
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  06/2020 
 
Paikka: Partiotoimisto 
 
Aika: 9.8. klo 18.00   
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34 
 

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

o Puheenjohtaja 
 Juha Istukaissaari 

 
o Jäsenet 

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

 
o Varajäsenet 

 Palosuo Antti  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 



- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
- Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin. 

 
5. Kevät ja kesä 2020 

- Tilanne katsaus, kuulumiset yms.  
o Kevään aikana ryhmillä oli mahdollisuus osallistua 

partiotoimintaan etänä erilaisin tavoin. Moni ryhmä 
osallistui esimerkiksi virtuaaliseen Napan PT-kisaan.  
Lippukunnassamme suoritettiin noin 130 kotikolona 
merkkiä. 

o Lippukunnan kesäleirin peruunnuttua,  
sudenpenturyhmät  Metsähiiret, Kameljontit ja Pandat 
järjestivät oman yöretken Naumin alueella. Retkelle 
osallistui 17 lasta.   

 
6. Töräys 

- Painopaikka 
o Kaj Tammela on selvittänyt vaihtoehtoa nykyiselle 

painopaikalle 
o Päätetään paikka, jossa töräys painetaan jatkossa 
o Kaj Tammela on teettänyt näytekappaleen Töräyksen 

painamisesta  Korin foto /Pasi karjalaisella. 
o Tarjous Korin fotolta on 59€/150 kpl värillisiä lehtisiä. 

 Hallitus päätti ottaa Töräyksen painopalvelun 
Korin Fotolta. 

 
 

7. LPK:n johtajien kauden avaus 
- 12.8. klo 18, Metsäniemessä 

o Johtokolmikko suunnittelee ohjelman johtajien kauden 
aloitukseen 

 
8. LPK:n kauden avaus 

- 18.8. 18 Luomaniemessä 
o Ohjelma suunnitellaan johtajien kauden avauksessa. 

 
 

9. Anomusten käsittely (koulutus, kisat, matkat, yms.) 
- Ryhmien ”retki” Naumiin. 



o Muutama ryhmä teki heinäkuun lopulla retken Naumiin. 
o Retki oli ns. omakustanteinen. Osallistujat maksoivat 

retkestä 5 eur ja kustannuksia oli enemmän ja retki 
tuotti tappiota 27 eur. 

o Päätetään maksaako lippukunta tuon ”tappion” 
 Hallitus päätti että lippukunta maksaa tappion.  
 Jatkossa ikäkauden toiminnasta tehdään budjetti 

ja mahdolliset anomukset avustuksista tehdään 
etukäteen hallitukselle. 

 Omien ryhmien toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset jokainen ryhmä hoitaa itse.  

 
10. Muut asiat 

- Tiedoksi 
o Antti Palosuon PJ-kurssi, jonka lippukunta päätti 

kustantaa, peruuntui keväällä. Nyt Antti on 
ilmoittautunut kurssille syksyllä. Lippukunta kustantaa 
tämän kurssin. 

o Syksyllä aloittavan uuden sudenpenturyhmän johtajina 
aloittavat Teea Valve ja Jukka Juurakko 

 
11. Kokouksen päättäminen 

o Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
puheenjohtaja             sihteeri 
Juha Istukaissaari            Karoliina Istukaissaari 

 
 
 
 
 
 


