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Tervehdys partiolaiset ja vanhemmat 
 

PARTIOPAIDAT 

 Nyt olisi aika hankkia/tilata partiopaitoja. Paidan voi tilata lippukunnan kautta 

tilauslapulla tai hankkia itse Partiovarusteen liikkeestä Tampereelta tai netistä 

www.scandinavianoutdoorstore.com/partiotuotteet. Tilauslappuja on jaossa kololla, jossa 

on myös muutamia collegepaitoja kokeiltavana sudenpennuille. Tilauslapulla voit tilata 

myös pelkät merkit. Palauta tilauslappu omalle johtajallesi koloiltaan mahdollisimman 

pian. 

 Sudenpennut käyttävät tummansinistä collegepaitaa. Partiovarusteesta tilatessa paidan 

hinta on 15 € ja koot ovat: 128-140-152-164. Muista kasvunvara, jotta paita mahtuu 

päälle 1-3 vuotta eli koko sudenpentuaikasi. Paidaksi käy myös itse tehty tai muualta 

hankittu tummansininen gollegepaita.  

 Seikkailijat ja sitä vanhemmat partiolaiset käyttävät sinistä partiopaitaa; naisten, 

miesten ja lasten malli. Tilauslapusta löytyy koot sekä muita partiovarusteita (partiovyö, 

pillinaru, pilli) ja netistä muita mahdollisia varusteita. 

 Muutama perhe on ilmaissut halunsa myydä vähän/paljon käytettyjä partiopaitoja, 

otathan yhteyttä esim. Marttiin tai Tanjaan yhteystietojen saamiseksi.  

 Jos joku perhe haluaa laittaa myyntiin esim. pieneksi käyneitä varusteita (paitoja, 

rinkkoja yms.), tuokaa lappu ilmoitustaululle, josta käy ilmi mistä tuotteesta on kyse, 

mihin hintaan myytte tuotteita ja myyjän yhteystiedot. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 Joulumylläkässä pe 28.- la 29.11. on mahdollista myydä kalentereita ja kortteja, jos 

haluat myymään, otathan yhteyttä Tanjaan saadaksesi tuotteita. Toki voit myydä sinulla 

jo mahdollisesti olevia tuotteita. 

 Kurun kappeliseurakunnan myyjäiset srk-salissa su 30.11. jumalanpalveluksen jälkeen. 

Myyjäisissä on myös Kontioiden myyntipöytä, johon voi tuoda myytäviä tuotteita 

(käsitöitä, leivonnaisia jne.). Myynnissä mm. tarpojien tekemiä kransseja. Myyjäisissä on 

vielä viimeiset mahdollisuudet myydä adventtikalentereita. Jos haluat voit tulla myös 

myyjäksi, tule vain paikalle klo 11.30 alkaen, sinulle sopivaan aikaan. Myyjäisissä on 

tarpojien valmistama jouluaiheinen nukketeatteri esitys klo 13.00. Myyjäisissä on myös 

mahdollisuus tilittää kalentereita ja kortteja. 

 Seikkailijoiden ”kaupunkisuunnistus” -kisa ke 3.12. klo 17.00 alkaen, koloilta saattaa 

venyä normaalia pidemmäksi. Ohjelmasta vastaa tarpojat. Ei tarvitse ilmoittautua, 

säänmukainen vaatetus ja taskulamppu ainakin mukaan. 

 Lupauksenantotilaisuus Kurun kirkossa ke 10.12. klo 18.00 alkaen, jonka jälkeen 

joulupuuro srk-talolla. Lupauksenantajien olisi hyvä olla paikalla hyvissä ajoin. Lupauksen 

antavat kaikki uudet sudenpennut ja tänä syksynä ikäkautta vaihtaneet ”uudet” 
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seikkailijat, tarpojat, samoajat sekä uudet aikuiset. Partioasu päälle. Uudet jäsenet 

saavat lupauksen yhteydessä lippukunnan huivin. Tilaisuuteen olette tervetulleita koko 

perheen voimin! 

 Viikolla 50 ei ole sudenpennuilla ja seikkailijoilla koloiltaa, vain lupauksenantotilaisuus. 

Tarpojat ja samoajat varmistakaa ti koloilta omalta johtajalta. Koloillat jäävät 

joulutauolle lupauksenantotilaisuuden jälkeen (vk 50) ja koloillat jatkuvat tammikuussa 

viikolla 3 eli 12.1. alkavalla viikolla, ellei oma johtaja toisin ilmoita. 

 Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys Kurun kirkon sankarihaudoille 5.12. klo 

17.00, johtajina toimii Anja Honkanen ja Tiina Kalliojärvi-Tienari, sytytyksestä vastaa 

ensisijaisesti uudet sudenpennut eli Haukat, vaavinkaistensa aluksi.  

 Joulunajan kynttilöiden sytytys Kurun kirkon sankarihaudoille 23.12. klo 18.00. 

Olette kaikki tervetulleita sytyttämään kynttilöitä! Jos on lunta, lapio ja/tai katuharja 

eivät ole pahitteeksi. Johtajana toimii Juha Kuusjärvi p. 0400-407219. 

 Muistakaa joulukorttien ja adventtikalentereiden tilitykset ajoissa, mielellään 

suoraan tilille. Tilityksiä voi tuoda koloiltoihin tai vaikka srk:n myyjäisiin 30.11.. 

 Mäntän alueen ryhmänohjaajakurssille (ROK) ilmoittautuminen joulukuun alkupuolella, 

sopii samoajille, aikuisille sekä tarpojille, jotka toimivat apuohjaajina. Lisätietoja omalta 

ryhmän ohjaajalta ja ilmoitustaululta. 

 Lippukunnalta on hukassa useita laina huiveja, tarkistakaapa pyöriikö kotonanne 

ylimääräisiä huiveja. Huivimerkin takana lukee KURKO ja LAINAHUIVI tvs. 

 Onko liput ja laput hukassa? Retkikirjeet ja muut tiedotteet löytyvät lippukunnan 

nettisivuilta www.kurunkontiot.fi. 
 

Partion retkille/leireille ilmoittautumisesta 

Kurun Kontioiden retkien ja leirien järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

 

 Retkelle/leirille voi lähteä vain jos vanhemmat tai huoltaja ovat ilmoittaneet partiolaisen etukäteen tai 

partiolainen on palauttanut vanhempien tai huoltajan allekirjoittaman lupalapun. Muissa tapauksissa 

leirille/retkelle ei voi osallistua, koska Suomen Partiolaisten järjestövakuutus ei kata mahdollisia vahinkoja. 

Retkelle/leirille pitää ilmoittautua retki tiedotteessa ilmoitettuun päivään mennessä. Ilmoittautumiset 

suoritetaan retken/leirin johtajalle. Kaikilla alle 15-vuotiailla tulee olla kirjallinen lupa osallistua retkelle/leirille, 

viimeistään retkelle lähdettäessä. 

 

 Retken/leirin peruuttaminen tulee tehdä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Muissa tapauksissa peritään 

retken/leirin hinta. Sairastuminen tai muun vastaavan syyn takia peruuttamisesta ei peritä maksua, jos 

peruuttaminen tehdään ennen retken/leirin alkua. Ilmoittamatta pois jäämisestä peritään aina maksu. 

 

 Kurun Kontioiden omien päiväretkien hinta on 3 euroa ja yöretkien/leirien 5 euroa/vuorokausi. Muissa (esim. 

piirin järjestämissä) tapahtumissa hinta vahvistetaan erikseen. Lippukunta on maksanut yleensä noin puolet piirin 

tapahtumien osallistumismaksusta (esim. pt-kisat ja sudenpentutapahtuma). 

 

 Lisäksi kannattaa huomioida, että partiopiirien ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin on usein 

ilmoittauduttava vähintään kuukautta ennen tapahtumaa ja osallistuminen on sitova, ellei tilalle saada toista 

lähtijää. Tapahtumia ovat esim. partiotaitokisat, sudenpentutapahtuma, isot leirit. 

 Näistä ohjeista voidaan poiketa leiri/retkikohtaisesti erikseen (esim. retkikirjeessä) ilmoittamalla. 
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