
 
 

 

NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous  07/2019 
 
Paikka: Partiotoimisto 
 
Aika: 08.09.2019  klo 18.00 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07 
 
 

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

paikalla: 
o Juha Istukaissaari, puheenjohtaja 
o Henna Pohja 
o Julia Bergdahl, skypen välityksellä 
o Karoliina Istukaissaari, sihteeri 
o Jani Varjonen  
o Jani Vestola 
o Nea Rintala  
o Kai Tammela 
o Tiina Nousiainen  

 
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
o Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen 
- Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja, joka lähetetty 

sähköpostilla  



 
 

 

o Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 
5. Taloustilanne 

- Kululomakkeet 
o Asia edelleen työn alla 

 
 
6. Toiminnan tilanne (nastat) 

o Kaikki muut ryhmät aloittaneet toimintansa, paitsi uusi 
ryhmä aloittaa 10.9 tiistaina. Kokoontuu jatkossa 
torstaisin.  

 
 
7. Vuoden 2019 joulukampanjapäällikkö 

o Päätettiin että tämän vuoden joulukampanjapäällikkönä 
toimii Jani Varjonen 

o Päätettiin tuotteiden myynnistä lippukunnalle jäävän 
osuuden käytöstä; 

 Kalenterin myyntihinta 10€,  
josta lippukunnalle jäävä osuus 4,50€ 
lippukunnalle 1€, ryhmälle 3,50€ 

 
 Kortit myyntihinta 5€,  

josta lippukunnalle jäävä osuus 1,50€ 
lippukunnalle 0,50€, ryhmälle 1,00€ 

 
 

- Päätettiin tuotteiden myyjien palkitsemisesta 
o Lahjakortit kolmelle eniten myyvälle 

 50€ eniten myyvälle 
 30€ toiseksi eniten myyvälle 
 20€ kolmanneksi eniten myyvälle 

 
Jos useampi myy saman verran annetaan kaikille lahjakortti 
 
8. Lippukunnan kesäleiri 2020 

o Päätetään pitää kesäleiri Naumin Isorannassa 27.7-
2.8.2020, vara-ajankohdiksi 20-26.7 tai 3.-9.8.2020. 
Jos Naumi ei ole vapaa ko.ajankohtina, tehdään myös 
Arran varaus.  



 
 

 

o Juha tekee Naumista hakemuksen Lahden kaupungille 
o Henna hoitaa Arran varauksen 

 
 
9. Ida Auvisen jamboree avustus 

- Ida ei pysty osallistumaan kummallekaan lippukunnan syksyn 
leireille, kts. Liite 3. Tämä oli hallituksen yksi ehto 
avustukselle. 

- Päätetään annetaanko Idalle ”jatkoaikaa” 
o Päätettiin antaa Idalle jatkoaikaa ensi kesän kesäleiriin 

saakka. 
 
 
 
10. Nallepartion huivi 

- Päätetään Nallepartiolaisten huivista 
- Henna pohtinut asiaa ja esitys ohessa, liite 1 

o Hyväksyttiin Hennan esityksen mukaisesti 
o lippukunta maksaa materiaalin 

 
 
11. Anomusten käsittely (koulutus, kisat, matkat, yms.) 

- Kaj Tammelan kurssimaksu (HP retkeilyn peruskurssi) 
anomus, liite 2 

o Kai Tammela poistui käsittelyn ajaksi.  
o Päätettiin maksaa kurssimaksu anomuksen mukaisesti 

 
12. Syksy 2019 Leirit 

- Päätetään Leirien johtajat 
o 4. – 6.10. Lippukuntaleirin johtajana toimii Jani Vestola 

 Leirimaksut lippukuntaleirin osalta koko leiri 35€ 
 Sudarit pelkkä lauantai 15€  
 Johtajat  koko viikonloppu tai pelkkä lauantai 10€ 

 
o 15. – 17.11. Sudarileirin johtajana toimii Kaj Tammela 

 
13. Muut asiat 

o Lippukunnan aktiivien palkitseminen, mietitään 
kriteerejä ja palkitaan jatkossa 
 
 



 
 

 

- EA- kurssi  
o Järjestetäänkö oma kurssi? Luomaniemen viikonloppu, 

jonka yhteydessä järjestettäisiin ea- kurssi, 
haudutellaan asiaa 

 
- Johtis 

o Hanna-Kaisa; ryhmien rahankäyttö 
 

 
- Nuorison käyttäytyminen 

o Kiinnitetään huomiota ja kannustetaan nuoria 
partiomaiseen käytökseen  

- Peruskirja 
o Toiminta ei muutu 

 
 
14. Kokouksen päättäminen  

-  Päätettiin kokous klo 19.22 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________            _______________________ 
Juha Istukaissaari                                                 Karoliina Istukaissaari 
puheenjohtaja                                                      sihteeri 

 
 
 
 
 


