TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2022
Aika
Paikka
Kutsuttu

7.4.2022 klo 16.00
Tampereen Partiotoimisto ja Teams: https://bit.ly/3DyyZMJ
Saku Rautiainen (pj.)
Lassi Koivukangas
Anni Kuutti
Niilo Ulvelin
Paavo Lemmetyinen
Iiris Enwald
Leo Bodenstab
Kalle Kalliomäki
Tuuli Otonkorpi, etänä
Pete Nieminen, järjestökoordinaattori, aluetyö (siht.)
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.06

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5.

Kaupungin avustus 2023, Pete
- Saatu 500€ enemmän kuin viimevuonna
- Kumpaan avustukseen tämä kuuluu lippukunnille vai TP:lle?

6.

Lippukuntien TP:n avustus 2022
- Lippukuntien avustusten haku avataan ja DL 6.5.2022 klo 12.00 mennessä.
- Pete laittaa lippukunnille viestit
- Tommi hoitaa exelit kuntoon
- Iiris sopii Tommin kanssa ajankohdan, milloin katsovat yhdessä anomukset lävitse.
- Saku mielellään mukana, jos ajankohta sopii kalenteriin

7.

Kunnianosoitusten tähtikartta, Saku
Vastuu, kuka katsoo, että lippukunnat tietävät mitä tekevät ja milloin?
Päätös: Johtokunnan jäsen, joka vastaa tapahtumasta on yhteydessä lippukuntiin: Iiris
itsenäisyyspäivä ja Lassi puolustusvoimien lippujuhlan päivä. Ja vastaavat katsovat, että
lippukunnat tietävät mitä heidän tulee tehdä, missä, milloin ja mitä varusteita tarvitaan esim.
Partiotoimistolta.

8.

Johtokunnan pestien näkyvyys ja pestikortit/pestikuvaukset, Saku ja Pete
Projekti on alkanut ja seuraavassa kokouksessa on varmasti jo esiteltävää
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9.

TP:n Kajokuljetukset, Pete
- 12 lippukuntaa ottaa kuljetuksen TP:n kautta, yhteensä 241 leiriläistä
- Eli tarvitaan kuusi bussia
- Hene Oy hoitaa yhteistyökumppaneidensa kanssa kuljetukset
- Vierailupvän kuljetuksiin varausmaksut, niin ei tule hutipaikkoja

10. Tampereen alueen lippukuntien aikuisrekry -tapahtumat, Pete
Päätös: Alueelliset aikuisrekrytapahtumat tehdään toimihenkilövetoisesti/tuella. Sovitaan
alueellisesti aluetapaamisissa, että miten alueella toimittaan. Tavoitteena on tukea etää
lippukunnat tekisivät aikuirekryä säännöllisesti.
11. Harhahetki, HP:n ehdotus järjestämispaikasta, Anni
Toiminta ehdotus HP:lta
- Esim. 5 rastia sisällä huvipuistossa klo 10-12 ja muita rasteja voi olla vaikka ulkopuolella.
- TP saa 25 ranneketta järjestäjille/rastihenkilöille
- Ja kyseisen päivän rannekkeiden hinta partiolaisille olisi 22€ ranneke.
Päätös: Tapahtuma järjestetään ehdotuksen mukaisesti Särkänniemessä, 10.9.2022.
Kalle hoitaa partion ständin tapahtumaan, funktio selviää lähempänä
12. Tapahtumien mainostaminen ja viestintä lippukuntiin, ilmoitustaulu

-

Päätös:
Kysytään sähköpostilla ja/tai TP:n facebookissa, että löytyisikö lippukunnilta uusia
ratkaisuja mainostamiseen. Eli mikä on ns. TP:n spämmiposti
Nyt TP:n Facebook on yleinen mainoskanava ja sitä käytetään yleiseen viestintään.
Esim. staabien jne hakemiseen kannattaa käyttää suoraa kysymistä lippukunnilta, isolla
jakelulla, ikäkausivastaavat, johto3 jne, muut johtajat
Mainostetaan TP:n facen mainosta

13. Menneet ja tulevat tapahtumat
Jokainen tapahtuman vastuuhenkilö on käynyt kirjoittamassa tapahtumakertomuksen kuluvan
vuoden toimintakertomukseen: TP toimintakertomus 2022 tekstit.docx
Menneet tapahtumat
•
12.3.2022 Tiedelauantai, Pete. 22/3
•
24.3.2022 Kevätkokous, Anni. 33/18
Tulevat tapahtumat
•
15.-18.4.2022 PääsiäisROK, Pajaniemi, Iiris: Täynnä. Hinta 60€
•
Vesitoiminta, Saku: tulee myöhemmin
•
9.4.2022 Tiedelauantai, Pete
•
25. ja 26.4.2022 Suunnistusillat, Tuuli: Hyvällä mallilla, mainostusta!!
•
5.5.2022 Yrjönviesti:
o Järjestysvuoro Tampere itäpiiri, vastuu Niilo
o Järjestämistapaaminen ja kisanjohtajan etsintä alkaa nyt heti!!
o Pete hoitaa Niilolle Teamsin linkin alueen lippukuntien kisatapaamiseen
•
7.5.2022 PJ-Sauna, Lassi
o Tarttee apuja. Paikka voisi olla Luhtaanranta, Lassi kysyy hintaa ja varausta
o Workshoppeja eri aiheista, mm Kalle ja Samojatoiminta ja etsitään kouluttajia.
o Varasuunnitelma on Tesoman kirkko.
•
11.-13.11.2022 TP jatko ROk, Pajaniemi, Kalle
o Pajaniemi varattu
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14. Ilmoitusasiat

15. Muut asiat
•
Partio.fi -tunnukset
o Suositeltavaa ottaa ne viimeistään nyt käyttöön.
o Viimeistää seuraavat/uudet johtokunnan jäsenet ottavat tunnukset käyttöön
o johtokunnalle tulee Kuksa -koulutus
•
Sovinnon taitojen työpaja
o Tarjotaan tamperelaisille partiojohtajille
•
Johto3 risteily: https://hp.partio.fi/event/hp-johto3-risteily/
16. Seuraava johtokunnan kokouksen ajankohta ja paikka
3.6.2022 klo 17 Valkeessa
17. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

3

