Partiosyksy pyörähtää pikku hiljaa käyntiin. Alla on lueteltu ryhmät ja kokoontumisajat. Syyslomaviikolla lomailemme.
Huomioikaa jo nyt tapahtumiin ilmoittautumispäivämäärät (esim. seikkailijakisat ja sinikettu).
Johtajat ottavat mielellään apua vastaan huoltajilta ja muilta aikuisilta koloiltojen ja retkien järjestämiseen. Esim.
kädentaidot, luonto- ja retkeilytaidot, kulttuurit ja vain apukädet ja valvovat silmät helpottavat ryhmien toimintaa.
Muutamia toiveita:
Tulethan koloiltaan ajoissa ja olet mukana toiminnassa loppuun asti. Kännykät ja herkut jätämme kotiin tai reppuun.
Ilmoittaudut ajoissa retkille. Otat muut toiminnassani huomioon. Huolehdit yhteiset tavarat omille paikoilleen. Varsinkin
tarpojien ja samoajien toivotaan lähettävän viestiä johtajalle, jos et pääse koloiltaan, ettemme turhaan valmistele ja
suunnittele toimintaa. Muutamankin poissaolo vaikuttaa toimintaan.

SUDENPENNUT
Anjan ja Annen pentue, HAUKAT, maanantaisin klo 17-18.30, Kurun srk-talon kerhohuoneessa
 Hantta, Jesse, Louhi, Justiina, Aapo, Elli, Arvi, Paavo, Kristiina, Simana ja Aleksi
Annan ja Harrin pentue, METSOT, maanantaisin klo 18-19.30, Kurun srk-talon kokoushuoneessa
 Helmi, Emma, Saara, Eetu, Tomi, Vihtori, Nina, Joosua, Adele, Sini ja Lauri
Sudenpentujen tapahtumat:
 31.8. Koloillat alkavat
 24.-25.10. Sudenpentujen yöretki Lammasniemessä (ilm. omalle johtajalle)
 14.11. Sudenpentutapahtuma AIKA MATKA Ruovedellä (ilm. 1.-18.10. välisenä aikana omalle johtajalle). Tämän
vuoden supetapahtuman järjestää Mäntän alueemme ja kaikki kynnelle kykenevät tarvitaan rasteille hommiin tai
supeille saattajiksi. Jos ja kun pääset auttamaan tapahtuman järjestelyissä ilmianna itsesi Tanjalle p. 040-5821265.

SEIKKAILIJAT
Uudet seikkailijat, Tiina Kalliojärvi-Tienari ja Minna Kantojärvi, tiistaisin klo 16.15-17.30, Kurun srk-talon kokoushuoneessa
 Aatos, Verne, Kalle T., Weeti, Vera, Taavi, Kaisa, Anni ja Toivo
Sudet, Juha Kuusjärvi, keskiviikkoisin klo 17-18.30, Kurun srk-talon kerhohuoneessa
 Taimi, Juho, Eero, Vallu, Jonna, Aava, Venja, Petteri, Viivi, Arttu, Wendi ja Tuisku
Seikkailijoiden tapahtumat:
 ti 1.9. ja ke 2.9. koloillat alkavat
 19.-20.9. Yöretki Silmisuolle (ilmoittautumiset omalle johtajalle 13.9. mennessä)
 3.10. Seikkailijakisa LOOVANOKKA, Tampereella (HUOM! ilmoittautumiset Juhalle su 6.9. mennessä)

TARPOJAT JA SAMOAJAT
Juulin tarpoja tytöt, Keskiviikkoisin klo 16-17, Kurun srk-talon kerhohuoneessa
 Anu, Inka, Siiri, Aino-Maria, Eeva, Anniina ja Milla
Tanjan tarpoja pojat, Keskiviikkoisin klo 16-17, Kurun srk-talon kokoushuone (Huom! kellon aika voi vielä muuttua)
 Viljami, Saku, Kalle K., ja Weke (ehkä Janne ja Teemu)
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Martin tarpojat ja samoajat, Torstaisin klo 17-, Kurun srk-talon kerhohuone
 Siiri, Leevi, Kalle L, Valtteri, Tuukka, Rosa ja Kaarina
Tarpojien ja samoajien tapahtumat:
 Yöretki
 29.8.2015-23.4.2016 REKI; Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartioille suunnattu retkeilykisa, joka kestää ensi vuoden
Yrjönpäivään. Mikä vartio kerää eniten pisteitä ja voittaa huikeita retkeilyhenkisiä palkintoja?
www.hp.partio.fi/retkeilykisa
 25.-27.9. Sinikettu – Erätaitojen peruskurssi, Evo. Ilm 23.8. mennessä, 52 e. Siniketulla opit perustiedot
majoittumisesta, retkiruuanlaitosta ja luonnossa liikkumisesta itse kokemalla, hyvässä seurassa! Kurssi sopii erityisen
hyvin tarpojille ja tarpojaryhmien vetäjille. Kurssin käytyäsi tiedät, miten vartion retki suunnitellaan ja miten
luonnossa liikkumisesta saa ilon irti!
 3.-4.10. Partiotaitojen SM-syysmestaruuskisa, Varkaus (SiPu ja RuHa), ilm. päättyy 15.9.
 23.-25.10. SamoajaEXPLO 2015 + Luotsiasema, Riihimäellä, explo.partio.fi

Muita tapahtumia:



















La 29.8. Kansallinen retkipäivä: Retkipäivä kannustaa kaikkia suomalaisia keräämään oman retkiporukkansa ja lähtemään
unelmiensa retkelle – lähelle tai kauas. Rohkeimmat voivat järjestää kaikille avoimen retken ja näin esitellä oman
suosikkiretkikohteen myös muille! www.retkipaiva.fi
25.-27.9. Akela- ja sampokurssi
26.9. Ikäkauden apulainen –koulutus
27.9. Aluetapaaminen
3.10. Luotsipäivä
15.10.- Adventtikalentereiden myynti alkaa
31.10. Superlauantai Tampereella, koulutusta johtajille
21.11. Hämeen partiopiirin syyskokous
21.11. Lpkj- ja sihteerientapaaminen
15.12. Tampereen partiotoimiston joulukahvit, toimiston tontut keittelevät puurot
ja tarjoavat tortut – tule sinä paikalle tapaamaan tuttuja ja nauttimaan
tunnelmasta! Johtajahuoltoa rennoimmillaan!
29.11. Srk:n myyjäiset
?.11. Kurun joulunavaus
5.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
9.12. Lupauksenanto ja puuro, klo 18.00
?.12 Johtajahuolto
?.12. Joulunajan kynttilöiden sytytys sankarihaudoille

KULTTUURIT KOHTAAVAT -ohjelmapainotus nostaa vuoden 2015 ajaksi kulttuuriin liittyviä aktiviteetteja partiolaisten
tietoisuuteen! Lisätietoja www.ohjelmapainotus.partio.fi/fi/
Onko liput ja laput hukassa? Retkikirjeet ja muut tiedotteet löytyvät lippukunnan nettisivuilta www.kurunkontiot.fi.

Terveisin lippukunnanjohtaja Tanja ja muut johtajat 
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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.
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