
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  8/2020 
 
Paikka: Luomaniemi 
 
Aika: 15.11.2020  kello 12 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05 
 

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

o Juha Istukaissaari, puheenjohtaja 
o Henna Pohja 
o Julia Bergdahl 
o Karoliina Istukaissaari, sihteeri 

o Jani Varjonen  
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 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 

o Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 



 
 
5. Toiminnan tilanne (nastat) 

- Jani Vestola kertoi että lippukunnalle on hankittu 
korttipääte, jonka käyttöön on tehty ohjeistus. Ohje 
lähetetään johtis whatsapp ryhmään sekä laitetaan 
Nastapartion nettisivuille. Talousnastalla pitää aina olla 
tieto kenellä maksupääte milloinkin on, jotta osataan 
kohdistaa myynti oikealle ryhmälle/ tilille.   
Maksupäätteen sijoituspaikka edelleen mietinnässä. 
Toistaiseksi talousnastan hallussa.  

- Jani Varjonen toivoi ensisijaisesti joulukalenterimyynnin 
tilittämistä suoraan lippukunnan tilille. 

- Nallepartio/ sudarileiri 13-15.11.2020 sujui hyvin 
 
 

 
 

6. Itsenäisyyspäivän ohjelma 
- Itsenäisyyspäivän aamun juhla 

o Kirkko, sankarihautausmaa ja juhla 
 Kunnan juhlaa ei ole 
 Kirkkokahvit seurakuntatalolla jotka partio 

hoitaa 
 Tekijät katsotaan johtiksessa 15.11.2020 

- Kynttiläkulkue 
o Kynttiläkulkue aikaisempien vuosien tapaan Kirkkis 

Pikkiksen edestä sankarihautasmaalle.  
o Koronan takia myös lupauksen antotilaisuus on 

suunniteltu pidettäväksi kirkon sijasta Taarastissa 
ulkoilmatapahtumana. 

o Ikipartio on luvannut ottaa kynttiläkulkueen ja 
lupauksenantotilaisuuden järjestelyt hoitaakseen ja 
jatkaa suunnittelua kokouksessaan. 15.11.2020 klo 
19 

 
 
 

 
7. Joulukalenterit  



- Päätettiin kalenteri myynnistä lippukunnalle jäävän osan 
käytöstä, osa menee ryhmien tukemiseen ja osa jää 
lippukunnalle käytettäväksi seuraavan suurleirin 
lähtijöiden tukemiseen 

o Viime johtiksessa ”päätetyn” jaon mukaisesti, 
ryhmille jää 

 Joulukortista 1 eur / kpl 
 Adventtikalenterista 2 eur / kpl. 

 
 

 
8. Muut asiat 

- Pelastusleiri 16-18.4.2021, järjestetään jos mahdollista 
huomioiden koronatilanne 

- Suomen Partiolaiset ry jäsenkokous on hyväksynyt 
uudistetun partiolupauksen, joka otetaan käyttöön 
välittömästi myös Nastapartiossa.  

 
- Henna Pohja on virkavapaalla 1.12.2020-1.8.2021,  

        Sepon töitä tulee hoitamaan sijainen. 
- Seuraava kokous, jos ei tarvetta niin ei järjestetä enää 

2020 puolella.  
- Johtajien pikkujoulut 5.12, paikka ilmoitetaan tarkemmin 
- Tammikuun hallituksen seminaari? 

o 15. – 17.1.2020 
o Luomaniemi varattu 
o Pidetään, jos tilanne sallii.  

- Kesän 2021 leiri 
o Naumi on anottu. Suunnittelua jatketaan 

tammikuussa.  
- Vuoden 2021 toimintakalenteri 

o Lippukunnan tapahtumakalenteri liitteenä 
o Helmi-maaliskuu seikkailijaleiri 
o 28.1 srk;n yhteistapahtuma 
o Partioviikko 16-25.4.2021 kakkukisa-partiomessu 

samaan tapaan kuin oli suunniteltu vuoden 2020 
tapahtuma 

o Nastola viikko, helmimessut 8.5.2021 
o Kauden päätös 12.6.2021 

 
 



 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
o Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.00 

 
 
 
 
________________________  ____________________________ 
Juha Istukaissaari          Karoliina Istukaissaari 
puheenjohtaja                   sihteeri 

 
 
 
 
 
 


