NASTAPARTIO RY
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017
AIKA: 21.5.2017 kello 15.00
PAIKKA: Partiotoimisto
PAIKALLA:
Henna Pohja, puheenjohtaja
Ida Auvinen, jäsen
Harri Korkeamäki, jäsen
Jasse Ahokas, jäsen
Julia Bergdahl, jäsen
Jaana Gran, jäsen
Jani Vestola, sihteeri
Hanna‐Kaisa Varjonen, seurakunnan partiotyöntekijä puheoikeudella

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen kello 16:31. Ennen kokousta saimme kunnian
keskustella Kari Eskelisen (Nastolan seurakunnan kirkkoherra) kanssa Nastapartion ja
seurakunnnan yhteistyöstä.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin muutoksitta.
4. Akela‐ Sampo‐kurssin 8.‐10.9.2017 hinta ja siinä tukeminen
Kurssin hinnaksi päätettiin sähköpostikeskustelussa 52€ piirin linjaa seuraten.
Lippukunnanjohtajan esitys: Nastapartiolaisten osallistumisen osalta ehdotan että lippukunta
maksaa kokonaisuudessan ensi syksynä Akelana tai Sampona toimivien kurssimaksut sekä puolet
muiden Nastapartiosta kurssille tulevien osallistumismaksuista (satsaus tulevaisuuteen). Jotta
mahdollisimman monen olisi mahdollista kurssille osallistua tarjotaan mahdollisuutta ottaa
lapset mukaan kurssille. Tällöin lapset olisivat omien vanhempien vastuulla ja maksaisivat
viikonloppuleirien systeemin mukaisesti ns. nallepartiolaisen ruokamaksun (15€/ yli 2v tenava)
Päätös: Hallitus päätti että lippukunta maksaa kokonaisuudessan ensi syksynä Akelana tai
Sampona toimivien kurssimaksut sekä puolet muiden Nastapartiosta kurssille tulevien
osallistumismaksuista (satsaus tulevaisuuteen). Hallitus ei halunnut lasten osallistumista
kurssille edes maksua vastaan, ellei ole mahdollisuutta järjestää lapsiparkkia kurssin
koulutusten ajaksi (mahdollisimman häiriötön koulutus).

5. Napa‐polttoleimasimen hankinta
Johtoryhmä suunnitteli kokoontumisessaan Syys‐starttiin yhdeksi rastiksi Napa‐
avaimenperän polttamista puukiekolle polttoleimasimella...(helppo, nopea, materiaaleiltaan
edullinenkin askartelu isolle porukalle). Tulevaisuudessa polttoleimasimista olisi varmasti
myös paljon iloa erilaisisssa käsityöprojekteissa tai vaikka kaluston merkkaamisessa.
Johtoryhmän esitys: Johtoryhmä esittää että lippukunta ostaa 1kpl n. 3 x 3 cm polttoleimasimia.
Julia Bergdahl on laittanut tarjouspyyntöjä useampaan paikkaan. Asiaa käsitellään hallituksessa,
kun tarjouksia on saatu.
Päätös: Saadut tarjoukset eivät vastanneet tarvetta, joten hallitus antoi Julialle valtuutuksen
kysellä tarjouksia laserleikatuista polttorauta‐aihioista ja tilata parhaiten tarjousta vastaavat
aihiot. Aihioihin hitsataan varret omatoimisesti.
6. Toiminnan esittelymateriaalit
Lippukunnanjohtajan alustus: Harrastemessuilla (6.5.) muita paikallaolleita seuraillessa
kiinnitimme huomiota siihen että ollaan aika vahvasti muita jäljessä esittelypisteiden
”näyttävyydessä”. Mielestäni Napa kaipaisi jonkinmoisia ”purjeita”, ständejä, ilmoitustauluja…
Hyviä ehdotuksia otetaan mielellään vastaan moisista enemmän tietäviltä / asiasta
ymmärtäviltä. Vahvasti olisin jonkinmoisten ilmettä nostattavien kapistusten hankinnan
kannalla.
Päätös: Hallitus päätti lykätä hankintaa ja antaa tiedostusvastaavalle tehtäväksi pohtia
lippukunnan graafista ilmettä sekä laatia lippukunnalle graafisen ohjeen. Hallitus käsittelee
graafista ohjetta syksyn 2017 aikana.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 3.9.2017 Gran‐Salon mökillä (Asikkala) kello 13:00.
8. Syksyn kokoukset
8/2017 sunnuntaina 15.10.2017 kello 16:00 partiotoimistolla.
9/2017 sunnuntaina 19.11.2017 kello 16:00 partiotoimistolla.
10/2017 sunnuntaina 10.12.2017 kello 16:00 partiotoimistolla.
Paikka voi muuttua.
9. Muut asiat
◦

Johtoryhmän terveiset
Johtoryhmä kokoontui 4.5.2017. Kokoontumisen muistio liitteenä (Liite 1.)

◦

Johtajaneuvosto ”Johtis”
Johtoryhmä on päättänyt alkaa pitämään ”johtista”, jotta saisimme kaikille
lippukunnan johtajatehtävissä toimiville mukavaa yhteistä tekemistä sekä
parantunutta tiedonkulkua. Ensimmäisessä ”johtiksessa” kysellään osallistujien
mielipiteitä ”johtiksen” ajankohdasta ja käsiteltävistä asioista.

◦

Nastojen kuulumisia
Ei erityisesti mainittavia asioita.

◦

Syksyn tilanne ryhmänjohtajien osalta
Sammakoilla ei ole vielä johtajaa, mutta Tytti Varjosta on kysytty tehtävään. Uusille
sudenpennuille on tiedossa kaksi johtajaa, mutta lisää toivotaan jotta rymistä ei
tarvitsisi tehdä niin suuria. Mahdollisesti saamme ryhmänjohtajiksi sudenpentujen
vanhempia ja heille luotsaajaksi aiempaa partiokokemusta omaavan henkilön.

◦

Siirtymävaiheet ikäkausissa (miten toimitaan kesäleirien osalta?)
Siirtymävaiheessa olevat osallistuvat vastaisuudessa kesäleireillä tulevan
ikäkautensa mukaiseen ohjelmaan. Sudenpennut ja seikkailijat leireilevät oman
ikäkautensa pituisen leirin.

◦

Ylioppilaiden muistaminen
Ylioppilaita menevät muistamaan Henna, Jasse ja Janita. Edustajat vievät
Nastapartiolta lahjaksi yhden ruusun.

◦

Tiedotusnastan pestikuvaus
Tiedostusnastan pestikuvaus käytiin läpi ja lisättiin lippukuntalehti Töräyksen
toiminnasta vastaaminen pestiin.

◦

Tiedotus / tiedonkulku
Lippukunnanjohtaja muistutti että jokaisen tehtävänä on tiedottaa omaan pestiinsä
liittyvät asiat omalle ”tiimilleen”.

◦

Vuosikello
Vuosikelloasiat käydään läpi hallituksen päiväseminaarissa 3.9.2017.

10. Ilmoitusasiat
◦

Jaana Gran ja Jani Vestola menee 23.5.2017 Kallentalolle opettelemaan laskutuksen
tekemistä Kuksassa (jäsenrekisteriohjelma).

11. Kokouksen päättäminen
Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen kello 18:55.

LIITTEET:
Liite 1: Johtoryhmän 4.5.2017 kokoontumisen muistio
Liite 2: Tiedotusvastaavan pestikuvaus

Vakuudeksi, Nastolassa 21.5.2017

______________________________________________
Henna Pohja, Lippukunnanjohtaja

_______________________________________________
Jani Vestola, Sihteeri

