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TAMPEREEN PARTIOLAISET RY  

PÖYTÄKIRJA 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2022 
 
Aika 15.1.2022 klo 16.30 
Paikka Etäkokous / Teams: https://bit.ly/3Ba0jQ3 
Kutsuttu Saku Rautiainen (pj.)  
 Lassi Koivukangas 

Anni Kuutti  
Niilo Ulvelin 
Paavo Lemmetyinen 
Iiris Enwald 
Leo Bodenstab 
Kalle Kalliomäki 
Tuuli Otonkorpi  
Pete Nieminen, lippukuntakoordinaattori (siht.) 
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja 

  
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.37 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Päätös: Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen  

 
3. Kokouksen työjärjestys 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

5. Toimintakertomuksen käsittely 
Asia: Käsitellään toimintakertomus 2021 ja päätetään antaa se kevätkokouksen 2022 
vahvistettavaksi. Päätetään samalla kutsua kevät kokous koolle 24.3.2022 klo 17.30 
käsittelemään sääntömääräiset asiat. 
 
Päätös:  
Tommi on muokannut vuosiluvut oikein ja kertomus on ollut toiminnan tarkastajan 
käsittelyssä tänään, ei ole ollut muuta huomautettavaa. Toimintakertomus käsitelty ja 
päätettiin antaa se kevätkokoukselle 2022 vahvistettavaksi. Sekä päätettiin että kevätkokous 
järjestetään etänä 24.3.2022 klo 17.30. 
 

6. Tilinpäätös 2021 käsittely 
Asia: Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja päätetään antaa se kevätkokouksen 
vahvistettavaksi. Allekirjoitetaan tilinpäätös vuodelta 2021. Tommi Nyman esittelee. 

 
Päätös: 
• Tommi esitteli tilinpäätöksen.  
• Varastokontin avainlista pitää päivittää ja panttimaksulista myös. Saku ottaa asian 

hoitaakseen.  
• Kaikille johtokunnan jäsenille tulee Visma Sign:ltä sähköpostiin allekirjoituspyyntö. Kun se 

on kaikkien osalta kuitattu, niin asiakirja palautuu toiminnantarkastajalle. 

https://bit.ly/3Ba0jQ3
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• Johdon vahvistuskirje tulee Sakulle Tommilta vahvistettavaksi. Esitetään tilinpäätös 
hyväksyttäväksi kevätkokoukselle. 

 
7. Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja puolustusvoimien lippujuhla 

Asia: Pete ja Kalle esittelevät omat ehdotuksensa vastuutähtikartasta. Molemmat mallit 
voidaan hyväksyä vietäväksi TP:n kevätkokoukseen 
 
Päätös:  
Ehdotetaan kevätkokoukselle mallia: TP Lippujuhla_itsenäisyyspäivä_vastuut_alkaen 2022.docx 

 
8. Johtokunnan pestien näkyvyys ja pestikortit/pestikuvaukset 

Asia: Johtokunnan pestien näkyvyyteen kiinnitetään huomiota, vuoden 2022 aikana. 
Tavoitteena on tehdä jäsenyys näkyvämmäksi ja lähestyttäväksi. Missä mennään (Petra Uitus, 
Saku ja Pete)? 
 
Päätös:  
Asia on vaiheessa ja Pete aloittaa asian hoitamisen tämän kokouksen jälkeen. 
 
 

9. Kajokuljetukset  
Asia: Edellisen pöytäkirjan päätökseen, että TP ei järjestä kuljetuksia Kajolle, tehdään muutos: 
TP:lle kuuluu kuljetusten järjestäminen eli TP organisoi lippukunnille leiri- ja vierailupäivän 
kuljetukset Kajolle.  
 
Päätös:  
Tehtiin heti etukäteiskysely kyytitarpeesta. Kyselyyn vastasi 11 vastaajaa ja vastaukset koskivat 
15 lippukuntaa, joista 12 haluaa kyydin leirille ja 1 itse kyydin hoitava lpk kysyi myös 
rakennusleirille kuljetuksia. Pete tekee tarjouspyynnön kuljetusliikkeille ja johtokunta laskee 
kokonaishinnasta pyydettävän hinnan. Tämä hinta esitetään sitovassa kyselyssä lippukunnille. 
 

10. TP:n Kevätkokous 24.3.2022  
Asia: Pidetään etänä, etäkokouksen järjestelyt ja vastuut 
• Kokouspostin lähetys 10.3. mennessä: Anni ja Pete 
• Kokouksen puheenjohtaja: Ehdotukset suoraan Annille 
• Ajankohtaiset asiat kokouksen jälkeen 
• Muut esille tulevat asiat. 
 
Päätös: Toimisto hoitaa järjestelyt. Kokouspostin hoitavat Anni ja Pete. Kokouksen pj 

ehdotukset suoraan Annille. Ajankohtaisiin kokouksen loppuun: Pete koostaa 
Kajokyydeistä jotain ja lisäksi mainostetaan kevään tapahtumia ja koulutuksia. 

 
11. Menneet ja tulevat tapahtumat 

Asia: Tulevaisuudessa menneiden tapahtumien pöytäkirjaan kirjaamisen lisäksi, jokainen 
tapahtuman vastuuhenkilö käy kirjoittamassa tapahtumakertomuksen kuluvan vuoden 
toimintakertomukseen mahdollisimman pian päätyttyä. Pete 
 
Päätös: Hyväksytään toimintamalli ja kaikki käyvät kirjaamassa heti omat tapahtumansa 
toimintakertomukseen 2022, kirjoitetaan sekä leipätekstiin että varsinaisen tapahtumaotsikon 
alle. Teksti on kokonaisuudessaan punaisena, mutta kirjoitettu uusi teksti vaihdetaan mustaksi. 
Muistetaan lisätä osallistujat ja per lpk. Jokaiseen johtokunnan esityslistaan Pete lisää suoran 
linkin menneisiin tapahtumiin, niin on helppo löytää ko. asiakirja (kts. alla). 
 
Menneet tapahtumat: TP toimintakertomus 2022 tekstit.docx  
• 14.-16.1.2022 TP jatko ROk -siirretään keväälle (Etsitään uusi ajankohta) Kalle 
• 29.1.2022 Tiedelauantai, Pete. 22/3 
• 5.2.2022 Talouskoulutus yhdessä HP:n kanssa, Iiris 5/5 

https://partio-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pete_nieminen_partio_fi/Ebd-LTE66bZNlAiXukqR0-kBlBmFqMJe9KPlpHQqNgzh-Q?e=Lt5LFX
https://partio.sharepoint.com/:w:/s/TP-Johtokunta/EbUQwvOdTrNKoPoGgsAz3R4BRr7m-lLmuqRYk-X-LUUF_A?e=uLFFwt
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Tulevat tapahtumat 
• Vesitoiminta, Saku (mahdollisesti maaliskuun lopulla) 
• 12.3.2022 Tiedelauantai, Pete 
• 24.3.2022 Kevätkokous, Anni.  
• 9.4.2022 Tiedelauantai, Pete 
• 15.-18.4.2022 Ryhmänohjaajakoulutus 1 /22, Iiris  
• (14.-16.1.2022) TP jatko ROk -siirretty keväälle (Etsitään uusi ajankohta) Kalle 
• 25. ja 26.4.2022 Suunnistusillat, Tuuli 

 
12. Ilmoitusasiat 

•  
 

13. Muut asiat 
- Lamminrahkan alueen partiotoiminta ja katufiesta, 14.5.2022 klo 10-17. Tampereen ja    

Kangasalan yhteisalue ja alueelle pitää saada partiotoimintaa. Joko uusi partiolippukunta 
tai olemassa oleva alkaa organisoimaan toimintaa alueella. Kysytään uudestaan (kysytty 
2020) alueen lippukunnilta halukkuutta satelliitille. Tapahtumassa esitellään 
partiotoimintaa ja kerätään aikuisten yhteystietoja. Tapahtuman jälkeen yhteystietonsa 
jättäneet kutsutaan partioinfoon, missä esitellään mahdollisen olemassa olevan 
lippukunnan toimintaa ja annetaan mahdollisuus perustaa uusi lpk.  

- Metsänkävijät perustetaan Länsi Tampereen alueelle. Lisää tietoa tulee myöhemmin. 
  

14. Seuraava johtokunnan kokouksen ajankohta ja paikka: Saku Doodle kysely, koska ei paikalla ole 
tarpeeksi osallistujia päätökselle. 

 
15. Kokouksen päätös  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13 
 
 

 


