TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 06/19
Aika
Paikka
Läsnä

ma 16.9.2019 klo 17
Partiotoimisto, Yliopistonkatu 60 A, Tampere
Saku Rautiainen (pj.)
Anna-Maija Aasla
Kalle Kalliomäki
Sini Manninen
Paavo Lemmetyinen
Rasmus Lindberg
Emma Ojala
Petra Uitus
Waltter Toiva
Lotta Kylmälahti, koulutuskoordinaattori (siht.)
Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Saku avasi kokouksen klo 17.05.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Sovittiin, että kohdassa 6. keskustellaan myös Lapin
vaellusbussin järjestämisestä.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 20.8. kokouksen pöytäkirja. Liite 1.

5.

Toiminnan suunnittelu ja talousarviot 2020
Käsiteltiin Toimintasuunnitelma 2020 luonnosesitys (liite 2) ja sovittiin sisällön
päivitysvastuista:
Sini: Kaikille avoin toiminta/kaupunkitapahtumat
Maija: Aluetyö/Elinvoimainen lippukunta
Saku: Kansisivu, Kilpailut
Emma: Tamperelaiset HP:n ja SP:n tapahtumissa
Kalle: Ohjelma, lisäys talvileiristä
Petra: Ohjelma, lisäys vaellusbussista
Kalle & Petra: valmiin tekstin oikoluku
Keskusteltiin vuoden 2020 tapahtumista ja tapahtumakalenterista. Sovitut tapahtumat ja
päivämäärät kirjattiin toimintasuunnitelmaan. Lisäksi selvitetään seuraavia tapahtumia:
Suunnistusillat: Petra tiedustelee suunnitusiltojen mahdollisia ajankohtia Kooveelta 17.9.
suunnistusillan yhteydessä.
ROK: Järjestetään 1 tai 2 kurssia, joista toinen pääsiäisenä Pajaniemessä. Kalle tiedustelee
Inka Lindströmiltä Kaukapartion kiinnostusta syksyn kurssin järjestämiseen TP:n kurssina
lippukunnan oman kurssin sijaan.
Jatko-ROK: Harkitaan mahdollisen syksyn ROK-kurssin toisen viikonlopun yhteyteen jatkoROK:ia, mikäli kiinnostunut järjestäjä löytyy.
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Talousarvioista vastaa Kalle. Jatketaan samoilla linjoilla kuin 2019: tuetaan sepeleitä ja
KITT:ejä sekä lippukuntien osallistumista talouskoulutukseen maksamalla 1 osallistuja/lpk.
Jos kaikkien tukemiseen ei ole varaa, tingitään ensisijaisesti talouskoulutuksesta.

6.

TP:n talvileiri 2020
Leirin suunnittelun käynnistämiskokouksessa olivat läsnä (tai kiinnostuksestaan
ilmoittaneet) Harjun Veikot, Näsijärven Kipinät, Hervannan Hukat, Kalevan Suuntatytöt ja
Harjusiskot. Kalle tekee kokouksesta muistion, joka välitetään vielä kaikille Tampereen
lippukunnille seuraavan kokouksen kutsun kera. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi to
24.10. klo 18. Leirin ajankohta on talvilomaviikolla 22.-25.2.2020.
Kalle on selvittänyt mahdollisten leiripaikkojen saatavuutta Tampereen seurakunnalta.
Rajalan leirikeskus olisi vapaana ja keittiö saatavilla omatoimikäyttöön lisämaksusta. Kalle
tarkistaa vielä kokonaishinnan.
Leirille voi osallistua niistä lippukunnista, joista leiriläisten mukaan tulee myös
johtaja/johtajia.
Petra on selvittänyt pääsiäisen vaellusbussin järjestämistä ja kustannuksia. Kustannus
Saariselälle olisi noin 4000 €/bussi/52 hlöä. 1-2 bussia järjestyy, ja bussi tai toinen kahdesta
bussista voisi tarvittaessa ajaa myös Lemmenjoen kautta. Ennen Tampereelle paluuta
peseytymismahdollisuuden ja omakustanteisen ruokailun voisi järjestää esimerkiksi
Tievantuvalla. Sovittiin, että Petra jatkaa järjestelyjä ja lippukuntiin lähetetään alustava
tiedustelu. Mikäli kiinnostusta on, sitovat ilmoittautumiset kerätään tammi-helmikuussa.
TP ei vastaa vaellusten järjestämisestä eikä turvallisuudesta, eli lippukuntien tulee itse
huolehtia siitä, että osallistujien mukana on riittävästi kokeneita johtajia. Kiinnostuneille
voidaan järjestää ennakkotapaaminen vaellusten suunnittelun ja valmistelun tueksi.
Bussikuljetus budjetoidaan 0-budjetilla, eli kustannukset tulee kattaa osallistumismaksuilla.

7.

Menneet ja tulevat tapahtumat
Menneet tapahtumat
15.9. Flowpark-päivä, Varala. 31 kiipeilijää.

Tulevat tapahtumat
17.9. Suunnistusilta, Petra. Paikka Suolijärvi. Osallistujia 256.
25.9. Pottukisa, Viinikan Sinitytöt, Waltter. Järjestelyt kunnossa, osallistujia odotetaan.
28.9. Tiedelauantai, Maija. Ei toistaiseksi yhtään ilmoittautumisia. Emma laittaa mainosta
someen.
29.9. Harhahetki, Emma ja itäpiirin lippukunnat. Ei vielä ilmoittautumisia, Emma
mainostaa tätäkin somessa yhdessä Pottukisan kanssa.
Lokakuu Vesitoimintailta. Saku ja Waltter.
26.10. Tiedelauantai, Maija.
26.11. Syyskokous, Kalle. Waltter, Maija ja Petra erovuorossa.
30.11. Tiedelauantai, Maija.
5.12. PJ-night. Petra on varannut alustavasti ravintola Tampellasta noin 30-40 hengen
kabinetin. Petra voi varata myös jatkopaikan valmiiksi. Ohjelmaideoita voi esittää Petralle.
6.12. Itsenäisyyspäivän kunnianosoitustilaisuudet, Paavo

8.

Ilmoitusasiat
Lippukuntapostin lähetys 31.10. (kokousposti). Mukaan talvileirin ja vaellusbussin
mainos, sekä pj-night -kutsu. Aineiston dl 28.10.

Tampereen Partiolaiset ry
Yliopistonkatu 60 A, 5. krs, 33100 Tampere  Puh. (03) 3123 4900  partiotoimisto.tampere@partio.fi  www.tp.partio.fi

9.

Muut asiat
Elinvoimainen lippukunta -kilpailu
Maija tekee testilaskelmat vuosien 2017 ja 2018 perusteella, laskien yöretket, leirit,
purjehdukset ja kurssien osallistujamäärät suhteutettuna heinäkuun jäsenmäärään.
Piiriviisarista/vuosiselosteesta saatavissa luvuissa on paljon hajontaa lippukunnasta
riippuen, esimerkiksi leireistä erilaisia tulkintoja. Tästä johtuen on vaikea tehdä
luotettavia laskelmia. Edelleen oltiin sitä mieltä, että nykyiset perusteet eivät kerro
riittävästi lippukunnan elinvoimasta, mutta uusi sääntöesitys palautetaan työpöydälle.
Metsätyöpaja kaupungin sidosryhmille 12.9. Illan aiheena oli mm. kaupungin
metsienhoidon toimintamallin päivitys. Luonnosesitys metsien hoidon toimintamallista
tulee sidosryhmille nähtäväksi joulu-tammikuussa.
Tampereen kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden uusi palvelu
"Harrastava Tampere" tarjoaa harrastusneuvontaa lapsille, nuorille ja perheille. TP:n
tapahtumista ja toiminnasta kertovissa somepäivityksissä voi käyttää näkyvyyden
laajentamiseksi tunnistetta #harrastavatampere. Tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa
jokin kaupungin yhteinen alusta, mistä löytyisi tiedot Tampereen harrastustarjonnasta ja
-paikoista.

10. Kokouksen päättäminen. Seuraavan kokouksen ajankohta ja pullavuorosta sopiminen.
Seuraava kokous 23.10. klo 17. Pullavuorossa Waltter.

___________________
Saku Rautiainen
puheenjohtaja

___________________
Lotta Kylmälahti
sihteeri
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