Jokihiset ry

Jn 01/2018

Jokihisten johtajaneuvoston kokouksen 01/2018 pöytäkirja
Aika: torstai 1.3.2018 klo 18.00
Paikka: Jokiniemen koulun paviljonki
Läsnä: Ilari, Maikki, Maija, Christa, Lucas ja Riina
1) Kokouksen avaaminen
○

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 17.42

2) Kokouksen järjestäytyminen
○

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilari ja sihteerinä toimii Lucas.

3) Esityslistan hyväksyminen
○

Hyväksyttiin esityslista.

4) Ryhmien kuulumiset
○

Saukot
■

Hyvin menee. Lisää mahtuu jos kysellään.

Tiikerihylkeet
■
○

Hait
■

○

Yksi uusi seikkailija

Portugalinsotalaiva
■

○

Kehitysyhteistö-taitomerkki suoritettu.

Ankeriaat
■

○

Ollaan noustu uudelle tasolle. Yhteishenki pelittää.

Riehuminen on lievittynyt. Riina on “luotsannut”.

Pingviinit
■

Seuraavalla viikolla odotetaan kokousta.

5) Menneet tapahtumat
○

Satasella Suomea -gaala ma 4.12.2017
■

Juhlistettiin satavuotiasta Suomea, muisteltiin kesäleiriä ja nautittiin ryhmien
omista esityksistä. Monet antoivat myös partiolupaukset.

■

Paikalla oli 67 osallistujaa. 1 vesikirppupoika, 9 sudenpentutyttöä, 5
sudenpentupoikaa, 6 seikkailijatyttöä, 9 seikkailijapoikaa, 2 tarpojapoikaa, 1
samojatyttö, 2 samojapoikaa, 20 aikuista naista, 12 aikuista miestä.

○

Pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pestikeskustelut käyty 16.1.

○

Johtajaseminaari 28.1.
■

Työstettiin Jokihisten käsikirjaa.
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Rankan uurastuksen jälkeen vapaata kiertelemistä Tallinnan vanhassa
kaupungissa ja kauppakeskuksessa. Paluumatkalla yhteinen ruokailu.

○

○

Koko lippukunnan laskiaisrieha Möskärissä 13.2.
■

1 vesikirpputyttö

■

8 sudenpentutyttö ja sudenpentupoika

■

7 seikkailijatyttöä ja 9 seikkailijapoikaa

■

3 tarpojapoikaa

■

1 samoajapoika

■

1 vaeltajamieslapsi

■

9 aikuistyttöä ja 6 aikuismieslasta

■

Laskiaispullaa, Kliﬀa- info ja pulkkalaskua

Aluetapaaminen 15.2.
■

Johtokolmikko johtajapassitettu kokousta ennen

■

Aiheena monikulttuurisuus

6) Tulevat tapahtumat
○

Mega-KITT 7.3.
■

○

Aikuisten iltanuotio: valokuvausteema (PäPa) 11.3.
■

○

○

○

○

○

○

Ei tiedossa.

Tarpojien Taitopäivä (PäPa) 14.4.
■

○

Ei tulossa ketään.

Ei tulossa ketään.

Suunnistusretki 21.4.
■

Petterin pj-työ

■

Petteri kävi ekan viikonlopun koulutuksen yli kuukausi sitten.

■

Haluaa tehdä suunnistusaiheisen pj-työn.

■

Aviapartion samoajaluotsi innostunut.

Sudenpentujen maatilaretki la 28.4.
■

Kungsbackan kotieläintila

■

Menee lippukunnan piikkiin

Törmä – kevätkisa päiväsarjat (PäPa) la 28.4.
■

Portugalinsotalaiva todennäköisesti tulossa

■

Ankeriaat?

Päätösnuotio ti 15.5.
■

Kysytään Millaa ideoimaan erähenkisiä toimintapisteitä

■

Kuusijärvi? Muita ideoita?

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

Kliﬀa-ilmon loppurutistus tehtävä!

■

Yli 5 ilmoittautunutta Jokihisista

Koko lippukunnan melontaretki su 26.8.
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Koko lippukunnan yöretki 14.–16.9.
■

Urhola varattu

■

Kilpailutus bussiﬁrmoilla

■

Lippukunta tukee kolmasosan

■

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

○

Laten Laukka 27.10.
■

”Tixi ja Haksi” järjestelyvuorossa

■

Yksi rasti järjestettäväksi ja jotain yleistä järjestelyä

■

Ainakin kaksi tyyppiä riittää

7) Ansiomerkit
○

Miksi?
■

Kiittäminen ja palaute pitävät organisaation iskussa!

■

Ansiomerkit ovat nimensä mukaisesti tapa kiittää ansiokkaasta
partiotoiminnasta. Ansiokkuus pitää näin ollen aina 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 muissa 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 merkin myöntäjän ohjeiden mukaisesti.

■
○

PäPan ansiomerkkiohjeet

Millaisia?
■

On solkia, ansiomitaleja, ansioristejä, standaareja, …

■

Nopea versio (silmäillään yhdessä läpi):
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 merkit)

■

Saman nimisissä merkeissä arvostetuin ja kriteereiltään kovin on SP:n merkki,
seuraavaksi piirin, sitten aluejärjestön.
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Jokihisilla ei ole ainakaan vielä omia ansiomerkkejä, mutta esimerkiksi
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. Joillakin merkeillä kriteerit ovat tarkoituksellisesti
epämääräisempiä kuin joillakin toisilla.

■

Yleensä perusvaatimuksena on partion jäsenyys.

■

Aikuisilla lähtökohtana on SP:n merkkien kohdalla pj-valtakirja. Piirillä ja
Kannuksella ei tätä vaatimusta matalamman tason merkeissä ole.

■

Usein vaaditaan esimerkiksi 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
todennettu (lehtijuttu tms.) 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 yhdistysten välillä Suomassa oikeinkin voimissaan, vaikka
se ei rivilippukuntalaiselle 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.

■

Monessa lippukunnassa on erillinen ansiomerkkitoimikunta.

■

Minkään ansiomerkin saajalle ei perinteisesti koskaan kerrota asiasta etukäteen
vaan jakamisen pitäisi aina olla yllätys.

○

Miten voi hakea?
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Ansiomerkkejä anotaan kirjallisesti palauttamalla hakemus ansiomerkin
myöntäjälle:
1) Partiokannuksen ansiomerkkihakemus
2) PäPan ohjeet ansiomerkkien hakemiseen (piirin ja SP:n merkit haetaan jo
Kuksan kautta)

■

Merkit ovat maksullisia. Lasku lähtee lähtökohtaisesti merkin hakijalle.

■

Huomioi hakuajat! Niistä ei jousteta. Partiokannuksella on poikkeuksellisesti
jatkuva haku.

8) Ryhmien johtajat syksyllä
○

Rekrytarve kartoitettava viimeistään nyt!

○

Ryhmät, johtajat ja siirtymät:
■

Uusi lauma
1) Katsotaan

■

Saukot
1) Yhdistetään Tiikereiden kanssa?

■

Tiikerihylkeet:
1) Osa siirtyy seikkailijoiksi
2) Seikkailijaryhmälle ei ole ohjaajaa
3) Maikki laittaa viestiä vanhemmille

■

Hait
1) Jatkuu

■

Ankeriaat
1) Jatkuu ensi syksyllä

■

Portugalinsotalaiva
1) Jatkuu ellei mielenterveys romahda

■

Pingviinit
1) Amanda luotsaa

○

Aiemmin kaavailtu ilmoitusta Vantaan Sanomissa tammikuussa.
■

Tammikuu meni jo.

9) Muut asiat
○

○

Lisää johtajahuoltoa?
■

Onnistuu omakustanteisena

■

Haluaako joku järjestää?

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry
■

Myönsi 350 euron kalustoapurahan kamiinojen ostoon eli eivät ihan niin paljoa
kuin haettiin. Rahan käyttö tilitetty eteenpäin.

○

Nettisivujen päivitys
■

Keskusteltu mahdollisesta teknisen alustan vaihdosta.
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Ilari, Kati ja Lucas

Tilakysymys
■

Pylareitten kololla Pitäjän kirkon lähettyvillä voisi olla mahdollista säilyttää jotain
kalustoa.

○

■

Kerrotaan ensin tilanne gaalassa. Tarvitaan kolon lähettyviltä varastotilaa.

■

Vantaan puskaradio -fb-ryhmä?

■

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.

■

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?)

10) Kokouksen päättäminen
○

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24
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