
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  04/2019 
 
Paikka: Partiotoimisto 
 
Aika: 17.03.2019; klo. 12.00 
 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03  
 
 

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

o Paikalla: 
 Juha Istukaissaari 
 Bergdahl Julia  
 Istukaissaari Karoliina  
 Nousiainen Tiina saapui 12.05 

 Pohja Henna  
 Rintala Nea  
 Tammela Kaj  
 Varjonen Jani saapui 12.05 

 Vestola Jani  
 

 Jaakko Kinnunen seurakunnan partiotyöntekijä puheoikeudella 

 
 
 

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisesti 
 



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

 
 

 
 

5. Toiminnantarkastuskertomuksen käsittely 
o Käsiteltiin toiminnantarkastajan lausunto, joka puolsi 

vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.  
 

 
6. Ilves -19 leiri 

- Piiri tarjoaa leiripäivään kuljetusta 20 eur hinnalla, lähtö 
lahdesta.  

- Olemme jo päättäneet kuljetukselle ja sisäänpääsylle 
hinnaksi 30 eur, lähtö Nastolasta.  

- Piiri veloittaa leirille tulevasta vieraasta 15 eur / hlö.  
- Olemme kalliimpia kuin piiri, mutta meidän kuljetuksella ei 

tarvitse mennä lahteen eikä pysäköidä sinne.  
o Päätettiin muuttaa edellistä päätöstä ja alentaa hintaa 

viidellä eurolla, jolloin vierailupäivän hinnaksi tulee  
25€ /hlö 

o Antti Pohja kysyy vastuuhenkilöä vierailupäivälle 
- Ennakko viikonloppu 

o hintaehdotus: 
 Sudenpennut (la 10:00-16:00): 6€ (sisältää 

lounaan) 
 Seikkailijat-> (pe 19:00 - la 16:00): 20 € (sisältää 

iltapalan, aamupalan ja lounaan) 
 

o Päätettiin periä hinnat ehdotuksen mukaisesti 
 
 
7. Anomusten käsittely 

- Sudet- Tarpojaryhmän pt- kilpailu anomus 
o Hyväksyttiin kulut anomuksen mukaisesti 

 
 
8. LAP:n avustus 

o Päättiin anoa 2019 budjetin mukaisesti LAP:lta      
3000€ vuosiavustus 



 
 
9. Johtajatulet Evolla 30.8-1.9 

o Päätettiin myöntää tukea 30€/lähtijä 
 
 
10. Vaatetilaukset 

- Päätetään millä periaatteella ja mitä määriä vaatteita tilataan 
NaPa-kauppaan 

o tilataan vaatteita ennakkotilauksen mukaisesti, sekä  
erä NaPa kauppaan tulevaa tarvetta varten.  

 
11. Muut asiat 

- Lippukunnan telttahankinnat 
o Antti hankkii teltan kokeilukäyttöön, jatkosta päätetään 

myöhemmin 
- Seuraavat kokoukset;  

o Huhtikuu; su 28.4. klo 10 aloitetaan 
jumalanpalveluksella,  

 tässä myös johtis 
o Toukokuu; su 19.5. klo 16 

- Helmi- messut 11.5. Nastopoli 
o Kuka hoitaa, kysytään hoitaako iki-partio? 
o Alustavasti sovittu ”normi” meininki, tulet, lettuja, 

nokipannukahvia, villisika makkaraa 
 

 
12. Kokouksen päättäminen  

- Päätettiin kokous klo 12.58 
 

 
______________________          _______________________ 
Juha Istukaissaari                        Karoliina Istukaissaari 
Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri 
 
 


