
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  03/2015 
 
Paikka: Partiotoimisto 
 
Aika: 8.3.2015  kello 16.00 
 
Läsnä: 
Jani Vestola  puheenjohtaja & sihteeri 
Henna Pohja  jäsen 
Nina Auvinen  jäsen 
Julia Bergdahl  jäsen 
Hanna-Kaisa Varjonen toiminnanjohtaja puheoikeudella 

 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:20. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

- Esityslista hyväksyttiin lisäyksin. Listalle lisättiin uudeksi kohdaksi kohta 5 
(lippukunnan kevätkokous) ja muut kohdat siirtyivät yhden pykälän eteenpäin. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja vahvistaminen 
- Kokousten 1/2015 ja 2/2015 pöytäkirjat hyväksyttiin muutoksitta. 

 
5. Nastapartio ry:n kevätkokous 

- Kokous pidetään 19.4.2015 kello 11:00 Luomaniemessä. 
 

6. NaPan organisaatio ja nastat 
- Nastat jaettiin seuraavasti: 

o Sudarinasta (Henna) 
o Seikkailijanasta (Julia) 
o Tarpojanasta (Julia) 
o Samoilijanasta (Ida) 
o Vaeltajanasta (Ida) 
o Ikinasta (Uokki). Ei läsnä. Ei vahvistettu. 
o Talousnasta (Jani) 
o Eränasta (Ida). Ei läsnä. Ilmoitti halukkuutensa etukäteen. 
o Sihteerinasta (Hanna) 
o Koulutusnasta (Nina) 
o Tapahtumanasta (Tytti). Ei läsnä. Ei vahvistettu. 

 



7. Kunnan avustusanomus 
- Hallitus päätti anoa kunnalta 1500 euroa toimintaa varten sekä 3000 euroa kunnan 

itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä varten. 
 

8. Reissu 2015 –paraati (17.5.2015 Tampere) 
- Tytti Varjonen toimii yhdyshenkilönä ja hoitaa tapahtumaan imoittautumiset, ym. 

järjestelyt. 
- Matka maksaa 35 euroa/henkilö (Särkänniemiranneke 25 euroa ja kyyti 10 euroa). 
- Lippukunta maksaa osan bussikyydistä.  
- Sudenpentu- ja seikkailijaikäiset pääsevat mukaan vain huoltajan seurassa (yhdellä 

huoltajalla voi olla 1 – 3 lasta huollettavanaan). 
- Kymen Kotkat ry. On ilmoittanut halukkuutensa yhteiseen bussikyytiin. 

 
9. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous (21.3.2015 Jämsä) 

- NaPasta ei valitettavasti kukaan pääse kokousedustajaksi. 
 

10. Muut asiat 
- Lippukuntaposti käytiin läpi. 
- Avointa keskustelua mm. kuntien ja seurakuntien avustuksista (kuntaliitos), Nastolan 

kunnan viimeisestä itsenäisyyspäiväjuhlasta sekä Tervetuloa Partioon –kurssista. 
 

11. Seuraava kokous 
- Seuraava kokous pidetään 12.4.2015 kello 16:00 partiotoimistolla. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:10. 

 
 
 
 
 
Vakuudeksi: 
 
 
________________________________ 

Jani Vestola, puheenjohtaja ja sihteeri 


