
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  02/2022 
 
Paikka: Etä- kokous, Metritie 3 
 
Aika: 20.02.2020; klo. 16.00 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todetaan läsnäolijat ja esteen ilmoittaneet 
- Puheenjohtaja 

o Juha Istukaissaari - paikalla 
 

- Jäsenet 
o Bergdahl Julia - paikalla 
o Istukaissaari Karoliina - paikalla 
o Istukaissaari Emma - paikalla 
o Nousiainen Tiina - paikalla 
o Juurakko Jukka - paikalla 
o Tammela Kaj – poissa 
o Varjonen Jani - paikalla 
o Vestola Jani - paikalla 
o Lehtinen Kimmo - paikalla 
o Pohja Antti - paikalla 

 
 
- Seurakunnan Partiotyöntekijä 

o Pohja Henna - poissa 
 

Kokous on päätösvaltainen. 

 
 



3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslistan mukainen järjestys hyväksytty kokouksen 
työjärjestykseksi 
 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
Ei muutoksia edellisen kokouksen pöytäkirjaan. Edellisen kokouksen 

pöytäkirja on hyväksytty 

 
 

5. Lippukunnan Kesä SuSe -leiri 
Ei johtajaa vielä, Jukka luvannut hoitaa ruokahuollon 
- Paikka, Arra-maja 
- Aika 9.–12.6. 

Selvitetään kohderyhmää, kun selviää leirin johtaja 
 

6. Nastapartion leirimaksut 2022  
Syksystä nostetaan leiriläisten hinnaksi (pe-su) 40 € ja pidetään 
johtajahintana 10€. Päivähinnoiksi (la-su) 30 € ja pelkkä lauantai 
25€. Tällä saadaan pelivaraa leirin materiaalihankintoihin. 
Tämä koskee Luomaniemen viikonloppuleirejä 
 
Ohjeistetaan, että johtajaksi leirille haluava ottaa yhteyttä 
leirinjohtajaan, ennen kuin ilmoittautuu leirille. Tällä vältetään 
tilannetta, että leirillä on “ylitarjonta” johtajista.  
 
7. Lippukunnan kevät kokous 
Päätetään kutsua lippukunnan kevätkokous koolle. 
Kevätkokous pidetään 10.4. klo 16:00. Osallistumisvaihtoehtoina 
etänä ja paikan päällä. Paikka selviää myöhemmin. 

 
8. Kevään tapahtumat 
Kakkukisat 24.4. 
- Kakkujen teko alkaa 14:00 (tilanvaraus 13:00 eteenpäin 

- Partiomessu klo 16:00 

- Maistelu kirkkokahvien yhteydessä 

- Alustavasti Sudet vetävät kakkukisan 

 
Piirin johtajapäivät ja kevätkokous 26.3. Lahdessa 
- Kannustetaan johtajia osallistumaan 

 



Yhden päivän Jamboree 29.5. 
- Mietitään lippukunnan osallistumista 

 
Lippukunnan suunnistustapahtuman järjestäminen toukokuussa, 
yhteistyössä Nastolan Terän kanssa.  

 
9. Muut asiat 
Partiotoimiston käyttö ja varaukset 
- Hommataan tarvittavat mustekasetit tulostimeen 

o Seuraillaan tulostimen käyttömääriä 

- Perustetaan sähköinen varauskirja Google Driveen 

- Google Driven linkki “Nastapartion Johtis”-ryhmän tietoihin 

Talous tilanne, tiedoksi 
- Rahatilanne hyvä, hienoinen tasainen lasku viime vuosina, 

korona vaikuttanut viime vuoteen 

Kajo, tilanne. Vaatiiko toimia? 
- Etukäteistapaamista mietitään 

- Edistetään busseja leiriläisiä 

- Kajo tarjoaa ilmaista bussikyytiä vierailijoille, joten ei omaa 

busseja 

Lippukunnan 60 -v juhlat, tekijä? 

- Keskustellaan johtispäivässä, miten juhlistetaan lippukuntaa 

- Kysellään koordinoijaa juhlien järjestämiseen 
 
  

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.27 
 
 
 
 
 
 


