KEVÄT TIEDOTE 1/2018
Partiovuosi 2018 on pyörähtänyt käyntiin ja kaikki ryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Kiitokset vielä kaikille
mukana pyöriville jäsenille ja johtajille vuodesta 2017.
Suosittelen lukaisemaan tämän jäsentiedotteen kokonaan ja kirjaamaan kalenteriin kevään partiomenot.
Ilmoittautumisista
Melko moneen tapahtumaan ilmoittautumiset ajoittuvat maaliskuulle ja huhtikuun alkuun, muistathan
ilmoittautua ajoissa ja näin helpottaa johtajien työtä. Ilmoittautumiset onnistuvat helpoiten Partion jäsenrekisteri
Kuksan kautta. Ilmoittautumislinkit Kuksaan löytyvät helpoiten Kurun Kontioiden nettisivuilta kohdasta
”ILMOITTAUTUMISET”. Jos huoltaja ei itse ilmoita partiolaistaan Kuksan kautta tapahtumiin/leireille/retkille
tulee osallistujalla olla kirjallinen vanhemman/huoltajan allekirjoittama lupalappunen tapahtumaan
osallistumisesta. Jos et muista Kuksaan tarvittavaa Partio ID tunnustasi, otathan yhteyttä Tanjaan, joka voi
resetoida vanha tunnuksen, jonka jälkeen voit luoda uuden tunnuksen itsellesi. Ilmoittautuessa muista ilmoittaa
erityisruokavaliot, kyyditys ja saattaja mahdollisuus ja jos lapsesi osallistuu esim. retkelle vain osan aikaa.
Tässä tiedotteessa ei ole ryhmien omia päivä ja yöretkiä, niistä tiedotetaan erikseen ryhmän omien johtajien
toimesta. Vanhemmat/huoltajat ovat erittäin tervetulleita partiotapahtumiin mukaan mahdollistamaan tapahtumaan
osallistumisen tai tapahtuman järjestämisen.
Suomen Partiolaisten vuoden 2018 jäsenmaksu tulee olla maksettuna osallistuessa partiotoimintaan. Tapahtumissa
saattajina toimivien vanhempien/huoltajien ei tarvitse olla jäseniä, huomioithan kuitenkin ettei partiovakuutus ole
tällöin voimassa.

Framil 8.-10.6.2018 Porissa Kirjurinluodolla
Lisätiedot: http://framil2018.fi/
Ilmoittautumisaika: 29.01.2018 - 28.03.2018
Osallistumismaksut: koko vkloppu 65 €, la-su 55€, alle 2 v. lapset 0€ ja alle partioikäiset lapset -50%.
+kyyditykset.
Porissa järjestetään ennennäkemätön partion suurtapahtuma, kun Framil kerää kaupunkiin ainakin 5 000
osallistujaa.
Suurtapahtumassa on omaa ohjelmaa kaikille partion ikäkausille ja niiden johtajille. Framil on kuitenkin tarkoitettu
ihan kaikille: ohjelmaa riittää ei-vielä-partiolaisille, perhepartiolaisille ja sisupartiolaisille.
NYT KUULUUKIN KYSYMYS LÖYTYYKÖ KONTIOISTA HALUKKAITA FRAMILLE LÄHTIJÖITÄ
SEKÄ VANHEMPIA/HUOLTAJIA AIKUISIKSI PERÄÄN KATSOJIKSI! FRAMILLE EMME VOI
LÄHTEÄ JOS EI LÖYDY AIKUISIA MUKAAN. TUTUSTU FRAMIN NETTISIVUIHIN ENNEN
PÄÄTÖSTÄ, TEE PÄÄTÖS PIKAISESTI JA ILMOITAUDU TANJALLE!

Kurun 24h hiihtotapahtuma 16.-18.2.2018
Me Kontiot olemme taas järjestämässä 31. Kurun 24h hiihtotapahtumaa. Tapahtuma on perinteinen Kurulainen
tapahtuma ja olemme halunneet olla mahdollistamassa tapahtuman jatkumisen ja järjestämisen. Tapahtuma on
myös yksi Kontioiden varainhankintatapahtuma, jolla mahdollistamme edulliset retket, kisat ja tapahtumat
jäsenillemme sekä esimerkiksi ilmaiset suoritusmerkit ja huivit.
Nyt tarvitsemmekin niin partiolaiset kuin Teidät vanhemmat/huoltajat avuksi mahdollistamaan tapahtuman
järjestämisen. Jos jokaisen partiolaisen perhe osallistuu tapahtuman järjestämiseen muutamaksi tunniksi
16.-18.2. välisenä aikana ei työmäärä ole kenellekään ylivoimainen tai mahdoton. Talkoolaisia tarvitaan mm.
laskentaan, urheilutalon yövalvontaa (2h vuorot klo 23-07 välillä) sekä kisakeskuksen etukäteisvalmisteluihin
(esim opasteet, kääntöpaikka…) sekä loppu”siivoukseen”.
Otathan yhteyttä pikaisesti tapahtumanjohtajaan Jaana Tiuraan p. 050 3229697 tai Martti Kauppiseen p. 0400
802565 tai yövalvonnan osalta Kirsti Kontteliin p. 050 4342469.
https://24tunninhiihto.wordpress.com/
jatkuu seuraavalla sivulla 
www.kurunkontiot.fi
kurunkontiot@gmail.com
Lippukunnanjohtaja tanja kauppinen, p. 040-58 212 65, tanja.kauppinen@iki.fi

Kontioiden hiihtojoukkueeseen ja huoltajaksi voi ilmoittautua Tanjalle p. 040 5821265, Tiinalle p. 040 7248027
tai Kuksaan. Ensisijaisesti joukkueeseen pääsevät hiihtämään lpk jäsenet, mukaan hiihtämään mahtunee myös
perheenjäseniä. Ilmoittautuessa kerro hiihtoaika toiveesi. Lisäksi toivomme, että vanhemmista/huoltajista löytyisi
hetkittäin apuja hiihtojoukkueen perään katsojiksi (kannustaa, tsemppaa, mehuttaa, antaa kilpailunumeron ja
tarvittaessa jakaa hiihtovuoroja niin, että kaikki vuorossa olevat hiihtäjät pääsevät tasapuolisesti hiihtämään).
Partio-ohjelman suorituksia joita 24h hiihtotapahtumaan osallistuneet partiolaiset voivat esim. saada:
Sudenpennnut:
Käyn laumani kanssa luistelemassa, hiihtämässä, laskettelemassa tai pulkkamäessä.
Pidän liikuntapäiväkirjaa viikon ajan. (parille päivälle liikuntasuoritus)
Osallistun kotipaikkakuntani tapahtumaan.
Osallistun talkoisiin. (yhdessä vanhemman/huoltajan/isovanhempien kanssa)
Seikkailijat:
Seikkailijan liikunta
Rahan tulo
Hyvä työ
Talkoot
Tarpojat:
Suhde yhteiskuntaan: Autamme lippukuntaa
Johtamis- tai vastuutehtävä: Yhteiskunta
Suhde toiseen: Talkoot
Suhde yhteiskuntaan: Lippukunnan myyjäisissä

Eskimo talviretki Lammasniemessä 16.-18.3.2018
Koko lippukunnan yhteistä talviretkeä vietetään maaliskuussa. Seikkailijat, tarpojat ja samoajat retkeilevät 16.-18.3
ja sudenpennut 17.-18.3. Ilmoittaudu mukaan Kuksan kautta 11.3. mennessä. Isommat partiolaiset yöpyvät
kaminateltoissa ja pienemmät sisätiloissa. Retkelle tarvitaan vanhempia/huoltajia avuksi, ilmoittaudu Kuksan ”Jos
et ole partiolainen…” –linkin kautta. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä, sen mukaan paljonko retkellä on
aikuisia mukana Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden ohjeistuksen mukaisesti sekä huomioiden ruokahuollon
järjestämisen. Retken suunnittelusta vastaavat Samoajat yhteistyössä aikuisten johtajien kanssa. Hinta:
todennäköisesti 5-15 €. Lisätietoja Juulilta ja Tanjalta.

Kontio talkoot
Keväällä huhti-toukokuussa pidämme talkoot Lammasniemen varastollamme kanoottitelineiden ja varaston
siivouksen merkeissä. Pohjois-Hämeen puhelimelta saimme avustuksen jolla hankimme käyttöömme lisää
inkkarikanootteja. Kanootit tarvitsevat varastoon telineet säilytystä varten. Keväällä
ryhmillä onkin todennäköisesti luvassa melontaa ☺. Infoa tulee lisää lähempänä.

Tarpojien Taitopäivä – Solmumestari 7.4.2018 Evolla
Hinta: 20 € (lpk maksaa osan) +kyytimaksu. Ilmoittautumisaika: 4.3.2018 mennessä.
Ennen ilmoittautumista tulee jutella Juhan tai Tanjan kanssa, sekä vanhemmilta tarvitaan
todennäköisesti kyyditysapua.
Tarpojien Taitopäivä tulee jälleen. Tällä kertaa teemalla Solmumestari.
Tule ratkomaan ja oppimaan erilaisia solmuja hauskalla tavalla ja mukavassa seurassa. Tapahtuma ei keskity
perussolmuihin vaan käytämme narua ja köyttä moniin oikeisiin käyttötarkoituksiin. Pystytkö pelastamaan itsesi
pinteestä yhdellä kädellä? Selviätkö elämän solmuista? Osaatko solmia koukun siimaan? Entä taikoa solmujen
avulla..? Tapahtuma on yksipäiväinen, mutta tarpojaryhmillä on mahdollisuus omatoimiseen majoittautumiseen
oman johtajansa kanssa Evolla taitopäivää ennen tai jälkeen (tilaa rajoitetusti). Tapahtuman aikaan samassa
paikassa järjestetään myös Tarpojaluotsivihjarit. Luotsivihjareilla luotseille luvassa omaa tekemistä ja virkistystä.
jatkuu seuraavalla sivulla 
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Piirin kevätmestaruuskilpailut Hakkapeliittojen matkassa 21.4.2018
Ikäryhmät: Tarpojat ja samoajat (myös kuudesluokkalaiset seikkailijat voivat osallistua)
Paikka: Forssan alue. Hinta: 80 € / vartio (lippukunta maksaa osan) + kyytimaksu.
Ilmoittautumisaika: 25.3.2018 mennessä Kuksaan.
Hämeen partiopiirin kevätmestaruuskilpailut toteutetaan päiväkilpailuna 1600-luvun
hakkapeliittojen matkassa. Tällä kertaa emme kuitenkaan kilpaile ratsastamisessa, vaan perinteisissä
partiotaidoissa! Valjasta ratsusi ja ryntää mukaan!
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.
Yhteiskuljetukset: Piiri järjestää kilpailuun yhteiskuljetuksen Kangasala-Tampere-Hämeenlinna-kilpailukeskus,
mikäli kuljetukseen saadaan riittävästi ilmoittautumisia. Meno-paluukuljetuksen hinta on Tampereelta 15 €/hlö ja
Hämeenlinnasta 13 €/hlö. Kuljetuksiin ilmoittaudutaan kisailmoittautumisen yhteydessä.

Kaste-sudenpentukilpailut 5.5.2018 Kangasala (Suorama)
Hinta: 30 € / pentue ja 7 € / henkilö (ml. saattaja) (lippukunta maksaa osan) +kyytimaksu.
Ilmoittautumisaika: 8.4.2018 mennessä Kuksaan.
Sudenpentujen kevätkilpailu Kaste 2018 vie laumat matkalle veden äärelle!
Saimaannorppa Kerttu matkustaa halki Suomen vesistöjen ja tutustuu samalla paikallisiin partiolaisiin.
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!
Joukkueet: Kilpailupentueen koko on 4–7 sudenpentua. Kilpailuun on mahdollista osallistua myös pienemmällä
pentueella, mutta tämä vaikuttaa tehtävien tekemiseen.
Saattajat: Pentueella on oltava mukana vähintään 15–vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko
kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei sitä erikseen mainita. Saattaja voi auttaa pentuetta
tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. Saattajalla ei
tarvitse olla aikaisempaa partiokokemusta.
Mukaan tarvitaan vanhempia/huoltajia saattajiksi ja kyyditsijöiksi, ilmoitathan
mahdollisuudestasi toimia saattajana/kyyditsijänä lapsen ilmoittautumisen yhteydessä.

Akatemia SM-kevätkilpailut 19.5.2018 Kouvolassa
Ikäryhmät: Kaikki yli 12-vuotiaat partiolaiset. Hinta: 70 €/vartio (lippukunta maksaa osan) +kyytimaksu.
Ilmoittautumisaika: 01.03.2018 - 06.05.2018
Tule keräämään opintopisteitä Kouvolaan!
Kymenlaakson Partiopiiri kutsuu kaikki yli 12-vuotiaat partiolaiset partiotaitojen kevät-SM-kisaan tekemään
tieteellisiä kokeita ja testaamaan taitoja.
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 eli ikä on kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.
Kirjava sarja: Kirjava sarja on tarkoitettu samoajaikäisille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kilpailuvartiossa on
3-5 jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten ei tarvitse kuulua samaan lippukuntaan, mutta vartio voi edustaa vain yhtä
lippukuntaa. Kirjava sarja ei ole mestaruussarja, eikä osallistujilla ole oikeutta jättää tarkistuspyyntöjä tai
vastalauseita.

#koe #elämys @partio 9.8.2018, Partiolaiset valtaavat Tampereen Sorsapuisto
Kaikille avoin, toiminnallinen koko perheen tapahtuma toimintapisteineen, notskeineen ja kisailuineen
toivottaa kaikki karvoihin katsomatta mukaan pitämään hauskaa!
Seuraa tapahtumaa Facebookissa: https://www.facebook.com/koeelamyspartiossa
www.kurunkontiot.fi
kurunkontiot@gmail.com
Lippukunnanjohtaja tanja kauppinen, p. 040-58 212 65, tanja.kauppinen@iki.fi

Ryhmät
Sudenpentulauma Jäljestäjät
Keskiviikkoisin klo 17.15-18.30,
akela Kirsti Kontteli p. 050 434 2469
Sudenpentulauma Kotkansulat
Tiistaisin klo 16.15-17.30,
akela Kitti Puhakka p. 040 517 7297, vastaava akela Mikko Oinonen p. 040 716 1887.
Seikkailijajoukkue Haukat
Maanantaisin klo 18-19.30, kokoushuone,
sampo Tero Tiura p. 050 352 9669 ja apulaisina Eeva ja Anu.
Seikkailijajoukkue Metsot
Kokoontumiset sovitaan erikseen,
sampo Tanja Kauppinen p. 040 582 1265 ja Martti Kauppinen p. 0400 802565
Seikkailijajoukkue Pöllöt
Torstaisin kello 16.30-18,
vastaava sampo Tiina Kalliojärvi-Tienari, 040 724 8027 ja sampo Minna Kantojärvi p. 040 765 7487
Tarpojavartio Kurun Eräiliät
Torstaisin klo 18-19.30,
luotsi Juha Kuusjärvi p. 0400 407219
Samoajavartio Keppilehmät
Kokoontumiset sovitaan erikseen,
Luotsi Juuli Tiura p. 050 4669533
Perhepartio
Kokoontumiset kerran kuukaudessa Lammasniemessä klo 17.30-19.
Kokoontumispäivät 22.1., 19.2., 19.3., 16.4. ja 14.5.
Perhepartio on kiva yhteinen harrastus alle kouluikäisten lasten perheille (tai vaikka isovanhemmille ja
lapsille). Pääsääntöisesti touhuilemme ulkona nuotion ääressä. Sisätilat ovat käytössä tarvittaessa esim.
huonolla säällä. Omat eväät (esim. juomaa, leipää, makkaraa yms.). ja taskulamppu mukaan. Perhepartio
on ilmainen ja osallistujilta ei edellytetä Kontioiden jäsenyyttä. Toimintaan osallistutaan omin
vakuutuksin. Perhepartiolla on omat pinkit ja vihreät huivit, jotka voi halutessa lunastaa kokoontumisissa
osallistujille. Lisätietoja toiminnasta saa Anna-Kreeta Toiviolta p. 040 768 6912.
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