
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  7/2020 
 
Paikka: Seurakuntatalo, Annansali 
 
Aika: 20.9.2020  kello 18.00 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13 
 

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

o Juha Istukaissaari puheenjohtaja 
o Julia Bergdahl 
o Karoliina Istukaissaari sihteeri 
o Jani Varjonen poissa 
o Jani Vestola 
o Nea Rintala  
o Kai Tammela 
o Tiina Nousiainen 
o Kimmo Lehtinen 
o Antti Pohja 
o Riina Pesonen 
o Antti Palosuo varajäsen 

 

o Henna Pohja srk:n partiotyöntekijä puheoikeudella 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
o Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 



- Pöytäkirja lähetetty sähköpostilla 
o Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
5. Toiminnan tilanne (nastat) 

- Korona altistumisia on ollut Päijät-Hämeen alueella paljon. 
- Viikonlopun Ennevvanhaan seikkailijakisoissa altistuneita, 

joille on ilmoitettu karanteeniin asetuksesta thl:n 
toimesta. Nastapartion jäsenille ei ole tullut tällaisia 
ilmoituksia.  

- Rakokiven koulun 4 ja 6 luokkalaiset etäopetukseen 
maanantaista 21.9. alkaen todettujen koronatartuntojen 
vuoksi. Heidän joukossaan useita Nastapartiolaisia.    

 
 

6. Talousarvion käsittely ja hyväksyminen vuosikokoukselle 
esitettäväksi 

- Talousnasta Jani Vestola esitteli talousarvion 
o Keskusteltiin ja muokattiin talousarviota.  
o Päätettiin esittää talousarvio vuosikokouksen 

hyväksyttäväksi. 
 
 

7. Toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 
vuosikokoukselle esitettäväksi 

- Puheenjohtaja Juha Istukaissaari esitteli 
toimintasuunnitelman 

- Toimintasuunnitelma on tehty kahdelle vuodelle eli 2020-
2021.  Toimintasuunnitelma on hyväksytty vuoden 2019  
syyskokouksessa.  

o Päätettiin esittää toimintasuunnitelma 
vuosikokouksen hyväksyttäväksi 
 

 
 
8. Lippukunnan syyskokous 

o Päätettiin kutsua lippukunnan syyskokous koolle 
15.11. klo 14.00 Luomaniemessä 

o Kutsu ilmoitustaululle kaksi viikkoa aikaisemmin 
Kaitsu laittaa.   

 
 



9. Itsenäisyyspäivän ohjelma 
- Aamun juhla 

o Kirkko, sankarihautausmaa ja juhla. Tarvitaan 
henkilöitä, kynttilöiden sytyttämiseen, kirkkokahvien 
järjestämiseen ja lipun kantajat 

- Kynttiläkulkue 
o Tekijät 

 Ikipartio? 
o Kysytään halukkaita johtiksessa 

 
 

10. Avustukset 
- Napasiiseleiden avustus 
- Ikäkausitapahtumassa Tarpojan osallistujamaksu 15€ 

henkilö 
o Päätettiin että lippukunta maksaa puolet 

osallistujamaksuista (sekä mahdolliset matkakulut) 
- Tiedoksi johtoryhmän päätökset 

o Liitteenä johtoryhmän muistio 
 

 
11. Muut asiat 

o Johtis 11.10. klo 16.00 Annan salissa 
o Syyskokous 15.11. klo 14.00 Luomaniemessä 

 Kaitsu tekee ilmoitukset 
- Kesän 2021 leiri – mennään samalla suunnitelmalla kuin 

tämän kesän suunnitelma 
- Vuoden 2020 toimintakalenteri 

o Keskustellaan ensivuodesta  
 
 
12. Kokouksen päättäminen 

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 
 
 
 

 
 
________________________  _______________________ 
puheenjohtaja             sihteeri 
Juha Istukaissaari             Karoliina Istukaissaari 

 


