
NASTAPARTIO RY / HALLITUS 
 
Hallituksen kokous  07/2015 
Paikka: Partiotoimisto  
Aika: 23.8.2015  kello 19.00 
 
 
Läsnä: 
Henna Pohja   jäsen 
Julia Bergdahl   jäsen 
Nina Auvinen   jäsen 
Jani Vestola   puheenjohtaja ja sihteeri 
Hanna-Kaisa Varjonen  Taustayhteisön edustaja puheoikeudella  
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:42. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todelttiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
Puheenjohtaja luki pöytäkirjan ja se vahvistettiin. 
 

5. Kuvat.fi –palvelun käyttöajan jatkaminen 
Hallitus päätti yksimielisesti että Nastapartio ry jatkaa palvelun käyttöä. Ida Auvinen 
toimittaa laskun toiminnanjohtajalle, joka maksaa laskun lippukunnan tililtä. 
 

6. Hämeen Partiopiiri ry:n toimintakilpailu REKI 
Hallitus päätti että Nastapartio ry palkitsee lippukunnan parhaiten menestyneen ryhmän 
lahjoittamalla taskumallin ensiapupakkauksen ryhmän jokaiselle jäsenelle.. 
 

7. Dymo- ja kaiverruslaitteen hankkiminen 
Ida Auvisen esityksen mukaisesti, hallitus päätti että Nastapartio ry hankkii kyseiset 
laitteet ja valtuuttaa Ida Auvisen hankkimaan/tilaamaan ne tarvittavine tykötarpeineen 
(dymo-nauhat, etc.). Hintakatto 300 euroa.  

 
8. Joulukampanjapäällikkö 

Hallitus nimitti Julia Janssonin joulukampanjapäälliköksi. 
 

9. Antti Pohjan Pj-kurssi- sekä johtajatulianomus 
Antti Pohja on toimittanut kaksi anomusta hallitukselle. Anomukset pöytäkirjan liitteenä. 
Hallitus päätti että Nastapartio ry maksaa Antin Pj-kurssin sekä Johtajatulien 
osallistumismaksut. 
 
 
 



10. Varainhankintaidea 
Nina Auvisen ehdotti että Nastapartio ry laittaa Nastolan kauppojen 
pullonpalautuspisteisiin keräyslippaan johon pullonpalauttajat voivat tiputtaa kuittinsa 
tukeakseen Nastapartion toimintaa. Nina tiedustelee asiaa S-marketien (Rakokivi, 
Villähde), K-Supermarketin sekä Lidlin halukkuutta asiaan. Mahdollinen kerääminen 
aloitettasiin 2.11.2015. Hallitus päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa. 

 
11. Lippukuntaleirin 25. – 27.9.2015 osallistumismaksut 

Leirinjohtaja Maija Ilmonen on tiedustellut hallitukselta miten asetamme leirimaksut 
lippukuntaleirille. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti seuraavaa: 

- Normaali leiriläinen (pe-su) 30 € 
- Pelkkä lauantai 25 € (koska silloin tehdään kaikki kustannukset!) 
- Alle kouluikäiset 15 € (ajasta riippumatta) 
- Alle 4-vuotiaat 0 € 
- Leirillä koko ajan johtajana olevat (etukäteisvalmisteluja tehneet) johtajat 0 € (ei 

koske vain yhden ohjaleman järjestäjää, mutta leirinjohtajalla valtuus päättää 
nämä henkilöt). 

- 2015 – 2016 ryhmienjohtajat 15 euroa (ajasta riippumatta) 
 

12. Muut asiat 
- Lippukuntaposti. Puheenjohtaja kävi läpi SP:stä saapuneen postin. 
- Todettiin että Nastapartio ry on hyväksytty LAP:n jäseneksi anomuksemme 

mukaisesti. 
- Kesällä 2016 mahdollisesti yhteisleiri Lahden seurakuntayhtymän lippukuntien 

sudenpennuille ja seikkailijoille. 
- Keskustelua johtajien kaudenavauksesta 14.8. Tilaisuus meni hyvin ja paikalle 

saapuneet pitivät tilaisuudesta. Valitettavasti tapahtumaan ei saatu osallistumaan 
kaikkia tarvittavia henkilöitä. Lippukunnan asioita käsiteltiin paljon. Rekrytoitiin mm. 
joulukampanjapäällikkö (Julia Jansson) sekä syksyn yöretken järjestäjä (Janita 
Rintala). 

- Uusien partiolaisten ilmoittautumispäivä 24.8.2015 tilannekatsaus. Illan järjestävät 
Hanna-Kaisa Varjonen, Henna Pohja sekä Jenni Äijälä. Infotilaisuuden jälkeen 
tarkoituksena valmistaa lämpimiä voileipiä osallistujien kanssa. 

- Ryhmien tilanne kauden alussa. Tilanne on kohtuullinen. Kaikilla muilla ryhmillä on 
johtajat, paitsi alkavalla uudella sudenpentulaumalla. Todennäköisesti ne lapset 
sijoitetaan Hennan ja Antin ryhmään omina joukkueinaan vanhempien opastamana. 

- Sudareiden päiväretki 1.11.2015. Järjestää Antti Pohja. 
- Akela-/Sampovihjarit (Orimattila) 10.10.2015. 
- Hallituspestien muuttaminen 2-vuotisiksi. Avointa keskustelua. Päätettiin keskustella 

seminaarissa asiasta lisää. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:18. 

 
 
 
Vakuudeksi 
 
Nastolassa 23.8.2015 
 
 
_________________________________ 

         Jani Vestola 
Puheenjohtaja ja sihteeri 


