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Tässäpä kevään ja kesän tiedote kaikille partiolaisille ja vanhemmille. 

LUE HUOLELLISESTI JA MERKKAA KALENTERIIN JA 

ILMOITTAUDU AJOISSA!! 
 

KULTTUURIT KOHTAAVAT -ohjelmapainotus nostaa vuoden 2015 

ajaksi kulttuuriin liittyviä aktiviteetteja partiolaisten tietoisuuteen!  

Lisätietoja www.ohjelmapainotus.partio.fi/fi/ 

 

 6.-8.2. Rok teoria osa Jämsässä, retki osa 29.-30.8., osallistuu Rosa ja 

Tuukka. 

 Su 8.2. Mäntän alueen lippukuntien sählyturnaus 2015 Vilppulassa, 

ilmoittautumiset Tanjalle to 5.2. klo 19.30 mennessä. Turnaukseen 

tarvitaan vanhempia huoltajiksi ja kyyditsijöiksi.  
Sarjoja on kaikille ikäkausille sudenpennuista aikuisiin. Järjestetään 

Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15). Pelit alkavat 9.00. Tarkempi 

peliaikataulu selviää kisapäivän aamuna, kun joukkueet ovat ilmoittautuneet. Pelit päättyvät klo 15 

mennessä. Varusteet: urheiluasu, sisäpelikengät, maila, suojalasit. Eväät ja kanttiini: Omat eväät 

mukaan. Vilppulan urheilutalolla on kanttiini, josta saa naposteltavaa, juomia ja pientä suolaista. 

Kyytimaksu. 

 8.2. Mäntän alueen aluekokous Mäntässä 

 15.2. Srk:n laskiaistapahtuma Lammasniemessä, tarpojat tekevät luontopolun ja lettuja. Letun 

paistoon saa tulla/ilmoittautua niin partiolaiset kuin huoltajatkin Tanjalle. 

 Talvilomaviikolla (vk 9) ei ole koloiltoja. 

 

 13.- 15.3. Talvileiri Lammasniemessä kaikille ikäkausille, ilmoittautumiset Kuksa jäsenrekisterin 

kautta. Lisätietoja Juha Kuusjärvi. 

 21.03. Piirin kevätkokous ja johtajapäivät. Johtajapäivät kutsuvat sinua, lippukunnan johtaja, 

sihteeri, koulutusvastaava, luotsi, akela, sampo, ansiomerkkivastaava ja muu lippukunnan toimija! 

Johtajapäivät tarjoavat tukea ja tietoa partioarjen pyörittämiseen. Lisätietoja Piirin nettisivuilta.  

 Johtajaneuvosto eli hallituksen kokous pidetään 22.3. klo 15.00 Kurun seurakuntatalon 

kerhohuoneessa, aiheena mm. toimintasuunnitelma 2015. 

 Vuosikokous pidetään 22.3. klo 16.00 Kurun seurakuntatalon kerhohuoneessa.  

 

 20.04.- 26.04. Partioviikko. 

 25.04. Tarpojien kevätmestaruuskilpailut Haiku 2015 Ylöjärvellä 

(oranssi ja vihreä sarja), ilmoittautumiset Siirille, Tanjalle tai Juhalle 

18.3. mennessä. Hinta 70 €/vartio, josta lippukunta maksaa noin puolet. 

Sarjajako: Tytöt kilpailevat oranssissa sarjassa, poika- ja sekavartiot 

vihreässä sarjassa. Osanottajien iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa 

täytetyin vuosin (kilpailuvuosi miinus syntymävuosi). Kilpailuvartio 

koostuu viidestä saman lippukunnan 12–17-vuotiaasta jäsenestä, joiden 

yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta. 

 24.- 26.4. Tarpojien ja samoajien yöretki, ilmoittautumiset Martille. 

 

 2.-3.5. Melontaretki johtajistolle, ilmoittautumiset Martille. 

http://www.lpk.partio.fi/hp/kurko/
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 9.5. Sudenpentujen kevätkilpailut Löytöretki 2015, ilmoittautumiset 

Annalle tai palauttamalla lupalappu omalle johtajalle 10.4. mennessä. 

Hinta noin 5-15 euroa. Sudenpentujen leikkimielisessä kisassa pääpaino on 

yhdessä tekemisessä ja onnistumisen elämyksissä. Kisoissa vietetään mukava 

retkipäivä ratkoen visaisia pulmia ja uutta oppien. Jokaisen pentueen mukana 

kulkee saattaja, joten eksymisen vaaraa ei ole. Sudenpentukisa voi olla lasten ja 

vanhempien yhteinen tapahtuma – kutsumme siis lasten vanhemmat mukaan 

saattajiksi! 

 17.5. Paraatipäivä, toukokuussa lähdetään kaikki yhdessä Tampereelle! Vuoden 2015 piirin 

ehdottomasti suurin tapahtuma on lippukuntien paraatiretkipäivä. Luvassa on toimintaa ja hauskaa 

tekemistä kaiken ikäisille. Päivään sisältyy paraatin lisäksi huvittelua Särkänniemessä sekä paljon 

muuta ohjelmaa. Päivästä tehdään lippukunnan yhteinen retkipäivä! Merkitse siis 17.5. päivä 

kalenteriin varatuksi jo nyt! 

 29.6.-2.7. Lippukuntaleiri, leiri on tarkoitettu kaikille ikäkausille sudenpennuista aikuisiin ja mukaan 

mahtuu ja tarvitaan myös vanhempia/huoltajia. Tarkempi tiedote jaetaan keväällä. 

 Samoajien koloillat kerran kuussa lauantaisin. Muistattehan ilmoittaa Martille, pääsetkö/et pääsee 

paikalle, jotta emme turhaan valmistella toimintaa juuri sinulle samoaja. 

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

www.kurunkontiot.fi. 

 Olethan maksanut Suomen Partiolaisten vuoden 2015 jäsenmaksu. Tarvittaessa voit pyytää 

kopion laskusta Tanjalta. Jäsenmaksu tulee olla maksettu toimintaan osallistuessa (koloillat, retket, 

leirit, koulutukset jne.). Yli 15 v. lasku tulee sähköpostiin. Ilmoitathan Tanjalle jos haluat päättää 

jäsenyyden. 

 

Terveisin lippukunnanjohtaja Tanja ja muut johtajat  
 

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. Lisäksi Suomen Partiolaisten jäsenmaksu tulee olla maksettu. 

 

 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. 

http://www.lpk.partio.fi/hp/kurko/
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