TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 03/20
Aika
Paikka
Kutsuttu

tiistai 17.3.2020 klo 16.30
etäkokous Teamsin kautta
Saku Rautiainen (pj.)
Anna-Maija Aasla
Kalle Kalliomäki
Sini Manninen
Paavo Lemmetyinen
Rasmus Lindberg
Petra Uitus
Waltter Toiva
Henna Siiki
Lotta Kylmälahti, koulutuskoordinaattori (siht.)
Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Liite 1.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Siirrettiin 2.3.2020 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitus seuraavaan
kokoukseen, jossa ollaan läsnä kasvokkain.

5.

Koronavirustilanteen vaikutukset
Vallitsevan koronavirustilanteen takia Suomen Partiolaiset on ohjeistanut, että partion
viikoittaiset tapaamiset perutaan sekä retket siirretään tai perutaan ainakin 15.4. asti. Myös
kaikki partiopiirien ja keskusjärjestön tapahtumat ja koulutukset siirretään tai perutaan tai
järjestetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalisesti. Kuultiin kokouksen alkuun Tommin
esittelemänä viimeisimmät ohjeet ja suositukset.
Tällä tietoa TP:n kevätkokouksessa hyväksyttävät asiakirjat pitäisi toimittaa kaupungille
avustushakua varten 1.6. mennessä. Todennäköisesti kaupunki linjaa uudet ohjeet
tarvittaessa. Lippukuntien avustushakemusten hakuaikaa voidaan pidentää tai siirtää
esimerkiksi kesän yli. Tällöin toki myös avustusten maksu viivästyy. Tarvittaessa avustusta
voidaan maksaa edellisvuoden arvion perusteella ennakkoon. Sovittiin, että päätetään
hakuajoista seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin kevätkokouksen siirrosta sekä keväälle suunniteltujen muiden tapahtumien
järjestelyistä.
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Suunnitellut tulevat tapahtumat:
26.3. Kevätkokous, Paavo. Siirretään pidettäväksi myöhemmin.
Tarkistetaan tilanne seuraavassa kokouksessa.
maaliskuussa Vesitoimintailta, Saku. Järjestetään etänä, mahdollisesti huhtikuun alussa.
9.-13.4. Ryhmänohjaajakurssi, Pajaniemi, Henna. Perutaan kokonaan.
Järjestetään syksyn kurssi siten, että mukaan mahtuu isompi määrä osallistujia. Perutaan
syksyn kurssin yhteyteen suunniteltu Jatko-ROK, jotta pystytään takaamaan laadukas
ROK kaikille halukkaille.
25.4. Tiedelauantai – Matojen matkassa, Maija. Perutaan.
Peruttujen tapahtumien aiheita voi tarjota syksyllä.
Partiomessu Aleksanterin kirkossa su 26.4., Tampereen Kotkat. Todettiin, että Kotkat ja
seurakunta tekevät päätökset, TP ei ota asiaan kantaa.
28.4. Suunnistusilta, Petra. Perutaan.
Ehdotetaan syksylle kahta tapahtumaa peräkkäisinä iltoina, jotta saadaan maksimoitua
halukkaiden osallistuminen ja hajautettua väkeä. Ehdotuksena ti 29.9. ja ke 30.9. Lotta on
yhteydessä Kooveehen.
7.5. Yrjönviesti, Henna & itäpiirin lippukunnat. Perutaan.
Syksyllä on jo kalenterissa Harhahetki, joka voidaan järjestää Yrjönviestin suunnitelmilla.
Odotetaan piirin ratkaisuja tähtikartan suhteen ja tehdään päätökset jatkosta sen jälkeen
kun tiedetään perutaanko piirin tapahtumien järjestelyvuoroja vai siirretäänkö niitä
eteenpäin.
16.5. 400 m harrastuksia -tapahtuma, Waltter. Tapahtuma perutaan kokonaan.
Julkaistaan ja lähetetään keskiviikkona 18.3. lippukuntiin tiedote tapahtuma- ja
avustusmuutoksista.
6.

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

7.

Muut asiat
Partioviikon kampanjat ja rekrytointi siirretään SP:n ja piirin tämänhetkisten suunnitelmien
mukaan huhtikuulta syksyn alkuun, viikoille 35-36. Tampereen partion aloitusviikko
pidetään edelleen suunnitelmissa, mutta tälle kaavailtiin jo viikkoa 34.
Tehdään aloitusviikosta kysely lippukuntiin maaliskuun loppuun mennessä. Sini vastaa
kyselyn tekemisestä Formsiin.
Aloitusviikon kampanjoitiin liittyen päivitetään TP:n sivuille tietoa aloitusviikosta ja
Tampereen lippukunnista (joko yleiskartta ja lista lippukunnista ja/tai linkitys partiohakuun).
Tällä hetkellä sivuilla on jo lista lippukunnista ja linkit kunkin lippukunnan kotisivuille
Lippukunnille-otsikon alla ja tiedot voisi siirtää esimerkiksi uuden Liity partioon -otsikon alle.
Partion aloitusviikko lisätään tapahtumakalenteriin tapahtumana ja etusivulle.
Myös nettisivujen Osallistumis- ja peruutusohjeet päivitetään. Maija vastaa päivityksistä.

8.

Kokouksen päättäminen. Seuraavan kokouksen ajankohta ja pullavuorosta sopiminen.
Sovittiin seuraava kokous 16.4. klo 16.30 etäkokouksena (ei kokousta 15.4.).
Saku päätti kokouksen klo 17.45.

____________________
Saku Rautiainen
puheenjohtaja

____________________
Lotta Kylmälahti
sihteeri
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