SYYSTIEDOTE 2/2018
Taas on uusi partiosyksy aluillaan ja suurin osa vanhoista jäsenistä jatkaa ja mukaan saamme taas uusia
partiolaisiakin useampaan ikäkauteen. Suosittelemme lukaisemaan tämän jäsentiedotteen kokonaan ja
kirjaamaan kalenteriin syksyn partio menot.

Retkille ja tapahtumiin ilmoittautumisista
Muistathan ilmoittautua ajoissa retkille ja tapahtumiin. Ilmoittautumiset onnistuvat helpoiten Partion
jäsenrekisteri Kuksan kautta. Ilmoittautumislinkit Kuksaan löytyvät Kurun Kontioiden nettisivuilta
www.kurunkontiot.fi kohdasta ”ILMOITTAUTUMISET”. Jos huoltaja ei itse ilmoita partiolaistaan Kuksan kautta
tapahtumiin/leireille/retkille tulee osallistujalla olla kirjallinen vanhemman/huoltajan allekirjoittama lupalappu
tapahtumaan osallistumisesta, joka tulee palauttaa johtajille ilmoittautumisaikojen puitteissa. Jos et muista Kuksaan
tarvittavaa Partio ID tunnustasi, otathan yhteyttä Tanjaan, joka voi resetoida vanhan tunnuksen, jonka jälkeen voit
luoda uuden tunnuksen itsellesi. Ensimmäisellä kerralla Partio ID tunnus luodaan huoltajan jäsennumerolla
ja sähköpostiosoitteella. Ilmoittautuessa muista ilmoittaa erityisruokavaliot, kyyditys ja saattaja mahdollisuus ja
jos lapsesi osallistuu esim. retkelle vain osan aikaa.
Vanhemmat/huoltajat ovat erittäin tervetulleita kolo iltoihin ja partiotapahtumiin mukaan mahdollistamaan
tapahtumaan osallistumisen tai tapahtuman järjestämisen. Tapahtumissa saattajina toimivien vanhempien/huoltajien
ei tarvitse olla jäseniä, huomioithan kuitenkin, ettei partiovakuutus ole tällöin voimassa.

Lippukuntaretki 21.-23.9. Lammasniemen Tylypahkassa
Koko lippukunnan yhteistä retkeä vietetään syyskuussa Harry Potter teeman
innoittamana. Retkellä kaikki ikäkaudet majoittuvat teltoissa. Ilmoittaudu mukaan 16.9.
mennessä yllä olevan ohjeen mukaisesti. Mukaan retkelle pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä, sen mukaan paljonko retkellä on aikuisia mukana, Suomen
Partiolaisten turvallisuusohjeiden ohjeistuksen mukaisesti sekä huomioiden ruokahuollon
järjestämisen. Retkelle tarvitaan vanhempia/huoltajia avuksi, ilmoittaudu Kuksan ”Jos et
ole partiolainen…” –linkin kautta tai ottamalla yhteyttä johtajiin. Ilmoittautuneille
lähetetään hyväksymiskirje, jossa on mukana varusteluettelo tarvittavista varusteista. Lippukunnalta löytyy
muutamia yöretkivarusteita lainaksi tarvittaessa. Hinta: 10 €. Lisätietoja retkenjohtaja Juulilta.

Rohkelikko: urhoollisuus, rohkeus, pelottomuus, uskallus ja ritarillisuus, maskotti leijona, värit
punainen ja kulta. Rohkelikko kuvastaa tulen elementtiä.

Puuskupuh: kova työ, lojaalius, kärsivällisyys, reilu peli, maskotti mäyrä, värit kanarian keltainen ja
musta. Puuskupuh kuvastaa karkeasti maan elementtiä.

Korpinkynsi: älykkyys, oppiminen, sukkeluus ja luovuus, maskotti kotka, värit sininen ja pronssi.
Korpinkynsi kuvastaa ilman elementtiä.

Luihuinen: määrätietoisuus, juonikkuus ja neuvokkuus, maskotti käärme, värit vihreä ja hopea.
Velhonhattu, tuvat, kaavut, noidat, velhot, jästit, taikuus, ”älä kutita nukkuvaa lohikäärmettä”, kuravetisiä,
tähtitiedettä, taikajuoma, ilmiintyminen, huispaus, koulupuku, riimut, basiliski, yrttitieto, lentäminen….
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Kaislikko-seikkailijakilpailut 06.10.2018 Nokialla
Seikkailijaikäisten omissa partiotaitokisoissa testataan leikkimielisesti koloilloissa opittuja
tietoja ja taitoja. Myös hoksottimia ja kisavartion tiimitaitoja tarvitaan!
Hinta: 30 €/vartio ja 7 €/henkilö, lpk maksaa vartiomaksun. Lisäksi kyytimaksu.
Ilmoittautumiset 16.9. mennessä Kuksaan.
Sarjat ja joukkueet: Kilpailussa kilpaillaan turkoosissa (2008 synt.) ja violetissa (20062007 synt.) sarjoissa. Pojat ja tytöt kilpailevat samoissa sarjoissa. Kilpailuvartion koko on
4-6 seikkailijaa. Kilpailureitin pituus on noin 5 km.
Saattaja ja kyyditsijät: Turkoosissa sarjassa vartiolla tulee olla vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion
mukana koko kilpailun ajan. Saattaja ei saa auttaa vartiota kilpailutehtävien suorittamisessa. Violetissa sarjassa
vartiolla ei tarvitse olla saattajaa. Saattajalla ei tarvitse olla partiokokemusta. Vanhempia tarvitaan mukaan
kyyditsijöiksi.

Tarpojien Taitopäivä – MinäMinä 3.11. Orivedellä
Taitopäivä soveltuu kaikille tarpojille, vaikka MinäMinä-tarppo ei juuri nyt olisikaan ajankohtainen. Miten
voimajuoma tehdään? Miten selviydytään kavereiden ja itsensä kanssa erilaisista haasteista. Tule mukaan
haastamaan itsesi ja kaverisi. Uskallatko?
Hinta: 20 €, josta lippukunta maksaa osan riippuen osallistujien määrästä. Lisäksi kyytimaksu.
Ilmoittautumiset 8.10. mennessä Kuksaan.
Tapahtuman aikaan samassa paikassa järjestetään myös SuperPäivät ja Luotsikoulutus, joihin luotsit ja muut
saattajat voivat osallistua tarpojien taitopäivän ajaksi.

Kolkkien matkassa -sudenpentutapahtuma 17.11. Mäntässä
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.
Mäntän alue, johon siis Kontiot kuuluvat, järjestää tapahtuman tänä vuonna ja tapahtuman
järjestämiseen tarvitaan kaikki mahdolliset apukädet erilaisiin tehtäviin. Sudenpentumme
voivat osallistua tapahtumaan vain vanhempien toimiessa saattajina ja kyyditsijöinä, koska johtajat ovat
järjestämässä tapahtumaa. Kutsummekin siis lasten vanhemmat, sukulaiset, isovanhemmat, kummit ja
kumminkaimat apukäsiksi ja mukaan katsomaan, mitä kaikkea partio lapsille tarjoaakaan! Ilmianna itsesi ja
kaverisi Tanjalle mahdollisimman pian!
Hinta: 30 €/pentue + 7 €/osallistuja (ml. saattaja), lippukunta maksaa pentuemaksun ja saattajien osallistumisen.
Lisäksi kyytimaksu. Ilmoittautumiset Kuksaan 28.10. mennessä.

Samoajatapahtuma Paluu tulevaisuuteen 17.-18.11. Tampereella
Mietityttääkö tulevaisuus? Mikä musta tulee isona, mitä töissä tehdään, onko se kivaa?
Sitä me johtajatkin mietimme sun iässä ja joskus vieläkin. Nyt me haluamme näyttää, mitä meistä partiolaisista on
tullut. Samoajilla on siis ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan partiolaisten siviilitöihin ja niiden hyviin
ja huonoihin puoliin. Illalla on tietysti tarjolla opiskelijabileet ja sunnuntaina unelmoidaan!
Hinta: 42 €, lippukunta maksaa osan osallistumismaksusta.
Ilmoittautumisaika: 01.08.2018 - 23.10.2018
Ilmoittautumiset Hämeen partiopiirin nettisivuilta löytyvän tapahtuman ilmoittautumislinkin kautta,
http://www.hp.partio.fi/kalenteri/samoajatapahtuma-paluu-tulevaisuuteen
Muista ilmoittaa ilmoittautumisestasi myös Tanjalle tai Juulille.

Lupaus ja joulujuhla 12.12. klo 18 Kurun kirkossa ja seurakuntasalissa.
Olette kaikki tervetulleita yhteiseen kaudenpäätökseemme! Partiolaisilla partioasu päällä.
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Lisäksi ryhmillä ja ikäkausilla on omia tapahtumia ja
päivä/yöretkiä, joista ryhmien johtajat informoivat.
Joulukampanja pyörähtää taas käyntiin lokakuun
loppupuolella. Joulukampanjalla kerätään varoja lippukunnan toimintaan,
myyntituotteina on Suomen Partiolaisten adventtikalenterit ja Hämeen
partiopiirin joulukortit.

ILVES19 – loikkaa tulevaisuuteen
Ilves19 on hämäläisten partiolaisten piirileiri Evon leirialueella
Hämeenlinnassa 24.7–1.8.2019. Ilvekselle osallistuvat kaikki ikäkaudet, joten
leirille odotetaan yli 5 000 partiolaista. Ilves19 ottaa loikan tulevaisuuteen. Nappaa
virtuaalilasit päähän ja lähde mukaan seikkailuun!
Piirileireillä on Hämeen partiopiirin alueella pitkät ja kunniakkaat perinteet; niitä on järjestetty lukuisia eri
vuosikymmenillä. Piirileirit ovat tarjonneet parasta partiohauskaa: suuria elämyksiä, uusia ystäviä ja itsensä
ylittämistä. Näitä kunniakkaita tassunjälkiä seuraa myös Ilves19, tiedossa on unohtumattomia elämyksiä aivan
kaikille. Loikkaa mukaan!
Ilves19 tuo lippukuntiin uutta puhtia, sillä piirileiri tarjoilee mielenkiintoista ohjelmaa jo ennen leiriä.
Syyskauden aikana kutsumme kaikki leiristä kiinnostuneet yhteiseen palaveriin, jossa mietitään mm. yhteistä
varainhankintaan mm. osallistumismaksujen pienentämiseksi, ketä aikuisia ja lapsukaisia on lähdössä leirille jne.
Sudenpennut leireilevät alkuleirin ja muut ikäkaudet koko leiriajan. Koko leirin osallistumismaksu on ehkä noin
200 euroa (tämä on siis vain arvaus). Ilmoittautuminen leirille alkaa alkuvuodesta 2019. Leirin nettisivut kannattaa
laittaa seurantaan, www.ilves19.fi

Ryhmät
Sudenpentulauma Jäljestäjät ja uudet sudenpennut, 27.9. alkaen.
Maanantaisin klo 17.30-18.45, kokoushuone, akeloina Tanja Kauppinen p. 040 5821265 ja Maikku Vahantapohja.

Sudenpentulauma Kotkansulat, 4.9. alkaen.
Tiistaisin klo 16.15-17.30, kokoushuone, akeloina Kitti Puhakka p. 040 517 7297 ja Mikko Oinonen, apuna myös
Katja ja Irina.

Seikkailijajoukkue Haukat, 3.9. alkaen.
Maanantaisin klo 18-19.30, kerhohuone, sampo Tero Tiura p. 050 352 9669 ja vartionjohtajina Eeva ja Anu.

Seikkailijajoukkue Metsot, 27.8. alkaen.
Maanantaisin klo 19-20+ vkloppuisin, kokoushuone, sampoina Tanja Kauppinen p. 040 582 1265 ja Anna Güthoff.

Tarpojapojat, 4.9. alkaen.
Tiistaisin klo 17.30-19, kokoushuone, luotseina Tiina Kalliojärvi-Tienari, 040 724 8027 ja Minna Kantojärvi p. 040
765 7487.

Tarpojatytöt, 5.9 alkaen.
Keskiviikkoisin klo 18-19.30, kerhohuone, luotsi Juuli Tiura p. 050 4669533.

Samoajavartio Keppilehmät
Kokoontumiset sovitaan erikseen, luotsi Juuli Tiura p. 050 4669533.
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