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Toimintasuunnitelma 1.1. - 31.12. 2011
Pakilan Partiotuki ry:n toiminta keskittyy Partiolippukunta Vuorenhaltiat ry:n
avustamiseen pitämällä yllä Pakilan Partiotuki ry:n omistamaa ja Lippukunnan
käytössä olevaa partiomajaa osoitteessa Palosuontie 4, osallistumalla
tarvittaessa tukijoukkoina lippukunnan tilaisuuksiin, tukemalla muulla tavoin
Lippukunnan toimintaa sekä hankkimalla toiminnan edellyttämiä varoja.
Kokoukset
Partiotuen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 23.3.2011.
Toimintavuoden aikana Pakilan Partiotuki ry:n hallitus kokoontuu yleensä
jokaisen parittoman kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 19.30 alkaen
(pois lukien heinäkuu) sekä pitää tarvittaessa myyjäisten suunnitteluun
keskittyvän kokouksen lokakuussa. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan
mm. varainhankintaa, majan huoltoa ja kunnostusta sekä osallistumista
lippukunnan tapahtumiin. Kokouksiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki
partiovanhemmat. Kokouksissa on mukana myös Lippukunnan edustaja.
Vuoden 2011 kokoukset pidetään suunnitelman mukaan:
10.1.
Hallituksen kokous
7.3.
Hallituksen kokous
23.3
Vuosikokous
23.3
Uuden valitun hallituksen järjestäytymiskokous
2.5
Hallituksen kokous
5.9
Hallituksen kokous
3.10
Hallituksen kokous (myyjäisten suunnittelu)
7.11
Hallituksen kokous
Partiomajan huolto ja ylläpito
Pakilan Partiotuki ry vastaa omistamansa Pakilan Partiomajan (Palosuontie 4,
Helsinki) ylläpidosta. Huoltoa ja ylläpitoa hoidetaan yhteistyössä lippukunnan
johdon, kalustovastaavan ja muiden lippukunnan edustajien kanssa. Näin
varmistetaan mahdollisimman hyvä tiedon kulku Partiotuen ja Lippukunnan
välillä hankinta- ja korjaustarpeista.
Vuoden 2011 aikana jatketaan Partiomajan peruskunnostussuunnitelman
toteutusta ja tarkennetaan sitä selvittämällä mm. WC-tilojen rakentamisen
mahdollisuutta sekä suunnitelman kustannuksia. Lisäksi varainhankinnalla
varaudutaan laajempaan peruskunnostukseen 2-4 vuoden sisällä.
Tapahtumat
Partiotuki osallistuu Haltiavuoren retkeen 25.5.2011 sekä syysriehaan
yhdessä Lippukunnan kanssa.
Perinteiset adventtimyyjäiset järjestetään yhteistyössä Lippukunnan ja
Partiokillan kanssa Partiomajalla ensimmäisenä adventtina 27.11.2011.
Tapahtuman markkinointi hoidetaan mm. flyereiden avulla yhteistyössä
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Lippukunnan kanssa. Partiotuen vastuulla olevat toimintapisteet ovat
perinteisesti myyjäispöytä, puffetti, pika-arvat ja lista-arvat. Myyjäisistä on
laadittu erillinen työ/muistilista, joka helpottaa järjestelyjä ja selventää
vastuunjakoa. Tarvittavat arpajaispalkinnot ja myyntituotteet hankitaan
edelleen partioperheiden avustuksella.
Varainhankinta
Varainhankinta on jatkuva prosessi, jota toteutetaan keräämällä varoja
pääsääntöisesti 1) jäsenmaksuilla, 2) myyjäisillä sekä 3) anomalla avustuksia
ja lahjoituksia. Jäsenmaksujen tehokas kerääminen on tärkeää jatkossakin.
Koska majan lämmitys- ja muut ylläpitokulut kasvavat todennäköisesti
edelleen, uusia varainhankintakeinoja täytyy hakea aktiivisesti.
Varainhankinnalla täytyy juoksevien kulujen kattamisen lisäksi kerätä varoja
myös majan tuleviin kunnostustarpeisiin.
Viestintä
Vuorenhaltioiden partioperheitä pyritään lähestymään perinteisten kirjeiden
sijasta sähköpostitse, jotta vältytään kirjeiden aiheuttamilta monistus- ja
postituskuluilta.
Partiovanhempia pyritään viestinnän keinoin aktivoimaan mukaan toimintaan
ja verkostoitumaan muiden partioperheiden kanssa. Lippukunta kaipaa aika
ajoittain tukea myös meiltä vanhemmilta ja tuttujen kanssa on mukavaa ja
helppoa tehdä yhteistyötä.
Tavoitteena on saada Partiotuen toimintaan ja myös hallitukseen mukaan
uusia jäseniä, jotta Partiotuen toiminnan jatkuvuus on taattu myös
tulevaisuudessa. Vanhempia on tarkoitus saada mukaan myös
kertaluontoiseen toimintaan eli esimerkiksi avuksi johonkin tiettyyn
tapahtumaan. Tämä vähentää hallituksen jäseniin kohdistuvaa työpainetta ja
laajentaa toiminnassa mukana olevien määrää.
Partiotuella on oma osionsa Vuorenhaltiat ry:n nettisivuilla, jotka on tarkoitus
saada ajan tasalle vuoden 2011 aikana.
Muu toiminta
Vuoden 2011 aikana Pakilan Partiotuki ry osallistuu lippukunnan muuhun
toimintaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan esimerkiksi huolehtimalla
tilaisuuksissa kahvituksesta tai muusta tarjoilusta sekä avustamalla
siivouksessa ja/tai muissa järjestelyissä.
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