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NASTAPARTIO RY 

Hallituksen kokous: 7/2013 

Paikka: Annu Pollarin koti, Antintie 6-8, Uusikylä 

Aika: 18.8.2013 klo: 15:00 

Läsnä:  Jani Vestola   puheenjohtaja 
  Risto-Pekka Väänänen  sihteeri 
  Annu Pollari  jäsen 
  Ida Auvinen  jäsen 
  Teija Järvinen  jäsen 
  Harri Korkeamäki jäsen 
  Saara Vestola  jäsen 
  Nina Auvinen  jäsen 
  Sanna Myöhänen jäsen 
  Henna Pohja  toiminnanjohtaja, puheoikeudella 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Lippukunnanjohtaja aloitti kokouksen klo: 15:10 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Sihteeri luki pöytäkirjan. Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan muutoksin.  

 
5. MITÄ LIPPUKUNTA MAKSAA JÄSENILLEEN 

 Hallitus päätti että jatkossa lippukunta ei maksa ryhmänjohtajien jäsenmaksuja. Ennen 
johtajien jäsenmaksuja on maksettu saatujen anomusten mukaan.  

 Ryhmien toimintatarvikkeita saa käyttöönsä partiotoimistosta. Muut tarvikkeet ryhmä 
hankkii ja ostaa itse. Toimintatarvikkeita korvataan tapauskohtaisesti. 

 Pestiä vastaavat kurssit maksetaan anottaessa. Muita kursseja tuetaan 
tapauskohtaisesti ja anottaessa. Kurssien tukeminen tapahtuu takautuvasti kun kurssi 
on suoritettu sekä siihen liittyvät muut ehdot täytetty (voi olla esimerkiksi leirin 
pitäminen). 

 PT-kilpailujen kisamaksut maksetaan jatkossakin jos joukkue edustaa Nastapartiota.  
Matkoista voi hakea anomuksella tukea hallitukselta. 

 Suorituskirjat ja aktiviteettikortit lippukunta maksaa jatkossakin. Ikäkausivastaavan 
tehtävänä on kerätä ryhmänjohtajilta tilauslistat. Tarvikkeet tilataan yhteistilauksella. 

 Kaikkiin partioon liittyviin matkoihin voi anoa matkakorvauksia hallitukselta. 

 Partiohuivit maksetaan jokaiselle kerran. Huivimerkit ovat ilmaisia. Ikäkauden 
päätösmerkit maksetaan jatkossakin. Merkit jaetaan itsenäisyyspäivänä 
lupauksenantotilaisuudessa. Muut merkit jokainen hankkii itse.    
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Risto-Pekka Väänänen tekee matkakorvaus- ja kurssimaksuanomuksen kaavakkeen 
seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

 
6. LAURA KALLION HAKEMUS 

Puheenjohtaja luki Lauran hakemuksen. Hallitus päätti maksaa PJ-kurssin, ja maksaa puolet 
Sinikettu kurssista sekä EA1 –kurssista. Kurssimaksuja vastaan Laura järjestää lippukunnan 
yöretken ja järjestää yöretkelle myös kursseihin liittyvää ohjelmaa.  Yöretki pidettävä kevään 
2014 aikana.  
 

7. Partio POP –KONSERTTI 
Hallitus päätti olla järjestämättä yhteiskuljetusta tapahtumaan. Hallitus ei maksa eikä tue 
rahallisesti lippukunnan jäsenten matkoja tai pääsylippuja tapahtumaan. 
 

8. 2014 VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA 
Ikäkausinastat suunnittelevat ensi vuoden leirit, retket ja matkat.  Eli leirien ja matkojen määrä 
ja arvioitu ajankohta. Suunnitelman tulee olla valmis ensi kokoukseen. Toimintasuunnitelman 
työstäminen alkaa lokakuussa. 24.11. tulee olla päivämäärät valmiina toimintakalenteria varten. 
 

9. KALENTERIASIAMIES 2013 
Henna Pohja etsii kalenteriasiamiestä tälle vuodelle.   
 

10. NASTAPARTION ANSIOMERKKI 
Ansiomerkkien tarjouspyyntöjä on lähetetty kolmelle yritykselle. Yksi yritys halusi tietää määrät. 
Hallitus päätti että merkkejä tilataan seuraavasti: kultaisia 10kpl, hopeisia 30kpl ja pronssisia 
100kpl. Maija Ilmonen laittaa loput tarjouspyynnöt eteenpäin. 
 

11. PESTIT 
Jokainen miettii pestinsä sisältöä. Asiaa käsitellään omassa palaverissaan 27.9. klo 18:00, Korppu 
hoitaa paikan.  
 

12. MUUT ASIAT 

 ROK -kurssi järjestetään kevään 2014 aikana. 

 Kaudenavajaiset pidetään 25.8. klo: 13:00 alkaen SRK-talolla. 

 Seuraava hallituksen kokous 22.9. klo:15:00 Partiotoimistossa ellei toisin mainita. 
 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:00 

 
 
 

  
 
 

Vakuudeksi, Nastola 18.8.2013  
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________________________    _________________________  
Jani Vestola, puheenjohtaja    Risto-Pekka Väänänen, sihteeri 


