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Partiosyksy pyörähtää pikku hiljaa käyntiin. Tervetuloa uudetjäsenet mukaan toimintaan! Alla on lueteltu ryhmät, 

kokoontumisajat ja milloin ryhmät alkavat. Syyslomaviikolla (vk 42) lomailemme. Huomioikaa jo nyt tapahtumiin 

ilmoittautumispäivämäärät. Partiopaitojen tilausta kerätään syyskuussa, kololle tulee jakoon ohjeita ja tilauslappu. 

 

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. Johtajat ottavat mielellään apua vastaan huoltajilta ja 

muilta aikuisilta koloiltojen ja retkien järjestämiseen.  

 

SUDENPENNUT 
HAUKAT, maanantaisin klo 17.30-18.45, 5.9. alkaen, Kurun srk-talon kerhohuoneessa. Akeloina Anja Honkanen ja Anne 

Kantojärvi-Kapee. 

 Hantta, Jesse, Louhi, Justiina, Aapo, Elli, Arvi, Paavo, Simana ja Aleksi. 

 

UUDET SUDENPENNUT, maanantaisin klo 16.15-17.30, 5.9. alkaen, Kurun srk-talon kerhohuoneessa. Akeloina Kitti Puhakka, 

Aili Havre-Nieminen ja Mikko Oinonen. 

 Eevertti, Halti, Villem, Akke, Onni… 

 

Sudenpentujen tapahtumat: 

 8.10. HUI KAUHISTUS –tapahtuma klo 12-15 Ruoveden urheilutalolla 1-6 luokkalaisille. Ohjelmassa yhteistä 

leikkimistä, toimintapisteitä, välipalaa ja partiodisco. Tapahtumaan on kutsuttu mukaan Mäntän alueen lippukuntien 

sudenpennut ja seikkailijat. Järjestää Stoolin partiolaiset Ruovedellä. 

 15.-16.10. Sudenpentujen yöretki, todennäköisesti Lammasniemessä. Retkestä jaetaan 

erillinen tiedote. 

 29.10. Sudenpentutapahtuma SUPERPALLO Tampereella, sudareiden oma tapahtuma on 

hauska ja toiminnallinen retkipäivä, jossa pennut ratkovat visaisia pulmia yhdessä 

tekemällä ja oppimalla. Mukaan tarvitaan vanhempia saattajiksi ja kyyditsijöiksi. 

Ilmoittautumiset 6.10. mennessä. 

 

SEIKKAILIJAT 
METSOT, keskiviikkoisin klo 18-19.15, 31.8. alkaen, Kurun srk-talon kokous- ja kerhohuoneessa. Sampoina Harri Hemminki ja 

Steve Gourlay. 

 Helmi H., Helmi K., Emma, Saara, Eetu, Tomi, Vihtori, Nina, Joosua, Adele, Sini ja Lauri. 

 

PÖLLÖT, torstaisin klo 16-17.15, Kurun srk-talon kerhohuoneessa. Sampoina Tiina Kalliojärvi-Tienari ja Minna Kantojärvi. 

 Aatos, Verne, Kalle T., Weeti, Vera, Taavi, Kaisa, Anni, Siiri, Martta ja Toivo. 

 Koloillat alkavat viikolla 35 eli 1.9. alkaen. 

 

SUDET, keskiviikkoisin klo 17-18.15, 7.9. alkaen, Kurun srk-talon kerhohuoneessa. Johtajina Kirsti Kontteli ja tarpoja tyttöjä. 

 Taimi, Juho, Eero, Vallu, Jonna, Aava, Venja, Petteri, Arttu, Wendi, Leo, Elsa ja Tuisku. 

 Kirsti aloittaa johtajana 28.9., sitä ennen ryhmän toimintaa johtaa Tanja. 

 

Seikkailijoiden tapahtumat: 

 17.-18.9. Yöretki lähiseudulle. Retkestä jaetaan erillinen tiedote. 

http://www.lpk.partio.fi/hp/kurko/
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 8.10. HUI KAUHISTUS –tapahtuma klo 12-15 Ruoveden urheilutalolla 1-6 luokkalaisille. Ohjelmassa yhteistä 

leikkimistä, toimintapisteitä, välipalaa ja partiodisco. Tapahtumaan on kutsuttu mukaan Mäntän alueen lippukuntien 

sudenpennut ja seikkailijat. Tapahtuman järjestää Stoolin partiolaiset Ruovedeltä. 

 15.10. Seikkailijakilpailut TILANNE HALTUUN, Pälkäneellä. Seikkailijaikäisten omissa partiotaitokisoissa testataan 

leikkimielisesti koloilloissa opittuja tietoja ja taitoja. Myös hoksottimia ja kisavartion tiimitaitoja 

tarvitaan! Kisa on tarkoitettu kaikille 10-13-vuotiaille seikkailijoille ja ensimmäisen vuoden 

tarpojille. Vanhempia tarvitaan saattajiksi ja kyyditsijöiksi. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä. 

 

TARPOJAT, SAMOAJAT JA VAELTAJAT 
YOLOT/KEPPILEHMÄT, tiistaisin klo 17-18.30, Kurun srk-talon kerhohuoneessa. Johtajana Juuli Tiura. 

 Anu, Inka, Siiri, Aino-Maria, Eeva, Anniina ja Pia 

 Syksyn ohjelmassa selviytymistarppo, johon kuuluu ”vaellus” Seitseminen kansallispuistossa 23.-25.9.. 

PHP 

 Janne, Saku, Kalle K. ja Weke 

 Vartion syksyn toiminnasta sovitaan erikseen ryhmäläisten kanssa. Tanja odottelee vastauksia viesteihin pojilta. 

 Syksyn ohjelmassa mm. Yolojen/keppilehmien kanssa yhdessä selviytymistarpon vaellus. 

LÄTYT, luotsina Martti Kauppinen 

 Siiri, Leevi, Kalle L, Valtteri, Tuukka, Rosa ja Kaarina 

 Vartion toiminnasta sovitaan erikseen ryhmäläisten kanssa. 

 Samoilijoiden toivotaan olevan itse aktiivisia toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. 

 

Tarpojien, samoajien ja vaeltajien tapahtumat: 

 RE-KI-retkitoimintakilpailu 27.8.2016 - 23.4.2017. Kansallisena retkipäivänä alkaa tarpoja-, 
samoaja- ja vaeltajavartioille suunnattu retkeilykisa, joka kestää ensi vuoden 
Yrjönpäivään. Mikä vartio kerää eniten pisteitä ja voittaa huikeita retkeilyhenkisiä 
palkintoja? http://www.hp.partio.fi/retkeilykisa 

 Moomma päättäneet, notta järjestetähän partiotaitojen syys-SM-kilpailut Lapualla 8.-9.10.2016. Täten kutsumma 
kilpailuvuonna vähintään 14 vuotta täyttävät vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneet Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:n jäsenet mukahan. Sarjat si/pu ja ru/ha eli 14 vuotiaista aikuisiin löytyy sarjoja. Lisätietoja: 
juntu2016.wordpress.com 

 30.9.-2.10. Sinikettu – Erätaitojen peruskurssi. 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! 

Lisätietoja hp.partio.fi/kalenteri, katso pikaisesti ja ilmoittaudu! 

 Hämeen partiopiirin samoajien ja vaeltajien HIILLOSTAPAHTUMA 22.-23.10. Pälkäneellä. Ilmoittautumiset 21.8. 

mennessä, mutta kannattaa kokeilla pikaisesti vielä toimiiko linkki. 

 Kaikille Suomen vaeltajille VAELTAJAVALKEAT 27.-30.12. Muuramessa. Ilmoittautuminen päättyy loka-marraskuussa. 

 KOHU 17, samoajille oma leiri ensi kesänä. hp.partio.fi/kohu17, kannattaa tutustua jo nyt heti! 

 

Muita tapahtumia: 

 27.11. Srk:n myyjäiset 

 ?.11. Kurun joulunavaus 

 5.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 

 ?.12. Lupauksenanto ja puuro, klo 18.00 

 23.12. Joulunajan kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 
 
Terveisin lippukunnanjohtaja Tanja ja muut johtajat  
 

http://www.lpk.partio.fi/hp/kurko/
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Partion retkille/leireille ilmoittautumisesta 

Kurun Kontioiden retkien ja leirien järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

 

 Retkelle/leirille voi lähteä vain jos vanhempi tai huoltaja on ilmoittanut partiolaisen etukäteen tai partiolainen on 

palauttanut vanhemman tai huoltajan allekirjoittaman lupalapun. Muissa tapauksissa leirille/retkelle ei voi osallistua, 

koska Suomen Partiolaisten järjestövakuutus ei kata mahdollisia vahinkoja. Retkelle/leirille pitää ilmoittautua 

retkitiedotteessa ilmoitettuun päivään mennessä. Ilmoittautumiset suoritetaan retken/leirin johtajalle tai Kuksaan. Kaikilla 

alle 15-vuotiailla tulee olla kirjallinen lupa osallistua retkelle/leirille, viimeistään retkelle lähdettäessä. Lisäksi Suomen 

Partiolaisten jäsenmaksu tulee olla maksettu. Jos huoltaja ilmoittaa omilla partion id-tunnuksilla partiolaisen 

retkelle/tapahtumaan Kuksan kautta, erillistä lupalappua ei tarvitse toimittaa. 

 

 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/

