
NASTAPARTIO RY / HALLITUS 
 
Hallituksen kokous  08/2015 
Paikka: Partiotoimisto  
Aika: 20.9.2015  kello 17.00 
 
Läsnä: 
Henna Pohja   jäsen 
Julia Bergdahl   jäsen 
Nina Auvinen   jäsen 
Ida Auvinen   jäsen 
Tytti Varjonen   jäsen 
Jani Vestola   puheenjohtaja ja sihteeri 
Hanna-Kaisa Varjonen  Taustayhteisön edustaja puheoikeudella  
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:15. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin lisäyksin kokouksen työjärjestykseksi. Lisätyt kohdat esityslistalla 
kursivoituna. 
 

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

5. Kätevä- ja Tekevä –messut Lahdessa  
Hallitus päätti yksimielisesti ettei Nastapartio ry ei osallistu ko. messuihin. 
 

6. Kymen Kotkat ry 70-vuotta 
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti että Nastapartio ry lahjoittaa Kymen Kotkat ry:lle 
merkkipäivälahjana 70 euroa. Hanna-Kaisa Varjonen suorittaa maksun Kymen Kotkat ry:n 
tilille. 
 

7. Sami Pärssisen PJ-kurssimaksuanomus 
Hallitus päätti että Nastapartio ry maksaa Sami Pärssisen PJ-kurssin kokonaisuudessaan. 
Hanna-Kaisa Varjonen suorittaa maksun piiristä tulevan laskun mukaan. 
 

8. Kaj Tammelan PJ-kurssimaksuanomus 
Hallitus päätti että Nastapartio ry maksaa Kaj Tammelan PJ-kurssin kokonaisuudessaan. 
Hanna-Kaisa Varjonen suorittaa maksun piiristä tulevan laskun mukaan. 
 

9. Sudenpoikaset seikkailijaryhmän seikkailijakilpailumaksuanomus 
Hallitus päätti että lippukunta maksaa Sudenpoikasten osallistumismaksun sekä 
matkakulut lippukunnassa päätetyn kilometrikorvauskäytännön mukaisesti. 
 

10. Sammakot seikkailijaryhmän seikkailijakilpailumaksuanomus 
Hallitus päätti että lippukunta maksaa Sammakoiden osallistumismaksun sekä matkakulut 
lippukunnassa päätetyn kilometrikorvauskäytännön mukaisesti. 



 
11. Lahden kaupungin aluejohtokunta ja Nastapartion edustajan etsiminen 

Hallitus keskusteli aiheesta ja totesi että meillä on halukkuutta asettaa ehdokas ehdolle 
edustamaan lippukuntaa sekä Nastolan aluetta aluejohtokuntaan. Halukkaita aletaan 
kartoittamaan heti ja Jani Vestola kysyy Juha Istukaissaaren, Harri Korkeamäen sekä 
Risto-Pekka Väänäsen halukkuutta. 
 

12. Varainhankintaidea 
Nina Auvisen ehdotuksen pohjalta keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.  

 
13. Roihu –suurleirin osallistumismaksun tukeminen 

Hallitus päätti että lippukunta tukee jäseniään 50 euroa/leiriläinen, kuitenkin 
maksimissaan puolet leirimaksusta (lyhyen aikaa olevat). Lippukunta maksaa jäsenilleen 
leirilippukunnanjohdon osallistumismaksun. Nallepartioon osallistunut täysi-ikäinen saa 
lippukunnan tuen itselleen ja alle kouluikäisille lapsilleen liityttyään Suomen Partiolaiset 
ry:n jäseneksi. 
 

14. Joulumyynnin tuoton jakaminen 
Kalenteri maksaa ostajalle 7€ ja korttipaketti 5€. Hallitus päätti että ryhmä saa myydystä 
kalenterista 1,5€/myyty kalenteri ja 1,0€/myyty korttipaketti. Ryhmien saamat varat on 
käytettävä partiotoimintaan. 
 

15. Muut asiat 
- Ikipartio on luvannut hoitaa Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueen järjestelyt. 
- Keskustelua Roihu-leirilippukunnan varainhankintakeinoista. Hallitus keskusteli asiasta 

vapaamuotoisesti. 
- Ida Auvinen kertoi missä mennään Nastolan kunnan itsenäisuuspäiväjuhlan 

järjestelyissä. Tapahtuman järjestelyt rullaavat hyvällä tahdilla. Kunta maksaa 
järjestäjälle 1500 euroa kulujen kattamiseksi. 

- YK:n-päiväjuhla 24.10.2015 Taarastissa. Nina Auvinen kysyy Harri Korkeamäeltä 
mahdollisuutta edustaa Nastapartiota ryhmänsä kanssa. 

- Yhteisvastuukeräys. Vuoden 2016 yhteisvastuukeräys auttaa syrjäytymisvaarassa 
olevia lapsia- ja nuoria. Yksi erityisavustuskohde on partio. Seuraavassa kokouksessa 
nimitetään lippukunnalle yhteisvastuukoordinaattori. Nina Auvinen kysyy Kaija-Liisa 
Huhtisen halukkuutta koordinaattorin pestiin. Jos vastaus on negatiivinen, Hanna-
Kaisa Varjonen kysyy Nina Komosen halukkuutta pestiin. 
 

16. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 11.10.2015 kello 17:00 partiotoimistolla. 
 

17. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:50. 

 
 
 
Vakuudeksi 
 
Nastolassa 20.9.2015 
 
 
_________________________________ 

         Jani Vestola 
Puheenjohtaja ja sihteeri 



1

Jani Vestola

From: Petri Louko <Petri.Louko@partio.fi>
Sent: 8. syyskuuta 2015 12:44
To: Petri Louko
Cc: Marjo Majlund
Subject: VL: Kätevä & Tekevä 31.10–1.11.2015 
Attachments: KäTe15s_mediak.pdf

Moi Lahtelaiset lippukunnat, 
ohessa liitteenä ja tuossa alempana teille mahdollisuus ja viestiä lahden Messujen suunnalta. 
 
Olen ko. tapahtuman osalta messuille ilmoittanut että partiolaiset eivät osallistu ainakaan partiopiirin (Hämeen 
Partiopiiri ry) tai aluejärjestön (Lahden alueen partiolaiset ry) toimesta. 
Tämän vuoden messut on meidän osalta nyt messuiltu ja rahat käytetty. 
 
Tämä siis teille tiedoksi ja mahdollisuutena. jos joku lippukunta/lippukunnat aikovat mennä, niin laitelkaa viesti 
tännekin, niin tulette sitten toisistanne tietoisiksi. Piirin viestinnältä saatte tarvittaessa tukea ja materiaalia. 
 
Lisäinfoa voi kysellä minulta. 
 
Mukavaa syksyn alkua. 
 
 
........................................................................ 
  
Terveisin 
 
Petri Louko 
aluepäällikkö 
p. 050 311 0930 
petri.louko (a) partio.fi 
skype: lotenskype 
 
Hämeen Partiopiiri ry 
Partiotoimisto Lahti 
Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti 
www.hp.partio.fi 

 

Lähettäjä: Assistentti1 [mailto:assistentti1@lahdenmessut.fi]  
Lähetetty: 8. syyskuuta 2015 12:04 
Vastaanottaja: Petri Louko 
Aihe: Kätevä & Tekevä 31.10–1.11.2015  
 
Tervehdys Lahden Messuilta! 
 
 
Lähestyn teitä syksyn asioilla koskien Lahden Messukeskuksesta pyhäinpäivänviikonloppuna 31.10–1.11.2015 
järjestettävää Kätevä & Tekevä messutapahtumaa. Kätevä & Tekevä on perinteinen Kädentaito- ja 
harrastetapahtuma, joka järjestetään nyt kolmatta kertaa Lahden Messujen toimesta.  
 
Tänä vuonna Kätevä palaa juurilleen – itse tekemisen iloon ja taitoon! Nostamme tapahtumassa esiin erityisesti 
kädentaitajia, materiaaleja ja tarvikkeita, sekä uutena osa-alueena Lasten kätevän, joka pitää sisällään lasten omien 
taitojen toteuttamista sekä lapsille suunnattuja tuotteita. Myös kädentaidot keittiössä saa viime vuodesta jatkoa 
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tulevilla messuilla. Tapahtuma on suunnattu koko perheelle, josta löytyy nähtävää niin naisille, miehille kuin 
lapsillekin.  
 
Kätevän rinnalla järjestetään harrastuksia monipuolisesti yhteen kokoava Tekevä, Nukke- ja nukkekotimessut, 
Kansainväliset kivi- ja korumessut, Lahti Touring Challenge – RC-autokilpailu sekä uutena Suomen 
Ilmailuliiton Fly Indoor – tapahtuma. Yhdellä messulipulla pääsee kaikkiin tapahtumiin. Tämä kokonaisuus vetää 
monipuolisesti messukävijöitä paikalle ja viime vuonna onnistuimme yli odotusten – tapahtumassa vieraili kahden 
päivän sisällä lähes 9000 kävijää.  
 
Etsin nyt Tekevään mielenkiintoisia harrastuksia ja innokkaita harrastajia saman katon alle, luomaan monipuolista ja 
mielekästä tapahtumaa. Meillä on tarjota näyttelytilaa pöytäpaikoista isompiin osastoratkaisuihin ja kysynkin oletteko 
kiinnostuneita tulemaan mukaan? Ajankohta on mitä otollisin ajatellen lähestyvää joulunaikaa sekä vuoden vaihdetta, 
jolloin katseet suunnataan jo kevät kauteen! 
 
Mikäli ajankohta on teille sopiva – lisätietoja löydätte www.katevamessut.fi sekä tapahtuman tunnelmia vuodelta 
2014 + Facebook. 
 
Liitteenä on tapahtuman mediakortti. 
 
Tutustukaa tietoihin ja ottakaa yhteyttä, niin katsotaan teille sopivin paikka tapahtumassa! 
 
 
Messuterveisin, 
 
Sanna Pesonen 
Assistentti-harjoittelija 
 
Lahden Messut Oy 
Salpausselänkatu 7, 
PL 106, 15141 LAHTI 
 
p. 040-654 1279 
assistentti1@lahdenmessut.fi 
www.lahdenmessut.fi 
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Tervetuloa näytteilleasettajaksi 31.10-1.11.2015 
Lahden messukeskukseen! 

Perinteisesti pyhäinpäiväviikonloppuna järjestettävä 
tapahtumakokonaisuus tarjoaa loistavan ajankohdan 
menestyksekkäälle isänpäivä- ja joulumyynnille.



KÄTEVÄ
• Kädentaitajien tuotteet
• Laadukkaat koriste-   
   ja käyttöesineet
• Vaatteet ja asusteet
• Korut ja helmet
• Askartelutarvikkeet
• Huovutus   
• Keramiikka
• Punonta 
• Puutyöt     
• Kynttilät
• Alan lehdet ja kirjallisuus
• Artesaaniruoka

TEKEVÄ  
• Pienoisrautatiet
• Pienoismallit
• RC-autot ja lennokit
• Autoradat
• Pelihahmot ja figuurit
• Nukkekodit
• Valokuvaus
• Liikuntaharrasteet

Varaa osastosi nyt! 

Valmiit osastoratkaisut
PÖYTÄPAIKKA  186 e (+alv)  
Sisältää näyttelytilan, pöydän 80x160 cm, 
sekä rekisteröitymismaksun

MINIOSASTO 256 e (+alv)  
Sisältää näyttelytilan, seinärakenteet, tummanharmaan 
maton, pöydän 70x120 cm sekä rekisteröitymismaksun.

VALMISOSASTO
sisältää näyttelytilan, seinä- ja tukirakenteet, maton,  
sähköliittymän sekä rekisteröintimaksun.

Näyttelytilan vuokra 62 e /m2 (+alv)
Rekisteröitymismaksu 50 e / yritys (+alv)

Lisätiedot ja näyttelytilavaraukset:
Lahden Messut Oy
ANNE KOSKINEN
puh.  040 581 0722 • anne.koskinen@lahdenmessut.fi

www.lahdenmessut.fi

Yhteistyössä:

Nyt messuille! 
Kohtaa juuri sinulle oikea kohderyhmä ja 
uudet asiakkaat. Tee kauppaa ja testaa uusia tuotteita ja 
vahvista yrityksesi imagoa ja yhteistyöverkostoa!

90% 92%  - kävijöistä teki ostoksia - näytteilleaettajista piti
   ajankohtaa erittäin hyvänä

2014 -messuilla:

Koko   Hinta

4 m2    448 e (+alv)     
6 m2    612 e (+alv)
8 m2    786 e (+alv)

Koko   Hinta

10 m2       960 e (+alv)
12 m2   1124 e (+alv)
16 m2  1432 e (+alv

83% - näytteilleaettajista halusi
   tulla uudelleen
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Jani Vestola

From: Kymen Kotkat ry lippukunnanjohtaja Jari Nisula 
<lippukunnanjohtaja@kymenkotkat.fi>

Sent: 6. syyskuuta 2015 22:25
To: lippukunnanjohtaja@kymenkotkat.fi
Subject: Kymen Kotkat 70v. 19.9.2015
Attachments: kutsu70pdf.pdf; disco KymKot.pdf

 
Hei partioystävä! 
 
Tervetuloa juhlistamaan partiolippukunta Kymen Kotkien 70 -vuotis juhlaa 19.9.2015 13.00 Ravilinnaan, 
Kausalaan! (Veteraanitie 2, 47400 Kausala) 
 
ystävällisin terveisin 
Kymen Kotkat ry 
 
Jari Nisula                   Emma Koskinen 
lippukunnanjohtaja      sihteeri 
0405609741 
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Jani Vestola

From: Henna Pohja <henna.pohja@gmail.com>
Sent: 31. elokuuta 2015 21:50
To: Jani Vestola
Subject: Fwd: PJ-Kurssi

 
---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 
Lähettäjä: Sami Pärssinen <sami.parssinen@r2sp.fi> 
Päiväys: 31. elokuuta 2015 klo 21.41 
Aihe: PJ-Kurssi 
Vastaanottaja: Henna Pohja <henna.pohja@gmail.com> 
 

Moi. 
 
Olen ilmoittautunut PJ‐Kurssille , ja jopa hyväksytty kurssilaiseksi. Nyt ei puutu muuta kuin kurssi maksu. 
 
Täten anon uudelta lippukunnaltani tukea kurssimaksun suorittamiseen, joko osittain tai kokonaan. 
Vastavuoroisesti lupaan auttaa ja palvella. 
 
Kiittäen ja kumartaen 
Sami Pärssinen 
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Jani Vestola

From: Henna Pohja <henna.pohja@gmail.com>
Sent: 25. elokuuta 2015 11:51
To: Jani Vestola
Subject: Fwd: Partiojohtajien peruskurssi

Hei saatiin eilen vielä pari isää innostumaan pj-kurssille lähtemään. Tässä alla välitetty viesti Tammelan 
Kajlta. Riittääkö tämä anomukseksi hallitukselle vai pyydänkö jonkun erillisen? 
 
Kaj on siis yhen mun sudarin isä ja on ollut jo muutenkin aktiivisesti toiminnassa mukana viime talven 
(mm. molemmilla sudarileireillä, kesäleirillä ja nallepartiossa. Haaveissa hänellä tehdä enempikin, mutta työ 
ei anna tällä hetkellä ainakaan myöden osallistua viikkotoimintaan enempää. 
 
Toinen hakemus on ehkä vielä tulossa Pärssisen Samilta, joka on tähän asti ollut Hannan nallepartioiskä, 
mut nyt myös tavallaan mun... kun poikansa aloitti meidän ryhmässä. Sami myös aloittaa kolmantena 
johtajana Antin ja mun kanssa. Saa nähdä kuinka paljon meitä oikeasti ens viikolla paikalle tulee, mutta jos 
kaikki eilen ilmoittautuneet ja ne vanhat jotka eivät ole ilmoittaneet lopettavansa tulee paikalle meitä voi 
olla jopa 34 sudaria... 
 
=) Henna 
 
---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 
Lähettäjä: Kaj Tammela <kajtammela@hotmail.com> 
Päiväys: 25. elokuuta 2015 klo 10.17 
Aihe: Partiojohtajien peruskurssi 
Vastaanottaja: Henna Pohja <henna.pohja@gmail.com> 
 

Moi ! 
 
Sain tänään vastauksen, että pääsen mukaan tuonne Partiojohtajien peruskursille. Eli meillä on hyvä poppoo 
kasassa. Samalla voisin annoa Nastapartiolta sitä tukea tuohon kurssimaksuun. Kurssin tiedot alla: 
 

Partiojohtajien peruskurssi monimuotokoulutuksena 

Ikäryhmät:  

 
 
 
 
Ajankohta:  

16.09.2015 

Paikka:  

Aloitus: Tampereen partiotoimisto 

Hinta:  

95 € 

 

 

T: Kaj 
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Jani Vestola

From: aleksi.airos <aleksi.airos@gmail.com>
Sent: 18. syyskuuta 2015 19:24
To: Jani Vestola
Subject: Avustus anomus hämeenlinnan kisoihin.

Seikkailija kisat järjestetään 3.10 hämeenlinnassa. Sudenpoikaset seikkailija ryhmästä on lähdössä yksi 
neljän hengen joukkue +saattaja kisoihin. Kokonaiskustannukset ovat noin 50e josta 25e/ vartio ja 5e 
henkilö (ml.saattaja). Matkan pituus on noin 90km yhteen suuntaan. Yksi huoltajista toimii saattajana ja 
kuljettajana. Tämä on avustus anomus hämeenlinnan kisoja varten. Päiväys 18.9.2015 Aleksi Airos. 



1

Jani Vestola

From: Julia Bergdahl <julia.bergdahl@hotmail.com>
Sent: 19. syyskuuta 2015 14:46
To: Jani Vestola
Subject: Anomus Hämeen seikkailijakilpailun kustannuksista

Seikkailijaryhmä Sammakot on lähdössä 3.10 järjestettäviin kisoihin Hämeessä. Vartion nimi on 
SuperHyperSampit ja mukaan lähtee 6 kisailijaa + 2 saattajaa, jotka toimivat samalla kuskeina. Kisa 
kustantaisi 65e (25e/vartio + 5e/henkilö) ja anomme hallitukselta kilpailun kustannusten maksamista.  
 
Lähetetty 19.9.2015, Julia Bergdahl 




