
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  04/2020 
 
Paikka: Teams-kokous 
 
Aika: 19.04.2020  kello 16 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Todetaan läsnäolijat  

o Puheenjohtaja 
 Juha Istukaissaari 

 
o Jäsenet 

 Bergdahl Julia 
 Istukaissaari Karoliina 
 Nousiainen Tiina 
 Pohja Antti 
 Rintala Nea 
 Tammela Kaj 
 Varjonen Jani 
 Vestola Jani  
 Lehtinen Kimmo 
 Pesonen Riina 

 
o Varajäsenet 

 Palosuo Antti 
 

o Seurakunnan partiotyöntekijä  
 Henna Pohja 

 



- Ja todetaan päätösvaltaisuus 
o Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

o Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan 
mukainen järjestys 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 

o Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

 
5. Toiminnan tilanne 

- Ryhmät 
o Kevään toiminta johtuen Korona COVID19 pandemian 

aiheuttamista poikkeusoloista 
o Toiminta tapahtuu pääasiassa halukkaille 

etäpartiointina erilaisten nettisovellusten kautta. 
o Halukkaat voivat suorittaa Hämeen partiopiirin 

Kotikolona merkkiä 15.5 mennessä.  
Julia tilaa suorittaneille merkit, jotka lippukunta 
maksaa. Merkit maksavat 2 € kpl.  

o Nastolan seurakunta on ostanut lisenssin sovellukseen 
Seppo IO. Tämä on pelialusta, jota myös Nastapartio 
voi hyödyntää. Henna on tehnyt alustalle Nastapartion 
Pt kisan. Kilpailussa suoritetaan erilaisia tehtäviä 
Nastolan alueella kännykkää apuna käyttäen. Kisan 
kesto noin 2-3 h. 
Henna on yhteyshenkilö, hoitaa tehtävien 
tarkastuksen, pistelaskun ym. Kilpailuun on mahdollista 
osallistua toukokuun loppuun asti.   

o Henna tehnyt partionviikolle jokaiselle illalle 
iltahartauden. You tube linkki jaetaan Faceen ja 
Instaan, jota saa jakaa ryhmille.  

o Syksyn leirit. Jos rippikoulut siirtyvät syksylle, se 
saattaa vaikuttaa meidän varauksiin. Alustavan 
suunnitelman mukaan järjestetään  

 2-4.10.2020 lippukunta leiri, sudenpennut 
pelkästään lauantaina 

 13-15.11.2020 sudenpennut ja perhe/nallepartio  
 



o Syksy, aloittava ryhmä? Onko jo ilmoittautuneita, 
johtajat? 

 Kysellään muutamaa vaihtoehtoa johtajiksi 
 4 lasta ilmoittautunut toimintaan.  

 
6. Lippukunnan esittelymateriaali 

- Tilanne 
o Kaitsu odottaa edelleen Jasselta alkuperäistä aineistoa.  

 
 
7. Talous  

o Tilanne hiljainen mutta hyvä.  
 

 
8. Lippukunnan kesäleiri Naumi2790 

- Tilanne 
- Miten korona vaikuttaa, leirin peruuttaminen? koska? 

o Tila voidaan peruuttaa koska vaan ei aiheudu kuluja. 
o Jatketaan ilmoittautumisaikaa pitemmäksi.  
o Tehdään päätös leirin järjestämisestä tai 

peruuttamisesta Suomen hallituksen tai Suomen 
partiolaisten suositusten mukaisesti.  

o Muonituksesta ottaa koppia Karoliina, Tiina ja Niina 
 

9. Muut asiat 
o Joulukampanjapäällikkö 2020, Jani Varjonen 
o Seuraava kokous 13.5 klo 18 
 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
o Päätettiin kokous klo 17.15 

 
 
 
 
 
___________________________     ________________________ 
Juha Istukaissaari                   Karoliina Istukaissaari 
puheenjohtaja                    sihteeri 

 



 
 
 
 
 


