TAMPEREEN PARTIOLAISET RY
PÖYTÄKIRJA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 05/20
Aika
Paikka
Läsnä

torstai 28.5.2020 klo 16.30
etäkokous Teamsin kautta
Saku Rautiainen (pj.)
Anna-Maija Aasla
Kalle Kalliomäki
Sini Manninen
Paavo Lemmetyinen
Rasmus Lindberg
Petra Uitus
Waltter Toiva (kohdasta 3 alkaen)
Henna Siiki (kohtaan 5 asti)
Lotta Kylmälahti, koulutuskoordinaattori (siht.)
Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö
Tommi Nyman, toiminnanjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31.

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Lisättiin asialistalle TP:n nettisivujen sisällön päivitys ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Liite 1.

4.

Lippukuntien toiminta-avustukset 2020
Todettiin lippukuntien vuoden 2020 toiminta-avustusten hakutilanne. Hakemuksia toimitti
yhteensä 25 lippukuntaa. Pääsääntöisesti hakemusten mukana oli kaikki pyydetyt liitteet,
mutta ne eivät välttämättä olleet vielä lippukunnan kevät-/vuosikokouksen hyväksymiä.
Parilta lippukunnalta puuttui vielä tapaamisrajoitusten takia toiminnantarkastuskertomus.
Hakemusten käsittely oli vielä osittain kesken. Avustussummat toivottiin käytävän vielä
yhteisesti Teams-kokouksessa läpi laskelmien valmistuttua. Pyydetään Tommia ehdottamaan
paria mahdollista ajankohtaa avustussummien hyväksymistä varten.

5.

Partion aloitusviikko
Partion aloitusviikkoa koskevaan kyselyyn vastasi 13 tamperelaista lippukuntaa. Sini esitteli
kyselyn tulokset.
Lippukuntien ehdotuksissa partion aloitusviikoksi oli hajontaa, mutta sovittiin aloitusviikoksi
vk 34 ja huomioidaan markkinoinnissa, että osa lippukunnista saattaa aloittaa toiminnan
vasta myöhemmin. Saku kysyy piirin markkinointijaostosta Minna Horellilta mikä on tilanne
piirin markkinointipaketin ja syksyn tempausten suunnitelmien suhteen. Toimitetaan sen
jälkeen, vielä ennen juhannusta TP:n infopaketti aloitustapahtumavinkkeineen lippukuntiin
ja pyydetään ilmoittamaan aloitusajankohdat ja -tapahtumat TP:n nettisivuille koottavaksi.
Sini hoitaa piirin tiedottajan kanssa ohjeen ja markkinointimateriaalit. Maija tekee
nettisivuille sivun aloitusviikolle ja lomakkeen lippukuntien ilmoituksia varten ja lisää
lippukuntien tapahtumien tietoja nettisivuille sitä mukaa kun niitä tulee. Lotta varmistaa
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meneekö lippukuntiin SP:n tai piirin kautta tietoa Kuksan/lippukuntahaun tietojen
päivittämisestä.
Puistofiestan mahdollisesta järjestymisestä tai peruuntumisesta ei ole vielä tullut mitään
tietoa. Piiri järjestää partiopäivän Särkänniemessä su 30.8. (vk 35).
6.

Nettisivut
Maija esitteli TP:n nettisivuille tekemiään sisällön päivityksiä ja pyysi kommentteja mm.
sivuston rakenteeseen liittyen. Maija on päivittänyt sivuille mm. Tampereen alueita ja
lippukuntia koskevaa osiota ja selkeyttänyt sivustorakennetta ja otsikointia siten, että sekä
lippukunnat että partiosta kiinnostuneet löytäisivät sieltä etsimänsä tiedon helpommin.
Alueet-välilehden otsikoksi ehdotettiin Partio Tampereella, ja sinne voisi päivittää vielä
lippukuntien erityistoimintatiedot yms.

7.

Tulevat tapahtumat
4.6. Puolustusvoiman lippujuhlan päivä, Paavo. Ei yleisötilaisuutta, eikä tarvetta TP:n
edustajille.
21.-23.8. & 4.-6.9. Ryhmänohjaajakurssi, Kalle. Ilmoittautuminen on auki ja sekä
kohderyhmäikäisille että lippukunnille on mennyt mainokset sähköpostiin. Kokoukseen
mennessä Kuksassa 18 ilmoittautumista. Kouluttajatilanne on hieman auki, mutta
vaikuttaa alustavasti hyvältä. Vielä mahtuu kouluttajia mukaan, ilmoittautumiset Kallelle.
Partion aloitusviikko, Saku. Vk 34, kts. edeltä.
Kevätkokous
Todettiin, että kokous voitaisiin pitää elo-syyskuun vaihteessa, jos pandemiatilanne sen
sallii. Sovitaan ajankohta johtokunnan kokouksessa elokuun alussa.

8.

Ilmoitusasiat
Syksyn lippukuntapostin dl 27.7. alkavalla viikolla, postitus 6.8.
Partiolaiturille on suunniteltu Partiolaituri-kylttiä ja mahdollisesti ilmoitustaulua, jossa
olisi mainittu laiturilla toimivat lippukunnat ja kerrottaisiin toiminnasta. Ei tuota
kustannuksia TP:lle.

9.

Muut asiat
Waltter laittaa Maijalle tietoa kokoontumispurjehduksesta TP:n nettisivuille lisättäväksi.

10. Kokouksen päättäminen. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen.
Seuraava kokous sovitaan avustusten tsekkauspalaverissa, ajankohta elokuun alkupuolella.
Johtokunnan kesäseminaari sovittiin pidettäväksi 15.6. Teiskossa.
Saku päätti kokouksen klo 17.49.

____________________
Saku Rautiainen
puheenjohtaja

____________________
Lotta Kylmälahti
sihteeri
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