirjoittavat  kaksi  hallituksen  jäsentä  yhdessä.  Hallitus  voi  oikeuttaa
hallituksen  jäsenen  kirjoittamaan  lippukunnan  nimen  yksinään.

10 § Toiminta-‐ ja tilikausi
Lippukunnan  toiminta-  ja  tilikautena  on  kalenterivuosi.

11 § Talous
Tilit  on  jätettävä  toiminnantarkastajalle  viimeistään  neljä  viikkoa  ennen  kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan  on  annettava  lausuntonsa  hallitukselle  viimeistään  kaksi  viikkoa  ennen
varsinaista  kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset
Lippukunta  pitää  vuosittain  kaksi  varsinaista  kokousta.  Lippukunnan  kevätkokous  pidetään
helmi-maaliskuussa  ja  syyskokous  loka-marraskuussa  hallituksen  määräämänä  päivänä.
Kevätkokouksen  tehtävänä  on

3  /  5

1) päättää  lippukunnan  toimintakertomuksen  ja  tilipäätöksen  vahvistamisesta  sekä  niiden
ja  toiminnantarkastajan  lausunnon  perusteella  vastuuvapauden  myöntämisestä  ja
2) käsitellä  muut  mahdolliset  asiat.
Syyskokouksen  tehtävänä  on
1) vahvistaa  toimintasuunnitelma  ja  talousarvio  seuraavalle  toimintakaudelle,
2) valita  lippukunnanjohtaja  seuraavaksi  kahdeksi  kalenterivuodeksi,
3) vahvistaa  hallituksen  jäsenten  lukumäärä  seuraavaksi  kahdeksi  kalenterivuodeksi,
4) vahvistaa  hallituksen  muut  jäsenet  seuraavaksi  kahdeksi  kalenterivuodeksi,
5) vahvistaa  seuraavan  toimintakauden  jäsen-  ja  aloitusmaksut  sekä  kokouksen
päätöksen  mukaisesti  tarvittaessa  valtuuttaa  Suomen  Partiolaiset  –  Finlands  Scouter
ry:n  keräämään  lippukunnan  jäsenmaksut,
6) valita  toiminnantarkastaja  ja  varatoiminnantarkastaja  tarkastamaan  lippukunnan
seuraavan  toimintakauden  tilejä  ja  hallintoa  ja
7) käsitellä  muut  mahdolliset  asiat.
Lippukunnan  kokoukseen  voidaan  osallistua  hallituksen  tai  lippukunnan  kokouksen  niin
päättäessä  myös  postitse  taikka  tietoliikenneyhteyden  tai  muun  teknisen  apuvälineen  avulla
kokouksen  aikana  tai  ennen  kokousta.

13 § Ylimääräinen kokous
Lippukunnan  ylimääräinen  kokous  on  kutsuttava  koolle,  mikäli  vähintään  yksi  kymmenesosa
(1/10)  lippukunnan  äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä  hallitukselta  kirjallisesti  ilmoittamaansa
asiaa  varten  pyytää  tai  mikäli  hallitus  pitää  sitä  tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut
Lippukunnan  kokousten  kutsu  on  vähintään  kaksi  viikkoa  ennen  kokousta  asetettava
nähtäväksi  lippukunnan  ilmoitustaululle  ja  lähetettävä  kirjallisesti  jäsenille.

15 § Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan,  hallituksen  muiden  jäsenten  ja  lippukunnan  toimihenkilöiden  tehtävien
toiminnan  tarkempaa  sääntelyä  varten  voi  lippukunnan  kokous  tarvittaessa  vahvistaa
ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä  sääntöjä  voidaan  muuttaa  lippukunnan  kokouksessa,  jos  muutoksesta  on
kokouskutsussa  mainittu  ja  jos  muutosta  kannattaa  vähintään  3/4  annetuista  äänistä.
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17 § Lippukunnan purkaminen
Päätös  lippukunnan  purkamisesta  on  tehtävä  kahdessa  vähintään  kuukauden  väliajoin
pidetyssä  lippukunnan  kokouksessa,  kun  purkamisesta  on  mainittu  kokouskutsussa  ja
vähintään  3/4  annetuista  äänistä  kannattaa  päätöstä.  Lippukunnan  purkautuessa  luovutetaan
sen  varat  lippukunnan  päämäärien  mukaiseen  toimintaan  purkamisesta  päättävän  kokouksen
päätöksen  mukaisesti.

Hyväksytty  Jokihiset  ry:n  kokouksessa  Vantaalla  28.10.2013.
Allekirjoitukset:

Annukka  Parkkinen

Ilari  Laitinen

kokouksen  puheenjohtaja

kokouksen  sihteeri

Katriina  Saransaari

Tuukka  Kärnä

kokouksen  pöytäkirjantarkastaja

kokouksen  pöytäkirjantarkastaja
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Jokihisten vaakunaselitys / syyskokous 2013
Kilpi
Sinisessä  kentässä  aaltokoroinen  vastapalkki,  saatteena  oikeassa  yläkulmassa  kolme
nelisakaraista  tähteä,  kaikki  hopeaa.

Esimerkkitoteutuksia

Aiheen perustelu
Kentän  sininen  väri  viittaa  lippukunnan  nimeen  ja  käytössä  olevan  partiopaidan  väriin.  Sininen
ja  hopeinen  esiintyvät  myös  lippukunnan  kotikaupunki  Vantaan  vaakunassa.
Vastapalkki  viittaa  lippukunnan  toiminta-alueen  reunassa  virtaavaan  Keravanjokeen  sekä
lippukunnan  nimeen.  Hopeiset  tähdet  ja  vastapalkin  hopeinen  väri  muistuttavat  hyvistä  teoista
Jokihisen  tarinassa  esiintyvän  veden  pintavälkkeen  kautta.  Tähdet  myös  symboloivat  partioon
olennaisesti  kuuluvaa  toimivaa  luontosuhdetta.
Tähtien  lukumäärä  viittaa  partiolupauksen  kolmeen  kohtaan:
1) Jumala,  oma  maa  ja  maailma,
2) ikäkauden  ihanteet,
3) toisille  avuksi  oleminen.
Sakaroiden  lukumäärä  viittaa  partion  kasvatustavoitteiden  neljään  osaan:
1)
2)
3)
4)

suhde  itseen,
suhde  toisiin  ihmisiin,
suhde  yhteiskuntaan,
suhde  ympäristöön.

Ominaisuuksia
On  tiettävästi  heraldiikan  sääntöjen  mukainen,  joten  vaakunan  voi  myös  rekisteröidä.  Toimii
hienosti  pienessä  koossa  (mm.  favicon),  mustavalkoisena  siluettina  ja  ääriviivapiirroksena.
Sopii  kanto-  ja  tankolipun  sekä  hiha-  ja  ansiomerkkien  pohjaksi.  Ei  sisällä  sukupuolittuneiksi
miellettyjä  liljoja  tai  apiloita,  mikä  sopii  hyvin  modernille  sekalippukunnalle.

