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HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  03/2019 
 
Paikka: Partiotsto 
 
Aika: 22.02.2018; klo. 18.00 
 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12 
 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
- Todettiin läsnäolijat 

o Paikalla: 
 Juha Istukaissaari puheenjohtaja 
 Bergdahl Julia läsnä skypen välityksellä 
 Gran Jaana läsnä skypen välityksellä 
 Istukaissaari Karoliina sihteeri 
 Nousiainen Tiina 
 Pohja Henna 
 Rintala Nea 
 Vestola Jani 
 Pohja Antti 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti 

 
 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 



5. Tilinpäätöksen ja taseen käsittely sekä hyväksyminen        
toiminnantarkastajalle toimitettavaksi 
- Talousnasta esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen 
- Puheenjohtaja esittää 

o että hyväksytään tilinpäätös toimitettavaksi 
toiminnantarkastajalle 

o hyväksyttiin tilinpäätös toimitettavaksi 
toiminnantarkastajalle 
 

 
5. Toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen 

toiminnantarkastajalle toimitettavaksi 
- Puheenjohtaja esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen 
- Puheenjohtaja esittää  

o että hyväksytään toimintakertomus toimitettavaksi 
toiminnantarkastajalle 

o hyväksyttiin toimintakertomus korjauksin 
toimitettavaksi toiminnantarkastajalle 

 
6. Nastapartion tarpojaretki anomus (liite1) 

o Päätettiin myöntää avustus anomuksen mukaisesti 
 

 
 

7. Ilves -19 leiri 
- Leirille on lähdössä Nastapartiolaisia 78 henkilöä 

o Edellisessä kokouksessa päätettyjen lisäksi, lisättiin 
johtokolmikkoon Maija Ilmonen. Johtokolmikko miettii 
keskenään kuka tekee mitäkin. 

o Leirilippukuntaan Katja Sorvari ja Kimmo Lehtinen, 
myös heidän leirimaksut maksetaan. 

o Jälki-ilmoittautuneille maksetaan sama tukisumma kuin 
ennakkoilmoittautuneille 

o Sudenpennuille ja aikuisille jotka jäävät 
sudenpentuleirin jälkeen leirille, maksetaan tukea 
5€/pvä 

o Antti Pohja hoitaa tilauskuljetukset leirille, 
vierailupäivään ja takaisin. 

o Muille lippukunnille tarjottavan leirikuljetuksen hinta 
15€ meno-paluu/ henkilö 

o Vierailupäivän kuljetuksen hinta 15€ meno/paluu 



 
o Tiedustellaan henkilöä, joka hoitaa vierailupäivän 

järjestelyt halukkaille vierailijoille 
 

- Lippukunnan ennakkotapaaminen Luomaniemessä 
o Leirin johtokolmikon Nastapartion edustajat vastaavat 

luomaniemessä järjestettävän ennakkoviikonlopun 
järjestelyistä. 

 
 
 
 
 
8. Muut asiat 

- Johtajapäivä ja piirinkevätkokous 23.3. Hollolassa 
- Kokous aikataulu 2019 

o Muistutuksena jo päätetyt hallituksen kokoukset 
keväälle 

o Maaliskuu; su 17.3 klo 12 
o Huhtikuu; su 28.4. klo 10 aloitetaan 

jumalanpalveluksella 
o Toukokuu; su 19.5. klo 16 

- Johtis 6.3. luomaniemen rantasauna 
o Jaana koostaa ohjelmaa 

 
 
 
 
9. Kokouksen päättäminen  

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________        _________________________ 
Juha Istukaissaari                         Karoliina Istukaissaari 
Puheenjohtaja                              Sihteeri 



 
 
 
 


