TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 04/19
Aika
Paikka
Läsnä

ti 21.5.2019 klo 17
Partiotoimisto, Yliopistonkatu 60 A, Tampere
Saku Rautiainen (pj.)
Anna-Maija Aasla
Kalle Kalliomäki
Sini Manninen
Paavo Lemmetyinen
Rasmus Lindberg, kohtaan 8 asti.
Emma Ojala
Petra Uitus
Waltter Toiva
Lotta Kylmälahti, koulutuskoordinaattori (siht.)
Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Saku avasi kokouksen klo 17.06.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. Liite 1.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin 20.2.2019 ja 28.3.2019 kokousten pöytäkirjat.

5.

Lippukuntien toiminta-avustukset 2019
Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 22 lippukunnasta. Päätettiin lippukuntien
vuoden 2019 toiminta-avustusten jaosta. Avustukset maksetaan lippukunnille, kun
Tampereen kaupunki on maksanut Tampereen Partiolaisille avustusrahat. Liite 2.

6.

Talousseuranta, kevät 2019
Käytiin läpi kevätkauden tapahtumien taloustoteumat. Ryhmänohjaajakoulutus tekee reilun
300 € tappiota. Tulevia ROK-kursseja ajatellen harkittava joko edullisempaa kurssipaikkaa
(Pajaniemi) tai kurssin hinnan korotusta esimerkiksi 60 euroon, jos kurssia ei haluta
budjetoida tappiolliseksi.
Yrjönviesti puolestaan jää yli 300 € plussalle. Materiaalikulut olivat edulliset ja hyvän
osallistujamäärän seurauksena osanottomaksuja kertyi 200 € budjetoitua enemmän.

7.

Menneet ja tulevat tapahtumat
Menneet tapahtumat, kevät 2019
•
30.-31.3. Mennään Metsään -tapahtuma Vapriikissa klo 12-16, vastuussa Paavo.
Paikalla vähän kohdeyleisöä. Ei koettu hyödylliseksi partion markkinoinnin kannalta.
•
11.4. Säätiön, Tampereen Partiolaisten ja piirihallituksen yhteiset kahvit
Säätiön edustajat kertoivat mm. säätiön leirikeskuksiin liittyvistä aiheista.
•
14.4. Pinnassa -koulutus
•
18.-22.4. Ryhmänohjaajakoulutus Laitikkalassa, 38 osallistujaa.
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•

•
•
•
•
•

Maija kertoi koosteen osallistujapalautteesta. Kouluttajista, kurssipaikasta ja ruoasta
pidettiin. Maija kirjaa huomiot ja kehitysajatukset seuraavaa vuotta varten talteen.
24.4. suunnistusilta yhteistyössä Kooveen kanssa, lähtöpaikkana Hallilan koulu,
vastuussa Petra, 146 osallistujaa.
Hyvin osallistujia, hieno ilma ja onnistunut suunnistusilta. Karttoja jäi yli, eli jatkossa ei
tarvitse varata ylimääräisiä ”varakarttoja”.
25.4. Partiomessu, Maikku Blom, Eteläinen seurakunta, Hervannan kirkko
27.4. Tiedelauantai – Aistien valtakunta, 1 ryhmä/15 osallistujaa
5.5. Pinnassa -koulutus
8.5. Yrjönviesti, sisäpiiri, Nalle-sarja 19 vartiota, Karhu-sarja 5 vartiota.
11.4. 400 metriä harrastuksia -markkinointitapahtuma Ratinassa. Paavo ja Kalle edustivat
piirin toimintapisteellä.

Tulevat tapahtumat, kevät 2019 ja alkusyksy 2019
•
•
•
•
•
•
•

8.

Sepeli alueilla. Lippukuntien yhteistapahtuman järjestämistä tuetaan taloudellisesti.
Ei tiedossa olevia sepeleitä.
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, vastuussa Rasmus. Vastuullakäsiohjelmien jako
Leinolassa, mahdollisesti TP:n lippu paikalle.
18.8. Puistofiesta, vastuussa Sini. Events Tampere vastaa tapahtuman tuottamisesta ja
tiedottaa toimijoiden ilmoittautumisen aukeamisesta. Sini hoitaa ilmoituksen.
17.9. Suunnistusilta, vastuussa Petra. Paikka Sulkavuori tai Karkuvuori, vahvistuu
elokuussa.
25.9. Pottukisa, päävastuu tapahtuman järjestämisestä Viinikan Sinitytöillä,
johtokunnassa vastuussa Waltter. Waltter pyytää mainosta lpk-postiin.
28.9. Tiedelauantai, Maija. Tiedeka on toimittanut syksyn tapahtumien sisältökuvaukset,
kivoja aiheita tiedossa.
29.9. Harhahetki, vastuussa Emma ja itäpiirin lippukunnat.

Ilmoitusasiat
•
Lippukuntaposti 2/2019, aineiston dl 3.6., postitetaan viikolla 32 (samalla viikolla
aineiston päivitysmahdollisuus).
Juliste tehdään kesäkuussa valmiiksi, mutta liitteitä/täydennyksiä voi toimittaa 4.8. asti.
Ainakin syksyn kisojen mainokset olisi hyvä saada mukaan: kisan nimi, mahdollinen logo
ja pari mainoslausetta riittää hyvin. Liitetään mukaan myös talvileirin johtajan
rekrytointi-ilmoitus, jos johtokunta ei löydä sopivaa johtajaa kesän aikana.

9.

Muut asiat
•
TP:n luottikset
Pitäisikö TP:n luottiksilla olla jonkinlainen ulkoinen tunnus? Pitäisikö TP:n pestata luottiksiksi
sellaisia henkilöitä, jotka vuodesta toiseen järkkäilevät tiettyjä tapahtumia tai toimintaa? Esim.
vanhat johtokuntalaiset ja johtokunnan ulkopuoliset.
Ei nähty tarvetta tälle.
•

Elinvoimainen lippukunta -kilpailu, mahdolliset uudet kilpailut
Maija, Rasmus ja Kalle lupautuivat tekemään pohjaesityksen uusista säännöistä.
Työryhmä esitti kilpailuajaksi 1.8.-30.7. Myös retkien lukumäärän tms. Kuksasta tai
vuosiselosteaineistosta saatavan tiedon huomiointi. Työstö jatkuu johtokunnan
kesäseminaarissa.
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•

Tarve johtokunnan O365- & Jemma-koulutukselle
Edellisessä kokouksessa sovittiin tapahtuma- ja koulutusmateriaalien tallentamisesta
johtokunnan työtilaan. Tarvitaanko tähän koulutusta tai yhteistä työpajaa, vai hoituuko asia
itsenäisesti?
Ei tarvetta koulutukselle.

•

Talouskoulutus/-ilta 2020
Avustuksiin liittyvä koulutus pidetään mielellään piirin koulutuksen yhteydessä ja sopiva
ajankohta olisi lauantaipäivä alkuvuodesta.

•

Flow Park -päivä partioryhmille ja perheille
Ehdotuksena olisi syksyiselle sunnuntaille esim. 8.9. tai 15.9.:
Setti 1 klo 10-13.30 max. 100 kiipeilijää
Noin klo 13-14 kodassa jotain partio-ohjelmaa tai vaan grillausmahdollisuus tms.
Setti 2: klo 14-17.30 max. 100 kiipeilijää
Hinta olisi 20€/kiipeilijä, normihinta on 27€/hlö ja grillikatoksesta ei mene vuokraa. Lisäksi
jokainen ryhmä saa yhden aikuisen veloituksetta mukaan.
Esitetään Flow Parkille ajankohdaksi 15.9. ja varmistetaan vielä samalla, onko päivän
järjestämiselle minimiosallistujamäärää.

•

Tampereen Karateseura tiedusteli Kallelta partiolaisten kiinnostusta ilmaiseen
karatetutustumiseen. Ei järjestetä tapahtumaa, mutta voidaan mainostaa lippukunnille,
jos haluavat tarjota esimerkiksi ryhmille tutustumiskäyntejä.

•

TP:n lippu on korjattu. Sini muistaa lipun korjaajaa kortilla ja kahvipaketilla.

10. Kokouksen päättäminen. Seuraavan kokouksen ajankohta ja pullavuorosta sopiminen.
Saku tekee kyselyn kesäseminaarin ajankohdasta, paikka Pajaniemi.
Seuraava kokous ti 20.8. klo 17 Partiotoimistolla, Paavo hoitaa pullavuoron.
Päätettiin kokous klo 18.17.

____________________
Saku Rautiainen
puheenjohtaja

_________________
Lotta Kylmälahti
sihteeri
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