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HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 5/2022 

 

 

Menneet tapahtumat 

 

• Vappubooli oli hyvin suosittu ja loppui 15 minuutissa. Booli sai aikaa hyvää keskustelua ja 

moni kiinnostui yhdistyksestä. Kuvia julkaistiin yhdistyksen Instagram-tilillä ja niihin linkattiin 

juomasponsorimme Mahla Forest. 

• Pähkinäpolun retki sujui hyvin. Retkelle oli ilmoittautunut 13 henkilöä. Johan oli nuotiopaikalla 

vastassa kävelijöitä eväiden kanssa. 

 

Tulevat tapahtumat 

 

• Telttaretki 28.–29.5. Kuhankuonolla. Lauantaina lähtö 11.14 Puutorilta, paluu sunnuntaina 

liukuvasti puolen päivän maissa. Ilmoittautuneita tällä hetkellä seitsemän. Ilmoittautuminen 

sulkeutuu edellisenä keskiviikkona. Osallistumismaksu on 5e jäsenille, muiden tulee maksaa 

jäsenmaksu samalla, jolloin hinnaksi tulee 10e. Rantapihasauna on varattava etukäteen, varataan 

sauna kahdeksi tunniksi, mikäli se saadaan sopimaan retkiaikatauluun.  

 

Talousasiat 

 

• Varataan telttaretkeä varten 130e ruokaa ja saunaa varten. 

 

 

Yhdistyksen varusteiden vuokraus 

 

• Laskupohja ei ole vielä valmis, tehdään siitä sähköinen. Erillinen korvaushinnasto likaisille ja 

rikkinäisille tarvikkeille. Sovitaan pesumaksuksi kaikelle 50e/tuote. Rikotuissa tai kadonneiden 

osien/ tuotteiden tapauksissa, vuokraaja voi joko itse hankkia vastaavan tuotteen tai maksaa 

yhdistykselle tapauskohtaisesti sovitun hinnan korvaavasta osasta. Korvaushinnasto: teltta 150e, 

kokonainen trangia 100e, UCO-lyhty 50e, pulkka (”ahkio”) 15e, makuualusta 15e, karttalaukku 

50e.  

 

Varusteiden hankinta 

 

• Kahvipannu on hankittu ja sitä käytettiin viime retkellä. Makuupussit ja alustat hankitaan, 

kunhan tiedetään telttaretkelle ilmoittautuneiden määrä. EA-laukun tilanne: laukku on näytillä 

kokouksessa. Siihen hankitaan vielä punkkipihdit, avaruuspeite ja muutama muu Jyrin ehdotus.  

 

 

Vuosijuhlat 

 

• Sovitaan vuosijuhlien paikaksi Koroisten kahvila. Kysytään heiltä ruokamahdollisuuksista. 
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Rannassa myös nuotiopaikka iltaa varten. Ehdotettiin juhlapäiväksi lauantai 

1.10.2022 ja näillä näkymin se sopii kaikille. Pyydetään tarjous EKK ry:ltä. Pukukoodina 

ajateltiin metsächic. Mietitään, mille yhdistyksille lähetetään kutsuja. Hinnaksi pohdittiin 

30e/hlö 

 

Yhteistyö- ja sponsorointikuviot 

 

• Mahla Forest sponssasi Vappu-boolin. Erätukku on muuttamassa, sinne laitetaan uudestaan 

viestiä. IYNF ei ole vielä vastannut sähköpostiin. ESN ei ole vastannut telttaretkikutsuun. 

• Mahdollisuus liittyä yhdistyksenä Partion piiriin. Selvitetään käytännön asioita vielä, mutta ei 

näyttäisi olevan huonoja puolia. 

• Johan vastaa Lounais-Suomen Partiopiirin Jenny Nikulalle ja kysellään, millaista yhteistyötä 

siellä meiltä odotettaisiin heidän pop-yöretkeen 27.8. 

• Tykry olisi alustavasti kiinnostunut yhteistyöstä meidän kanssamme. Juuso ottaa yhteyttä. 

 

 

Muut esille tulevat asiat 

 

• Kesällä ei lähtökohtaisesti järjestetä retkiä. Jos jotain ideoita tulee, niin järjestetään. 

Mainostetaan jäsenistölle Slack-kanavaamme, jos olisivat innostuneita lähtemään ex-tempore 

metsään. 

 


