Tässäpä kevään ja kesän tiedote kaikille partiolaisille ja vanhemmille. LUE HUOLELLISESTI,
MERKKAA KALENTERIIN JA ILMOITTAUDU AJOISSA!!
Tänä vuonna Kontioiden retkille, leireille ja tapahtumiin ilmoittaudutaan
ensisijaisesti Kontioiden nettisivuilta (www.kurunkontiot.fi) löytyvän
ilmoittautumislinkin kautta Kuksan HUOLTAJA-tunnuksilla (partio ID). Kun
ilmoittautuminen hoidetaan huoltajatunnuksilla, ei osallistujan tarvitse toimittaa
paperista huoltajan allekirjoittamaa lupalappua tapahtumiin lähtiessä. Lisäksi
johtajien ja varsinkin lippukunnanjohtajan ei tarvitse erikseen kerätä ja laskea
toimintakertomukseen, vuosiselosteisiin ja vastaaviin yhteistyökumppaneille
toimitettaviin papereihin tapahtumia ja osallistujamääriä. Kaikki johtajat voivat
myös reaaliaikaisesti katsoa ilmoittautujia eri tapahtumiin. Muutamilta puuttuvat
vielä huoltajan tiedot Kuksasta, ota yhteyttä Tanjaan tietojen päivittämistä varten.
Lapsen tiedoilla tehty tunnus ei ole huoltaja-tunnus.
Ilmoittautumislinkit aukeavat 1-2 kuukautta ennen tapahtumaa. Yhdellä kirjautumisella voi ilmoittaa
kaikki perheen partiolaiset tapahtumaan, kaikille täytetään ja hyväksytään oma ilmoittautumiskaavake.
Valitse valikosta ilmoitettavan nimi, niin esitäytetty ilmoittautumiskaavake aukeaa. Ilmoittautumislinkin
kautta voi ja pitää ilmoittaa mukaan myös ei vielä partiolaiset (evp) esim. vanhemmat tai vanhempien
mukana tulevat pikkusisarukset. Lisätietokohtaan kannattaa kirjata kyyditysmahdollisuudesta tai millä
rajoitteilla voi tulla mukaan tapahtumaan esim. päivät, kellonajat jne. Ilmoittautumisista pitäisi tulla
sähköpostiin vahvistus.









La 20.2. Mäntän alueen lippukuntien sählyturnaus 2016 Vilppulassa, ilmoittautumiset
nettisivujen ilmoittautumislinkin kautta ke 17.2. klo 19.00 mennessä. Turnaukseen mennään
joko Stopan kanssa yhteiskyydillä tai kimppakyydeillä, riippuen lähtijöiden määrästä.
Sarjoja on kaikille ikäkausille sudenpennuista aikuisiin. Järjestetään Vilppulan urheilutalolla
(Hopunmäentie 15). Pelit alkavat 9.00. Tarkempi peliaikataulu selviää kisapäivän aamuna. 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.
Su 21.2. Srk:n talvitapahtuma srk-talolla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, tarpojat tekevät
luonto/toimintapolun ja auttavat lettu/tikkupullan paistossa. Avuksi saa tulla/ilmoittautua niin
partiolaiset kuin huoltajatkin, lisätietoja Tanjalta tai Martilta.
Lippukunnan talvileiri 26.-28.2., Lammasniemessä. Sudenpennut 27.-28.2. klo 13 alkaen,
sisämajoituksella. Hinta 10 € ja sudenpennut 5 €. Ilmoittautumiset nettisivujen ilmoittautumislinkin
kautta. Ohjelmassa talvista partio-ohjelmaa mm. hiihtoa, luonnonvoimilta suojautumista,
kaminateltta majoitusta, iltanuotiota tähtitaivaan alla jne.
Avuksi tarvitaan vanhempia ja muita mahdollisia aikuisia, jotta mukaan voidaan ottaa kaikki
halukkaat. Partion turvallisuusohjeet määrittävät lasten ja aikuisten suhteen. Olisiko jollakulla
mahdollista tehdä Lammasniemen lähimaastoon/jäälle latu-uraa tai tulla kertomaan/opettamaan
suksien voitelusta lauantaina aamupäivällä, kokkailemaan keittiöön tai auttelemaan
loppusiivouksessa?
Talvilomaviikolla (vk 9) ei ole koloiltoja.
12.-13.3. Kurun 24-h hiihtotapahtuma. Lisätietoja Martilta, talkoolaisia tarvitaan.
Hiihtojoukkueeseen ilmoittautumiset netinkautta, lisätietoja kohtaan toive hiihtoajasta.
19.3. johtajapäivät ja Hämeen partiopiirin kevätkokous, lisätietoja piirin tapahtumakalenterissa.
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19.3. Tarpojien taitopäivä – Rescue, Laitikkala, Pälkäne. Osallistumismaksu 20 € + kyytimaksu,
lippukunta maksaa osallistumismaksusta osan. Ilmoittautumiset Hämen partiopiirin nettisivujen
ilmoittautumislinkin kautta 11.2. mennessä. Osaatko toimia oikein yllättävissä hätätilanteista?
Osaatko sammuttaa tulen, löydätkö metsään kadonneen ystäväsi, tiedät mitä hätäpakkaukseen kuuluu
ja osaatko ehkä itsekin tehdä sellaisen ja selviätkö muuten vain ongelmallisista tilanteista? Rescuetaitopäivässä opit nämä ja monet muut kikat ja konstit! Tätä ei joka koloillassa koe!
Vuosikokous 20.3. klo 16.00 Kurun seurakuntatalon kerhohuoneessa.
18.-24.4. Partioviikko.
Ke 20.4. Partioviikon perheiden partioilta Lammasniemessä.
Su 24.4. Partiomessu, Ylöjärven kirkossa klo 10.
7.5. Sudenpentukilpailut ”Kipinän hetki”, Tampere. Ilmoittautuminen
viimeistään ma 11.4. nettisivujen ilmoittautumislinkin kautta. Lisätietoja
Annelta. Osallistumis- ja kyytimaksu 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, joka on johtaja tai vanhempi. Kutsumme siis lasten
vanhemmat mukaan saattajiksi!
15.5. Reissu 2016, Lahti. Partioparaati ja lippukunnanretkipäivä.
20.5. Tarpojien kevätmestaruuskilpailut Repliikki -16, Riihimäki. Oranssi ja vihreä
sarja, 12-17 -vuotiaille, vartiossa 5 jäsentä, joiden yhteisikä korkeintaan 73 vuotta. Ilmoittautumiset
netinkautta 21.4. mennessä. Osallistumismaksu noin 8-10 euroa + kyytimaksu.
28.-29.5. LXIII Leon Lenkki ja XLVII Hilkan Kilpa, Valkeakoski, Sääksmäen keskiaikaisissa
maisemissa ja tunnelmissa. Ilmoittautumiset 24.4. mennessä, osallistumismaksu 90 € vartio, lpk
maksaa osan maksusta. Sarjat: harmaa, ruskea, sininen, punainen ja
vaaleanpunainen, vähintään 14 vuotta täyttäneet partiolaiset. Mukaan pääsee
vaaleanpunaiseen sarjaan myös ”ei vielä partiolaisia” yli 18 v. Tämä sopii kaikille
johtajille ja partiosta kiinnostuneille aikuisille!!! Miten keskiajalla elettiin? Mitä
syötiin ja juotiin? Ovatko metsästystaitosi kunnossa? Lähde mukaan keskiaikaiseen
kisailuun! http://www.hp.partio.fi/kalenteri/lxiii-leon-lenkki-ja-xlvii-hilkan-kilpa
Sudenpentujen 17.-19.6. ja seikkailijoiden 16.-19.6. aluekesäleiri Mänttä-Vilppulassa, Kalliolan
leirikeskuksessa. Avuksi tarvitaan vanhempia ja muita mahdollisia aikuisia, jotta mukaan voidaan
ottaa kaikki halukkaat. Partion turvallisuusohjeet määrittävät lasten ja aikuisten suhteen.
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä nettisivujen ilmoittautumislinkin kautta. Hinta on vielä
kysymysmerkki.
Roihu 2016 Finnjamboree seikkaillaan Evon metsissä 20.–28.7.2016, jälki-ilmoittautuminen
käynnissä. Suurleirille heinäkuussa 2016 pääsevät osallistumaan partiotermein kaikki tarpojat ja sitä
vanhemmat, eli kaikki jotka ovat syntyneet vuonna 2004 tai aiemmin. Pestikehitin avataan 15.2.2016
klo 21.00, samoajat valitsevat työkalulla sekä leiripestinsä että Virvatulensa itsenäisesti. Myös
vaeltajat ja aikuiset voivat valita tekijä-tasoiset leiripestinsä Pestikehittimellä. Pestikehittimen pestit
täytetään nopeusjärjestyksessä, joten ole ajoissa liikkeellä! http://roihu2016.fi/
Onko liput ja laput hukassa? Retkikirjeet ja muut tiedotteet löytyvät lippukunnan nettisivuilta
www.kurunkontiot.fi.
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Partio torjuu nuorten syrjäytymistä
Partiolaiset ympäri Suomen ovat mukana toimimassa sunnuntaina 7.2. käynnistyvän
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen
Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde vuonna 2016. Tämän vuoden keräyksellä ehkäistään nuorten
syrjäytymistä partiotoiminnan avulla.
Kaikki ansaitsevat kaverin
Syrjäytyneet nuoret kokevat usein yhdeksi syrjäytymisensä syyksi ystävien puutteen. Tammikuun
lopussa julkaistun Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas nuori kokee itsensä ainakin joskus
yksinäiseksi (Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015).
Harrastaminen on yksi parhaista keinoista ehkäistä syrjäytymistä ja tuoda nuori osaksi ympäröivää yhteisöä. Heikko
taloudellinen tilanne aiheuttaa kuitenkin nuorille arjen haasteita. Joka kolmas Nuorisobarometriin haastatellusta nuoresta on
jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia. Samat nuoret tapaavat ystäviään selvästi muita harvemmin. Myös
yksinäisyyden kokemukset ovat heillä selvästi tavallisempia.
Partiossa toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla hankkeita, joilla tarjotaan yhä useammalle lapselle ja nuorelle
mahdollisuus tulla mukaan partiotoimintaan.
”Toimintamme lähtökohta on yhdessä kavereiden kanssa tekeminen. Partio tarjoaa yhteisön ja turvallisen kasvuympäristön,
jonka jokainen nuori tarvitsee. Samalla opitaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat elämässä pärjäämisessä”, Suomen Partiolaisten
puheenjohtaja Anna Munsterhjelm toteaa.
100 uutta tapaa tehdä partiota
Yhteisvastuukeräyksen varoilla luodaan sata uutta tapaa tehdä partiota. Paikallistasolla toteutettavien hankkeiden tavoitteena
on saada mukaan mahdollisimman paljon niitä nuoria, joilla harrastusta ei ole; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia tai
vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria sekä maahanmuuttajia.
Keräysvaroilla rahoitetaan esimerkiksi vähävaraisen lapsen osallistuminen leirille ja tarvittavat varusteet tai perustetaan uusia
ryhmiä maahanmuuttajataustaisille lapsille.
Tervetuloa tempauksiin
Yhteisvastuukeräys käynnistetään partiomaiseen tyyliin hyvällä työllä. Partiolaiset tempaisevat keräyksen hyväksi kymmenillä
paikkakunnilla eri puolilla Suomea yhteistyössä seurakuntien toimijoiden kanssa.
Päivittyvän listan tapahtumista löydät osoitteesta www.partio.fi/yhteisvastuutempaukset. Lisätietoja keräyksestä:
www.yhteisvastuu.fi
Kurun Kontioiden osallistuminen Yhteisvastuukeräykseen:
Lipaskeräys Salessa ja Siwassa yhteistyössä srk:n vapaaehtoisten kanssa sekä talvitapahtuma:
 Maanantaina 8.2. sudenpentulauma Haukat kello 17-18.30.
 Tiistaina 16.2. seikkailijajoukkue Pöllöt kello 16.15-17.30.
 Torstaina 18.2. samoajavartio Lätyt kello 17.30-19.
 Sunnuntaina 21.2. srk:n talvitapahtuma, Tarpojavartio PHP + muut halukkaat.
 Maanantaina 22.2. sudenpentulauma Metsot klo 17.30-19.
 Keskiviikkona 24.2., tarpojavartio Yolot: Inka, Anniina, Aino & Eeva kello 15-16,


Pia & Anu 16-17,

seikkailijajoukkue Sudet klo 17-18.
Partioasu päälle ja huivi kaulaan.

Vuoden 2016 ohjelmapainotus on Hyvää elämää - parempaa maailmaa, joka nivoutuu tiiviisti yhteen
Roihu-elämysvuoden kanssa. Ohjelmapainotuksessa korostuu niin yksilön kasvu ja kehitys kuin
paremman maailman rakentaminen esimerkiksi hyvien tekojen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden pohtimisen
kautta. Vuoteen kuuluu eri ikäkausien viikkotoiminnassa suoritetut aktiviteetit, sudenpentujen ja
seikkailijoiden kisapaketti, kesän sudenpentu-seikkailijaleiri, Suuri Iltanuotio, kesän päätapahtuma Roihu
ja syksyn hiillostapahtumat, joilla vielä palataan kesän roihuaviin hetkiin.
Terveisin lippukunnanjohtaja Tanja ja muut johtajat 
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