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PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.21 
 

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

o Puheenjohtaja 
 Juha Istukaissaari 

 
o Jäsenet 

 Bergdahl Julia poissa 
 Gran Jaana poissa 

 Istukaissaari Karoliina 
 Nousiainen Tiina 
 Pohja Henna 
 Rintala Nea 
 Tammela Kaj 
 Varjonen Jani 
 Vestola Jani 

 
 Jaakko Kinnunen seurakunnan partiotyöntekijä puheoikeudella 

 
 

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslistan 
mukaisesti 



 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

 
5. Toiminnan tilanne 

- Pestijohtajan tilanne ja ”työnjako” 
- Päätettiin vapauttaa Jaana Gran pestijohtajan tehtävistä ja 

jakaa hänen tehtävät hallituksen jäsenille. 
- Ryhmät 

o Kevään toiminta jatkuu normaalisti 
o Syksy 

 Syksyn aloittavan ryhmän johtajat; Mari ja Antti 
Palosuo. Tarpojista haetaan heille vielä 
apujohtajia. 

 Sammakoiden johtajatilanne vielä avoin. 
 

 
6. Kilpailuavustus 

- Sudenpentukisoihin lähtevien kolmen pentueen maksut 
maksetaan avustushakemuksen mukaisesti (Liite 1). 

 
7. Seurakunnan avustus 

- Päätetään että avustus anotaan budjetin mukaisesti 
 

8. Talous 
- Tulorekisteri ja vaatimat muutokset 
- Tapahtumien viimeinen ilmoittautumispäivä vähintään kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa, jotta tapahtuma ehditään 
laskuttaa ja maksusuoritukset tarkastaa. Tapahtuman 
vastuuhenkilön tulee ottaa yhteyttä Hanna-Kaisaan ja sopia 
yksityiskohdista. Jani Vestola tekee tästä vielä 
laskutusohjeen.  

- Verohallinnon katso-tunnisteet luodaan. Juha tekee. 
- Käyttöoikeus myönnetään   

o Hanna-Kaisa Varjonen, Jani Vestola ja Juha 
Istukaissaari 

- Tulorekisteri edellyttää kilometrikorvausten sinne 
ilmoittamista. Talousryhmä tekee tätä varten uuden 
lomakkeen. Kilometrit maksetaan lomakkeella tehdyn 
selvityksen mukaisesti ja ilmoitetaan tulorekisteriin. 



 
9. Teltta- hankinta 

- Ilves -tapaamisleirillä kokeilussa on ollut yksi teltta, josta 
Antti on laittanut viestiä ja kuvia. 

- Päätettiin hankia kuusi telttaa ja valtuutetaan Antti Pohja 
hoitamaan asiaa. 

 
 
10. Ilves- 19 

- Tilanne 
- Vierailupäivä  

o Vastuuhenkilö Riikka Tuomela, lippukunta kustantaa 
Riikan pääsyn vierailupäivään 

o Antti Pohja hoitaa Riikan tehtävään pestauksen 
 
 

11. Tulevan kesän tapahtumien tilanne 
- Helmimessut. Ikipartio hoitaa järjestelyitä.  
- 17.9 Vanhempailtamessu Rakokivenkoulu (Nastopoli)  

klo 15-18. Tapahtuma, jossa voidaan esitellä partion 
toimintaa. Palataan syksyllä asiaan. 

 
 

12. Muut asiat 
- Joulukampanjapäällikkö 2019 Jani Varjonen 
- Keskusteltiin Partiolupauksen sisällöstä ja kyselystä, joka oli 

tullut Sp:stä 
- Karoliina ottaa koppia napakaupasta. Inventaari, hinnat sekä 

miettii käytännön toimintatapoja Hanna-Kaisa Varjosen, Tiina 
Nousiaisen ja Henna Pohjan kanssa.  

- Seuraava kokous 19.5. klo 18 toimisto 
 

 
13. Kokouksen päättäminen  

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55 
 
 
 
_____________________         ______________________ 
Juha Istukaissaari                     Karoliina Istukaissaari 
puheenjohtaja                                   sihteeri 



 
 
 
 
 
 


