TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 04/20
Aika
Paikka
Läsnä

torstai 16.4.2020 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 16.34.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Liite 1.

4.

Toiminta-avustus
Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä avustus TP:lle on 62
500€ (liite 2). Toiminta- avustukseen sisältyvät lippukunnille jaettavat avustukset (15 000
euroa). Täydentävät liitteet tulisi toimittaa 29.5.2020 mennessä tai sopia poikkeavasta
aikataulusta.
Toimitetaan tilinpäätös johtokunnan hyväksymänä kaupungille määräaikaan mennessä ja
kevätkokouksen hyväksymä myöhemmin.
Sovittiin lippukunnille jaettavien avustusten hakumenettelystä. Toiminta-avustuksia tulee
hakea 15.5. mennessä. Toimitaan vastaavalla tavalla kuin kaupungin kanssa, eli lippukunta
voi toimittaa vuosikokousten hyväksymiä liitteitä TP:lle tarvittaessa jälkikäteen.
Tiedustellaan hakuohjeiden toimittamisen yhteydessä lippukunnilta ketkä ovat pitäneet
kokoukset ja pyydetään lippukuntia ottamaan yhteyttä, mikäli eivät ole pitäneet
vuosikokouksia eivätkä pysty toimittamaan kaikkia tarvittavia liitteitä hakuaikana.
Hakemukset tulee toimittaa joko paperilla postitettuna toimistolle tai sähköpostitse Lotalle
(sähköiset/skannatut liitteet, ei valokuvia).
Avustukset maksetaan vasta kun lippukunta on toimittanut kaikki liitteet. Tarvittaessa
asiassa voidaan joustaa lippukunnan tilanteen mukaan, mikäli avustuksen saamiselle on
akuutti tarve.
Lotta toimittaa hakuohjeet ja kaavakkeen sähköpostitse lippukunnanjohtajille ja
rahastonhoitajille.
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5.

Menneet ja tulevat tapahtumat
Kevätkokous
Siirretään niin pitkäksi aikaa kuin este on poistunut. Yksi mahdollisuus on pitää kokous
vasta syyskokouksen yhteydessä, mutta voidaan pitää myös aiemmin esimerkiksi elosyyskuussa, jos pandemiatilanne sen sallii.
23.3. Vesitoimintailta, Saku & Waltter
Pidettiin Teamsissa, mukana oli 10 osallistujaa 5 eri lippukunnasta. Keskustelunaiheina
mm. meripartio-ohjaajan pesti.
4.6. Puolustusvoiman lippujuhlan päivä, Paavo
Ei ole tullut tietoa järjestämisestä eikä peruutuksesta. Lotta informoi Paavoa, jos
tilaisuudesta tulee tietoa.
21.-23.8. & 4.-6.9. Ryhmänohjaajakurssi, Kalle
Maksimiosallistujamäärä 40. Ilmoittautumiset juhannukseen mennessä. Osa pääsiäiseksi
ilmoittautuneista kouluttajista on kiinnostunut kouluttamaan myös syksyllä. Kalle
järjestää etänä suunnittelun aloituksen. Päivitetään tiedot nettiin ja Kuksaan,
ilmoittautuminen auki viimeistään toukokuussa. Kalle toimittaa Lotalle ja Maijalle tiedot.
Partion aloitusviikko, Saku
Sini on tehnyt lippukunnille Formsiin aloitusviikosta kyselyn. Sini kirjoittaa kyselylle
vielä saatteen, jossa on myös tietoa Puistofiestasta. Lotta välittää kyselyn saatteineen
lippukuntien johtokolmikoille. Pyydetään vastaukset 15.5. mennessä.

6.

Kilpailujen järjestelyvuorot
Käytiin läpi kilpailujen peruutusten ja siirtojen vaikutukset Tampereen alueen tähtikarttaan.
Sovittiin syksyn Harhahetken järjestäjäksi itäpiirin lippukunnat, jotka olivat suunnitelleet jo
kevään Yrjönviestiä. Liite 3.
Toimitetaan päivitetty tähtikartta lippukunnille aloitusviikkokyselyn mukana.

7.

Ilmoitusasiat
Talvileirin tulos on +879,38 euroa.

8.

Muut asiat
Talvileirin järjestäjille suunniteltiin saunailtaa, joka jäi ainakin toistaiseksi pitämättä
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Harkitaan mahdollisesti syksyllä uudelleen.
Keskusteltiin myös johtokunnan kesäseminaarin järjestämisestä. Mietitään tilannetta
toukokuun kokouksessa uudelleen.
Johtokunnan jäsenten Kuksa-oikeuksia on palautettu ja mm. TP:n tapahtumat ovat jälleen
johtokuntalaisten nähtävillä.

9.

Kokouksen päättäminen. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen.
Sovittiin seuraava kokous 28.5. klo 16.30.
Saku päätti kokouksen klo 17.26.

____________________
Saku Rautiainen
puheenjohtaja

____________________
Lotta Kylmälahti
sihteeri
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