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HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 4/2022 

 

 

Talousasiat & Yhrek 

 

• Sara L:llä ongelmia verkkopankin kanssa edelleen. ZeiP ja Sara menevät osuuspankkiin ja 

selvitettävät asian. 

• Hyväksyttiin maksettavaksi 8,87 € TYYlikkään satasen tarjoiluista Johanille. 

• Tilin tilanne 1960,70 €. 

• Varattiin: 

- 80 € kahvipannuun 

- 200 € makuupusseihin ja -alustoihin 

- 40 € vappubooliin 

 

Menneet tapahtumat 

 

• Friskalan retki 9.4.: Meni hyvin, oli hieman märkä keli. Osallistujia noin 13, vaikeaa tehdä 

mahdollisimman monelle sopivat retkieväät. Päätettiin ilmoittaa seuraavaksi tarkemmin, mitä 

tarjoamme evääksi. 

• TYYlikäs Satanen 31.3.: Ida, Johan ja Juuso standilla, paljon osallistujia ja kiinnostuneita. 

Jaettiin flaikkuja, karkkeja ja haalarimerkkejä. Johan kävi esittelemässä meidät lavalla, ääni 

kuitenkin kuului huonosti, joten ei ole varmuutta, kuuliko kukaan 

 

Tulevat tapahtumat 

  

• Tulisteluretki pähkinäpolulle 14.5.: Facebook-tapahtuma, ilmo on auki. Grillataan makkaraa. 

Vastuussa järjestelystä Johan ja Niko. Johan hoitaa grillin valmistelut ja vedet yms. paikalle 

autolla. 

• Telttaretki 28.-29.5. mahdollisesti Kuhankuonolle, vastuussa Ida, Niko ja ZeiP 

• Retkiruokakurssi: vastuussa Topi ja Sara T. Mietittiin ajankohdaksi alkusyksyä, esim. syyskuu. 

• Pickle ball -lajikokeilu 

 

Yhteistyö- ja sponsorointikuviot 

 

• Johan on kysellyt sponsoreita, ei vielä toistaiseksi myönteisiä vastauksia keneltäkään. Myös 

kyselty sponssia vappubooleihin, ei vastausta. 

• IYNF aloittamassa toimintaa Turussa. Nuorille suunnattua retkeilytoimintaa, kansainvälistä. 

Otetaan yhteyttä heihin ja ESN:n seuraavien retkien tiimoilta. Kysytään Pähkinäpolun 

retkelle IYNF:a ja ESN:a mukaan telttaretkelle. Topi kysyy järjestöiltä. 

Eero, Lounais-Suomen Partiopiirin piirijohtaja, vieraana kokouksessa. Juteltiin 

yhteistyökuvioista. He haluavat tavoittaa opiskelijoita toimintaansa, joten yhteistyö voisi 

olla hyvä vaihtoehto. Voidaan hakea piirin jäseneksi, jolloin saadaan tiloja ja varusteita 



Akateeminen partiokilta ry  20.4.2022 

Hallituksen kokous 4/2022  

  

 

 Sivu 2 (2) 

käyttöömme. Pitää selvitellä, vaikuttaako meidän jäsenmaksumme 

suuruuteen tai muuhun 

sellaiseen. Keskustelemme asiasta lisää hallituksen kesken ja palaamme asiaan. 

 

Yhdistyksen varusteiden vuokraus 

 

• Aloitetaan yhdistyksen varusteiden vuokraus jäsenille kotisivuilla, liitteenä viitteellinen 

hinnasto. Poistetaan listalta makuupussit. Varusteiden vuokraus kalustonhoitajan vastuulla, 

myös ZeiP pystyy hoitamaan asiaa. Sara L. tekee laskupohjan. Topi ja Ida luovat lopullisen 

hinnaston, johon sisältyy korvaushinnat sekä vuokrausehdot, hyväksytään nämä vielä 

seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ida hoitaa vuokraushommat nettisivuille, kun kaikki on 

valmista. 

 

Varusteiden hankinta 

 

• Hankitaan yhdistykselle kahvipannu ja maksimissaan viisi makuupussia sekä -alustaa (ZeiP 

ja Niko hoitavat) 

• EA-laukun tilanne: Reppu on tilattu ja sisällönkin hommaaminen on edennyt. 

 

Vappu 

 

• Osallistuminen vapun tapahtumiin 30.4.: Osallistutaan boolitukseen holittomalla boolilla, Juuso 

ja ZeiP ainakin voivat olla paikalla pitämässä boolia. 12.34 yliopistonmäellä.  

 

Vuosijuhlat 

 

• Käynnistettiin vuosijuhlan suunnittelu virallisesti. Järjestetään vuosijuhlat syksyllä. 

• Järjestämisvastuussa ainakin Ida, Topi ja Sara L. 

 

 

Muut esille tulevat asiat 

 

• Luontoliiton vaelluskurssi Pallastunturille, sisältää myös online-kurssin, joka on ilmainen. 

Lisätietoa Juusolta. 

• Nyt on partioviikko, huomioidaan somessa jotenkin, Ida hoitaa. 

Topi ja Juuso osallistuvat seuraavaan pj-neuvostoon, joka koskee tapahtumia. 

 

 


