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Tapahtumakalenteri 2017 
 
Tässä kuluvan partiovuoden tulevia tapahtumia päivämäärineen eri ikäkausille.  

Ryhmien omista retkistä ilmoitetaan erikseen omien johtajien toimesta. Lippukunnan omat syksyn 

retket varmistuvat syyskauden alussa. 

HUOM! ilmoittautumispäivät paraatiin ja sudenpentukisoihin!!!! 
 

Huhtikuu 2017 
5.4. Perhepartio, Lammasniemi 

7.-8.4. Kurun Eräiliät, harjoitusvaellus 

17.4.-23.4. Partioviikko, Partioviikolla jokainen partiolainen näkyy! 

Partioviikolla käytetään perinteisesti partioasua, tai vähintään partiohuivia koulussa ja työpaikalla. 

Vuosien varrella partioviikon teemaan on kuulunut mm. ”Huivita se, mistä tykkäät”, ”Ota kaveri 

mukaan partioon” ja ”100% partiolainen”. Partioviikolla partiolaiset tekevät aktiviteetteja valitun 

teeman mukaisesti ja mm. vaihtavat sosiaalisessa mediassa profiilikuvikseen huivitetun kuvan. 

Partioviikolla lippukunnat ja partiopiirit järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten pop up -partiokoloja, 

paraateja, partiotaitokisoja, Yrjönpäivänjuhlia.  

Suomessa partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön 

nimipäivä eli 23.4. Yrjönpäivänjuhlassa jaetaan usein ansiomerkkejä, kerrataan Pyhä Yrjön 

legendaa tai pidetään esimerkiksi lupauksenanto. Myös monissa muissa maissa vietetään 

partioviikkoa, mutta eri ajankohtina. 

19.4. Metsähetki Silmisuon laavulla, kaikki Kontiot perheineen ovat tervetulleita 

22.4. Linnan juhlat -kevätkilpailut 

Hämeenlinnan alueen partiolaiset kutsuu Teidät hämäläinen tarpojavartio ja sen vartionjohtaja 

Hämeen Partiopiirin oranssin ja vihreän sarjan partiotaitojen kevätmestaruuskilpailuun 

Hämeenlinnaan. Hinta 70 € / vartio. Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo löytyvät 

https://sites.google.com/site/linnanjuhlat2017/kisakutsu 

 

Toukokuu 2017 
3.5. Perhepartio, Lammasniemi 

5.-6.5. Kurun Eräiliät, selviytymismajakka 

6.5. Tarpojien luovuusmajakka, Tampere ja päättyy paraatiretkipäivään. 

Hämeen Partiopiiri järjestää tänä vuonna luovuustarpon huipennukseksi luovuusmajakan. 

Lähde haastamaan itsesi ja vartiosi erilaisten tehtävien parissa. Majakan aikana opitaan uutta ja 

käytetään tarpon aikana opittuja taitoja ongelmanratkaisun ja tietenkin luovuuden parissa. Myös 

luotsit ovat tervetulleita! Hinta 25 €. 

 

7.5. Reissu 2017 -paraatiretkipäivä 

Toukokuussa lähdetään kaikki yhdessä Tampereelle! Vuoden 2017 piirin ehdottomasti suurin 

tapahtuma on lippukuntien Reissu 2017 -paraatiretkipäivä. Luvassa on toimintaa ja hauskaa 

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

muuta ohjelmaa. http://www.hp.partio.fi/reissu2017 

 

Ilmoittautuneiden määrästä riippuen menemme tapahtumaan kimppa- tai linja-autokyydillä. 

Tapahtumaan voi tulla myös omalla kyydillä. Voi osallistua myös pelkkään paraatiin, huom. 

yhteiskyyti lähtee Kuruun takaisin vasta Särkänniemessä olon jälkeen. 

Hinta: kyytimaksu ja Särkänniemen lippupaketti (oman valinnan mukaan).  

Ilmoittautumiset 30.4. ja Särkänniemen lippupakettien varaus pe 14.4. 

mennessä Tanjalle p. 040-5821265, tanja.kauppinen@iki.fi. Ilmoittautuminen on 

sitova 14.4. ranneke- ja ruokalippujen osalta, ellei tilalle saada toista lähtijää. 

http://www.hp.partio.fi/kalenteri/partioviikko-2
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/linnan-juhlat-kevatkilpailut
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/tarpojien-luovuusmajakka
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/reissu-2017-paraatiretkipaiva
http://www.hp.partio.fi/reissu2017
mailto:tanja.kauppinen@iki.fi
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Ranneke- ja ruokalippuhinnasto 

• Elämyspaketti 28 € (norm. 45 €), ranneke, joka sisältää laitteet (pituusrajojen puitteissa), 

Koiramäen, Näsinneulan, Akvaarion, sekä Planetaarion. 

• Superpark 16 € (norm. 19 €), myynnissä vain 300 ranneketta. 

• Elämyspaketti & Superpark 38 € (norm. 45 € +19 €), myynnissä vain 100 yhteisranneketta. 

• Ruokaliput (arvo 6€) 5€, 6 euron ruokalipun saa partiolaishintaan 5 €. Ruokailuun 

suositellaan kahta ruokalippua. 

• Huom! Superparkin liput sekä Elämyspaketti&Superpark -liput myydään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Piirin nettisivuille tulee maininta, kun nämä liput on myyty 

loppuun. Piiri laskuttaa rannekkeet ja ruokaliput lippukunnilta ilmoittautumisajan päätyttyä. 

13.5. Kuunsiru-sudenpentukilpailut, Sastamalan Ellivuoressa 

Sudenpentujen leikkimielisessä kisassa seikkaillaan tällä kertaa menninkäisen ja kuunsirun 

matkassa. 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 vanhempia mukaan saattajiksi!  

Hinta: 25 € / pentue (lippukunta maksaa) ja 5 € / henkilö (osallistuja maksaa) + kyytimaksu. 

Kisoihin mennään ensisijaisesti saattajien kyydeillä, piirin yhteiskuljetus mahdollisuus on 

Ylöjärven keskustasta hintaan 13 €/hlö meno-paluu.  

Ilmoittautumiset ma 19.4. mennessä ”Kuksaan” eli Kontioiden nettisivujen 

kautta löydät ilmoittautumislinkin oikeasta ylälaidasta 

”ILMOITTAUTUMISET”. Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan 

päätyttyä ellei tilalle saada toista lähtijää. 
 

20.5. Tasan 100 SM-kevätkilpailut 

Puijon Pakertajat ry ja Järvi-Suomen Partiolaiset ry kutsuvat sinut ja vartiosi partiotaitojen SM-

kilpailuihin Kuopioon 20.5.2017. Kilpailun osanotto-oikeus on kaikilla Suomen Partiolaiset ry – 

Finland Scouter ry:n vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneilla yli 12-vuotiailla jäsenillä. Oranssi ja 

vihreä sarja: Oranssissa sarjassa kilpailevat tyttövartiot, vihreässä sarjassa poika- ja sekavartiot. 

Kilpailureitin pituus on enintään 9 km. Kilpailuvartio koostuu viidestä 12–17 -vuotiaasta jäsenestä. 

Kilpailuvartion yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta (sääntömuutoskokeilu 7 §, 

voimassa 1.4.2013 alkaen). Ikä lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. Valkea sarja: 

Valkea sarja on tarkoitettu samoajaikäisille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kilpailuvartiossa on 

3–5 jäsentä. Valkea sarja ei ole mestaruussarja ja siihen otetaan korkeintaan 20 vartiota 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta 70 € / vartio. 

27.5.-28.5. Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Ylöjärvi Julkujärvi 

100-vuotiaan Suomen kunniaksi kilpailussa palataan suomalaisuuden äärelle ja syvennytään 

Suomen tunnusmerkkeihin. Kilpailun sarjat ovat sininen, punainen, ruskea, harmaa ja 

vaaleanpunainen. Hinta 90 € vartio, jälki-ilmoittautuneet 180 €. Kilpailukutsun löydät 

http://www.ylvi.fi/leksa17/kilpailukutsu/ 

28.5. Rogaining-kilpailut, Naantali 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rogaining-mestaruudet ratkaistaan Turussa 28.5. 

Kilpailu korvaa aiemmin järjestetyt partiolaisten suunnistusmestaruuskilpailut. Myös aikuisille ja 

EiVieläPartiolaisille!  

 

  

http://www.hp.partio.fi/kalenteri/kuunsiru-sudenpentukilpailut
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/tasan-100-sm-kevatkilpailut
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/leon-lenkki-ja-hilkan-kilpa
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/rogaining-kilpailut-0
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Elokuu 
3.8.-6.8. Samoajaleiri Kohu, Evo 

10.8. #koe #elämys @partio 

Partiolaiset valtaavat Tampereen Sorsapuiston! Kaikille avoin, toiminnallinen koko perheen 
tapahtuma toimintapisteineen, notskeineen ja kisailuineen toivottaa kaikki karvoihin katsomatta 

mukaan pitämään hauskaa! Kutsu ei-vielä-partiolainen kaverisi geimeihin mukaan - tätä 

tapahtumaan ei kannata missata! Seuraa tapahtumaa https://www.facebook.com/koeelamyspartiossa 

 

Syyskuu 
21.9. Rauhanpäivä 

Kansainvälinen rauhanpäivä (International Day of Peace) on YK:n vuosittainen rauhan ja 

sodattomuuden vahvistamisen päivä, jota vietetään 21. syyskuuta. Partiolaiset ovat omaksuneet 

YK:n rauhanpäivän myös partiolaisten kansainväliseksi rauhanpäiväksi, sillä partioon ovat alusta 

alkaen kuuluneet rauha ja rauhankasvatus. Rauhan edistäminen on partiolaisille tärkeää, sillä 

perusarvoihimme kuuluvat toisen ihmisen kunnioittaminen ja ystävyyden rakentaminen.  

Lippukuntia kannustetaankin huomioimaan rauhanpäivä toiminnassaan juuri heille sopivalla tavalla. 

http://rauhanpaiva.fi/ 

29.9.-1.10. Retkeilykurssi Sinikettu, Evo, Lammi 

Hinta: 52 €. Haluaisitko oppia retkeilyn perustaitoja ilman paineita?  

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! Kurssilla lähdetään ruohonjuuritasolta opettelemaan retkeilyssä tarvittavia perustaitoja, joten 

kurssi sopii erittäin hyvin vasta-alkajille (suositus yläasteikäisestä ylöspäin) tai omien taitojensa 

kertaamiseen. Sinikettu-kurssilla koulutus painottuu vahvasti kartan ja kompassin käsittelyyn, 

unohtamatta kuitenkaan muita perustaitoja, kuten tulentekoa, retkivälineitä jne. 

Erätaitoperuskurssi on kaksiosainen. Erillisellä talven osiolla (Talviretkeilykurssi Hopeakettu) 

opetellaan käyttämään syksyllä opittuja taitoja uusissa olosuhteissa sekä tutustutaan uusiin asioihin. 

Syys- ja talvi-osioihin ilmoittaudutaan erikseen ja ne voi suorittaa eri vuosina. 

 

Lokakuu 
7.10.-8.10. Elämys, partiotaitojen SM-syyskilpailut 

Vuoden 2017 partiotaitojen SM-syyskilpailu Elämys järjestetään Ylläksen maisemissa. Kilpailun 

teema on Lapin matkailu, jolla on pitkät perinteet ja se on osa paikallista elämää. Teemaa 

lähestytään paikallisten tekijöiden näkökulmasta ja kilpailuissa tuodaan esiin työ Lapin elämysten 

takana. Kilpailuissa näkyy paikallinen kulttuuri ja elintapa sekä Lapin matkailun kansainvälisyys. 

Kilpailussa on sarjat samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Piiri järjestää kilpailuun yhteiskuljetuksen. 

Kilpailun järjestää Lapin Partiolaiset ry. Lisätiedot: http://elamys2017.fi/ 

28.10. Seikkailijakilpailut, Tampere 

Seikkailijaikäisten omissa partiotaitokisoissa testataan leikkimielisesti koloilloissa opittuja tietoja ja 

taitoja. Myös hoksottimia ja kisavartion tiimitaitoja tarvitaan! Kisa on kaikille 10–13-vuotiaille 

seikkailijoille ja ensimmäisen vuoden tarpojille. Kilpailussa kilpaillaan turkoosissa ja violetissa 

sarjassa.  

28.10.- 29.10. Nuotiokitarakurssi, Laitikkala 

Oletko aina halunnut oppia soittamaan kitaraa, vaikket ole sitä juuri käsissäsi pitänyt? Tällä 

kurssilla aloitamme aivan alkeista: kolme sointua auttaa jo pitkälle partiolaulujenkin maailmaan. 

Opimme peruskompin eli laulujen säestämisen. Käymme läpi klassisia partiolauluja - ja vähän 

uusiakin. Mukana on ripaus musiikin teoriaa, äänenmuodostusta ja ohjeita iltanuotion vetämiseen. 

Oma soitin ei ole välttämätön. 42 €. 

 

 

http://www.hp.partio.fi/kalenteri/samoajaleiri-kohu-0
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/koe-elamys-partio-2
https://www.facebook.com/koeelamyspartiossa
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/rauhanpaiva-0
http://rauhanpaiva.fi/
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/retkeilykurssi-sinikettu
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/elamys-partiotaitojen-sm-syyskilpailut
http://elamys2017.fi/
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/seikkailijakilpailut
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/nuotiokitarakurssi-1
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Marraskuu 
11.11. Sudenpentutapahtumat, Tampereen ja Urjalan alueet 

Sudareiden oma tapahtuma on hauska ja toiminnallinen retkipäivä, jossa pentueet ratkovat visaisia 

pulmia yhdessä tekemällä ja itse oppimalla. Pentueiden mukana on saattaja, joka voi olla myös ei-
vielä-partiolainen. Kutsukaa siis lasten vanhemmat apukäsiksi ja mukaan katsomaan, mitä kaikkea 

partio lapsille tarjoaakaan! 

18.11. Tarpojien Taitopäivä - Yhteiskunta, Tampere 

Hinta: 20 €. Taitopäivässä pääset pyörittämään Yrityskylässä leikkimielisesti, mutta opettavaisesti, 

omaa yritystäsi muiden partiokavereiden kanssa. Päivän aikana opit muun muassa yritystoiminnan 

taloudenhallinnan, markkinoinnin sekä vastuullisuuden saloja. Opit myös tunnistamaan omat 

vahvuutesi. Päivän aikana osallistujat pääsevät ratkomaan erilaisia esiin tulevia haasteita. 

25.11.-26.11. Vaeltajien jatkot 

42 €. Tapahtuma alkaa piirin syyskokouksesta, jonka jälkeen pääset nauttimaan Tampereen 

kulttuuri-, liikunta- ja viihdetarjonnasta. Tällä kertaa jatkoilla seikkaillaan pääsääntöisesti 

sisätiloissa etsien valoa marraskuun pimeyteen aktiviteettien ja uusien tuttavuuksien kanssa. 

 

Joulukuu 
3.12 Srk:n myyjäiset 

5.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys 

13.12. Lupaus ja jotain…. 

23.12. Joulunajan kynttilöiden sytytys 

http://www.hp.partio.fi/kalenteri/sudenpentutapahtumat
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/tarpojien-taitopaiva-yhteiskunta
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/vaeltajien-jatkot-0

