TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2022
Aika
Paikka
Kutsuttu

1.

11.1.2022 klo 16.30
Etäkokous / Teams:
Saku Rautiainen (pj.)
Lassi Koivukangas
Anni Kuutti
Niilo Ulvelin
Paavo Lemmetyinen
Iiris Enwald
Leo Bodenstab
Kalle Kalliomäki
Tuuli Otonkorpi
Pete Nieminen, lippukuntakoordinaattori (siht.)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

3.

Kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5.

Tampereen Partiolaiset ry:n nettisivut
Asia: Vanhat sivut on irtisanottu 12/2021. Maija Aasla on siirtänyt tekstit uusille sivuille. Uudet
sivut löytyvät osoitteesta: https://tp.partio.fi/
Päätös: Lisätään johtokunnan pöytäkirjat TP:n nettisivuille ja liitteet, mikäli ne ovat GBDR
lakien mukaiset. Ja tarkistetaan nettisivujen osoite ja sisällöt, Pete, Saku ja Maija Aasla

6.

Johtokunnan työnjako 2022
Asia: Johtokunnan erillisessä kokouksessa sovitut vastuut on listattu liitteeseen 1
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 johtokunnan jäsenten työnjako

7.

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja puolustusvoimien lippujuhla
Asia: TP:n johtokunta tekee esityksen kevätkokoukselle tapahtumien organisointivastuista,
esimerkiksi tähtikarttamalli.
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Päätös: Päätös on kaksiosainen
1. Pete arpoo lippukuntien vastuujärjestyksen = 2 lpk:ta per vuosi ja tekee listan lippukunnista
(Terte listalle viimeiseksi, koska olivat vuonna 2021). Asia käsitellään seuraavassa
johtokunnan kokouksessa.
2. Kalle tekee toisen ehdotuksen, koska monilla lippukunnilla on jo kyseisinä päivinä
velvollisuuksia ja lippukunnat voivat kokea ylimääräisen vastuun epäoikeudenmukaisena.
Kalle selvittää, että millä lippukunnilla on kyseisinä päivinä omia vastuita. Asia käsitellään
seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Molemmat ehdotukset voidaan viedä kevätkokoukseen ehdotuksina.
8.

Johtokunnan pestien näkyvyys ja pestikortit/pestikuvaukset
Asia: Johtokunnan pestien näkyvyyteen kiinnitetään huomiota, vuoden 2022 aikana.
Tavoitteena on tehdä jäsenyys näkyvämmäksi ja lähestyttäväksi. Tämän yhteydessä
kirjoitetaan auki myös muut TP:n pestit. Petra Uitus ja Saku lupautuivat Peten mukaan pestien
ja tapahtumakuvausten projektin vastuulliseksi. Projektin aikataulu?
Päätös: Pete tekee rungon kaikista TP:n neljästä pestistä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
talous vastaava ja johtokunnan jäsen. Pestikuvaus toimii runkona itse pestille, sen tehtävä ei
ole rajata tarkasti pestin sisältöä. Saku ja Petra tulevat mukaan alkutyöstämiseen ja kun asiat
ovat raameissa, ne esitetään johtokunnalle. Aikataulu niin, että syyskokoukseen pitää olla
esiteltävää.

9.

Menneet ja tulevat tapahtumat
Menneet tapahtumat
•
25.11. Syyskokous: Hyvin meni ja uudet johtokunnan jäsenet saatiin valittua, osallistujat: 37
kokousvierasta, 14 lippukunnasta.
•
27.11. Tiedelauantai, ilm määrä: 21 osallistujaa
•
5.12. PJ-Night: ilm. määrä: 22 osallistujaa
•
6.12. Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet, 3 osallistujaa
o Käsiohjelmien jakajat ja lipun kantaja tulivat TerTestä
o Kilta3 hoitaa partiolaisten seppeleen
•
Johtokunnan pikkujoulut: hyvin meni
Tulevat tapahtumat
•
14.-16.1.2022 TP jatko ROk -siirretään keväälle
•
29.1.2022 Tiedelauantai, Pete
•
5.2.2022 Talouskoulutus yhdessä HP:n kanssa, Iiris
•
Vesitoiminta, Saku (mahdollisesti maaliskuun lopulla)
•
12.3.2022 Tiedelauantai, Pete
•
24.3.2022 Kevätkokous, Anni.
o Pyritään pitämään etänä, Pete tarkistaa Tommilta taipuuko säännöt tähän.

10. Ilmoitusasiat
•
TP:n syyskokouksessa esitelty purjevene, ei osoittautunut korjauskelvolliseksi ja
päädyttiin jättämään vene omistajan ja Tampereen kaupungin väliseksi asiaksi.
11. Muut asiat
Asia: Järjestääkö TP kuljetuksia Tampereelta Kajolle
Päätös: TP ei järjestä leiriläisten kuljetuksia Kajolle. Jos HP ei organisoi Kajon vierailupäivän
kuljetuksia, niin siinä tapauksessa TP organisoi.
Asia: Pete on aloittanut tekemään Tampereen Kaupungin avustushakemusta.
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Päätös: Kun asiat ovat paperilla, niin Saku ja Tommi tarkastavat ne.
Asia: Ryhmän johtajille tehdään mainokset TP:n tapahtumista, myös eri kohderyhmille tulisi
olla kohdennettua mainontaa.
Päätös: Jokainen kevään tapahtuman vastuuhenkilö (johtokunta) tekee lyhyen mainoksen
tapahtumastaan. Pete lähettää kootun mainoksen ryhmänjohtajille. DL 21.1. mennessä. Iiris
tekee talouskoulutuksen mainoksen ja on yhteydessä Salla Kukkoon toimistolle.
Asia: Toimintakertomuksen työstäminen alkaa nyt heti.
Päätös: Saku tekee pohjat ja jakaa vastuut, muut kommentoivat ja muokkaavat niin, että
seuraavassa johtokunnan kokouksessa on valmista.
Asia: Tommilta halutaan tilinpäätös 2021 johtokunnalle seuraavaan kokoukseen esittelyyn,
edes karkea versio.
Päätös: Pete pyytää Tommilta tai esittelee itse.
Asia: Voiko TP tukea KoGi -työtä kurssimaksussa tai muuta koulutusta, jos työn tekee TP:lle?
Päätös: Voi. Saku tekee asiasta ehdotuksen seuraavaan johtokunnan kokoukseen
Asia: Voisko TP miettiä jotain Kajo miitti -tapahtumaa syksylle?
Päätös: Voi miettiä…
12. Seuraava johtokunnan kokous 15.2.2022 klo 16.30. Näillä näkymin Teamsissa.
13. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14

Saku Rautiainen

Pete Nieminen
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LIITE 1

JOHTOKUNNAN TYÖNJAKO 2022
Saku Rautiainen, puheenjohtaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtokunnan kokousten valmistelu yhdessä toimihenkilöiden kanssa
edunvalvonta seurakuntayhtymään ja kaupunkiin yhdessä toimihenkilöiden kanssa
Hämeen Partiosäätiön edunsaajavaliokunnan jäsen
TP:n edustaminen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa esim. lippukuntien juhlissa
johtokunnan kesäseminaarin ja pikkujoulujen kokonaisvastuu
Vesitoiminnan kokonaisuus
Partiolaituri ja kontti -asiat
Talousvastaava
Kokoontumispurjehdus
Kesäleiri 2024

Leo Bodenstab
•

Puistofiesta

Iiris Enwald
•
•
•
•

TP:n Talousvastaava
TP talouskoulutus
Pääsiäis ROK
Itsenäisyyspäivä

Kalle Kalliomäki
•
•
•

Jatko-ROK
400m tapahtuma
Pottukisa

Paavo Lemmetyinen, varapuheenjohtaja
•
•

ROK syksy
PJ-night

Tuuli Otonkorpi
•
•

Muu viestintä / sosiaalinen media
Suunnistusillat kokonaisvastuu, yhteistyössä Kooveen ja toimiston Peten kanssa

Anni Kuutti
•
•
•

Syyskokous
Harhahetki
Kevätkokous

Lassi Koivukangas
•
•
•

Partion aloitusviikko
Kevään PJ-tapahtuma
PV lippujuhla
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Niilo Ulvelin
•
•

TP leiripaikka talkoot
Yrjönviesti

Luottikset
Maija Aasla
•

Nettisivujen ylläpito ja tietojen päivittäminen

Waltter Toiva
•

TP kesäleiri 2024

Rasmus Lindberg
•

TP kesäleiri 2024

Partiotoimisto, Pete Nieminen
•
•
•
•
•
•

johtokunnan kokousten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa
johtokunnan kokousten sihteeri
tapahtumaviestintä lippukuntiin (sähköpostimainonta ja lpk-posti), yhdessä Anna-Emilia
Piiraisen kanssa
partiomessujen yhteyshenkilö
yhteydenpito Kooveen kanssa
Tiedelauantait ja yhteydenpito Tiedekan kanssa
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