KEVÄT TIEDOTE 1/2019
Kiitokset vielä kaikille mukana oleville jäsenille ja johtajille vuodesta 2018. Tänä vuonna onkin sitten
luvassa monen moista tapahtumaa, retkeä, leiriä… ryhmien omista retkistä tiedotetaan erikseen.
Suosittelen lukaisemaan tämän jäsentiedotteen kokonaan ja kirjaamaan kalenteriin kevään partiomenot.
Ilmoittautumisista
Melko moneen tapahtumaan ilmoittautumiset ajoittuvat maaliskuulle ja huhtikuun alkuun, muistattehan
ilmoittautua ajoissa ja näin helpottaa johtajien työtä. Ilmoittautumiset tapahtuvat Partion jäsenrekisteri
Kuksaan. Ilmoittautumislinkit Kuksaan löytyvät helpoiten Kurun Kontioiden nettisivuilta kohdasta
”ILMOITTAUTUMISET”. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa/nuorensa tapahtumaan huoltajan omilla
Partio ID-tunnuksilla. Jos et muista Kuksaan tarvittavaa Partio ID tunnustasi, otathan yhteyttä Tanjaan,
joka voi resetoida vanhan tunnuksen, jonka jälkeen voit luoda uuden tunnuksen itsellesi (tarvitset
Kuksassa olevan sähköpostiosoitteen + huoltajan jäsennumeron). Ilmoittautuessa muista ilmoittaa
erityisruokavaliot, kyyditys ja saattaja mahdollisuus ja jos lapsesi osallistuu esim. retkelle vain
osan aikaa. Kyydit esim. linja-autolla maksavat todella paljon ja varsinkin viikonloppuisin, joten
ensisijaisesti menemme tapahtumiin vanhempien kyydeillä ja lpk kerää kyytimaksut osallistujilta ja
kyyditsijät laskuttavat matkalaskulla lippukuntaa.
Suomen Partiolaisten vuoden 2019 jäsenmaksu tulee olla maksettuna osallistuessa partiotoimintaan.
Tapahtumissa saattajina toimivien vanhempien/huoltajien ei tarvitse olla jäseniä, huomioithan kuitenkin,
ettei partiovakuutus ole tällöin voimassa. Vanhemmat/huoltajat ovat erittäin tervetulleita
partiotapahtumiin mukaan mahdollistamaan tapahtumaan osallistumisen tai tapahtuman järjestämisen.

Vuosikokous 22.3. klo 18 Kurun seurakuntatalon kerhohuoneessa.
Käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokous asiat. Kaikilla jäsenillä on puheoikeus, yli 15 vuotiailla äänioikeus.

Seikkailijoiden yö-retki 30.-31.3.
Retkipaikkana todennäköisesti Lammasniemi. Majoittuminen talviteltassa, ruuat valmistetaan itse trangioilla ja
nuotiolla sekä opetellaan huolehtimaan omista ja yhteisistä varusteista ulkona talviolosuhteissa. Osallistumismaksu
5 €. Ilmoittautumiset 25.3. mennessä Kontioiden nettisivujen kautta. Lisätietoja Tanjalta.

Pitkis 2019 kevätmestaruuskilpailu (Or-Vi-kisat) 27.4.
Jämsän Kaipolan Pitkävuoren maastoissa.
Tytöt kilpailevat oranssissa sarjassa, poika- ja sekavartiot vihreässä sarjassa.
Kilpailuvartiossa on 4–6, 12–17-vuotiasta jäsentä, joiden yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 58, 73 tai 87
vuotta. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n 1.4.2019 voimaan tulevia partiotaitokilpailujen sääntöjä.
Osallistumismaksu on 80 € /vartio (Kontiot maksavat osan kisamaksusta) + kyytimaksu.
Ilmoittaudu 21.3. mennessä Kontioiden nettisivujen kautta, ilmoittautuessa kysytään kyyditys
mahdollisuudesta. Joukkueiden ilmoittautumiset hoitavat johtajat. Jos joukkue jälki-ilmoitetaan (11.4. mennessä)
kisaan, koko joukkueen osallistumismaksu on kaksinkertainen.
Kisan järjestää Mäntän alueemme, joten rasteille tarvitaan kaikki mahdolliset aikuiset ja nuoret hommiin,
aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Ilmoita itsesi Tanjalle.
Lisätiedot: https://pitkis2019.wordpress.com/

#tasaarvonnuotiolla -varustepaketit
Varustepaketteja jaetaan 7-15 -vuotiaille partiolaisille hakemusten perusteella. Hakuaika 1.-24.3.. Paketit
myönnetään perheille, joilla ei ole taloudellisista tai sosiaalisista syistä mahdollisuutta hankkia varusteita lapsille.
Paketti sisältää mm. rinkan, ulkoiluvaatteita, makuupussin ja makuualustan. partio.fi/varustepaketti

Partioviikko 22.-28.4.
Tapahtumista ilmoitellaan lähempänä, mut ehkä jotain myös aikuisille….
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REISSU19 eli partioparaati Tampereella 5.5.
Partioparaati järjestetään tänä vuonna perinteisenä paraatijuhlana Tampereen keskustorilla, josta marssireitti
kulkee kohti Särkänniemeä. Paraatipäivää voi jatkaa Särkänniemessä, jonne tulevat partiolaishinnoitellut
rannekkeet myyntiin huhtikuun alussa. Ajatuksena on järjestää aikaisempien vuosien tapaan yhteiskyyditys linjaautolla tapahtumaan, johon myös perheen jäsenet ovat tervetulleita. Voit osallistua myös pelkkään paraatiin, jolloin
paluu kyyti tulee järjestää itse. Ilmoitamme erikseen, kun ilmoittautuminen on auki Kuksassa ja kyytimaksu ja
käytännön järjestelyt tiedossa. Lisätietoja hp.partio.fi/nyt/reissu sekä liitteenä olevassa piirin tiedotteessa.

Kaikki Mukaan – Sudenpentukilpailut, 11.5. Tampere
Kilpailun teema tutustuttaa pentueet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden maailmaan. Ilmoittaudu Kontioiden
nettisivujen kautta 16.4. mennessä. Ilmoittautumisessa kysytään saattaja ja kyyditys mahdollisuuksistanne.
Kilpailupentueen koko on 4-6 sudenpentua. Kilpailun osallistumismaksu ei ole vielä tiedossa, mutta ollenee 10-20 €
(sis. kyytimaksun). hp.partio.fi/event/hp-kaikki-mukaan-sudenpentukilpailut/

Ilves19 piirileiri
•
•
•
•
•
•

•

Jälki-ilmoittautuminen käynnissä 18.3. asti.
Kevään aikana järjestetään tapaaminen Ilvekselle lähtijöille ja heidän huoltajilleen. Keskustellaan mm.
käytännön asioista (kyydit, säännöt, varusteet, sudenpentujen paluu kyyti, ennakkotehtävät…) sekä yhteisten
varusteiden pakkaus ja jälkihuolto iltamat.
Leirituotekauppa on avattu (t-paita, huppari, juomapullo, muki puukko jne.), löydät sen Ilveksen nettisivujen
kautta.
Samoajat olettehan valinneet pestinne, kipi kipi leirin nettisivuille?
Kaikkien 15 vuotta täyttäneiden tulee tehdä ”Turvallisesti yhdessä”- koulutus netissä ennen leiriä. Muista
tulostaa todistus koulutuksen lopussa, sitä ei saa jälkikäteen tulostettua.
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/
Vierailupäivä 27.7. klo 11-17 ja sudenpentujen paluukyydit
Leirin vierailupäivä tarjoaa oivan tilaisuuden päästä kurkistamaan, miltä isolla partioleirillä oikein näyttää sekä
tietysti tapaamaan omia leirillä olevia läheisiään. Vierailupäivään ovat tervetulleita leiriläisten kotiväki,
mummut, papat, kummit, kaverit ja ihan kaikki kiinnostuneet!
Vierailupäivän liput ovat myynnissä 1.4.-20.7.2019 Tiketin kautta (sis. pääsy leirialueelle, lounas ja kahvi).
• Ennakkolippu 15 € (Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi)
• Parkkilippu 10 €
• Lippu leiriportilta 25 €
• Yhteiskuljetuksen lippupaketti 20 €
(sis. edestakaisen kuljetuksen ja pääsylipun)
• Sudenpennun paluulippu yhteiskuljetukseen 5 €
Saapuminen vierailupäivään
Yhteiskuljetuksella
Vierailupäivään järjestetään yhteiskuljetukset Tampereelta (pysähtyy myös Kangasalla), Hämeenlinnasta ja
Lahdesta. Kuljetukset lähtevät kaupunkien keskustoista. Suosittelemme lämpimästi yhteiskuljetusta.
Omalla autolla
Omalla autolla saapuville järjestetään pysäköintialue leirin ulkopuolelle. Pysäköinti maksaa 10 € / auto.
Parkkipaikalta on nonstop-sukkulakuljetus leiriin ja sieltä takaisin, kuljetus sisältyy pysäköintimaksun hintaan.
Saapuessasi omalla autolla, muista ostaa myös pysäköintilippu etukäteen. Vammaisen pysäköintiluvalla saa
ajaa lähemmäksi leirialuetta. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
Polkupyörällä
Polkupyörällä tulijat voivat jättää pyöränsä joko Evokeskukselle, josta leiriportille siirrytään kävellen tai autojen
parkkialueelle, josta leirialueelle kulkee maksuton nonstop-sukkulakuljetus.
Sudenpentujen poistuminen leiriltä
Sudenpennut poistuvat leiriltä joko omien vieraidensa mukana henkilöautolla tai yhteiskuljetuksella tai
vaihtoehtoisesti lippukunnan järjestämällä yhteiskuljetuksella. Jos sudenpentu poistuu vierailijoidensa kanssa
yhteiskuljetuksella, myös hänelle tulee ostaa lippu yhteiskuljetukseen etukäteen.
Lisätietoja löydät Ilves19 leirin nettisivuilta www.ilves19.fi.

Tutustuttehan myös Hämeen partiopiirin tapahtumakalenteriin netissä, sieltä löytyy esim. koulutuksia,
tapahtumia, kisoja mm. tarpojille, samoajille ja aikuisille. hp.partio.fi
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Tervetuloa Tampereelle!
Paraatiretkipäivä nähdään taas kaikessa loistossaan Tampereella sunnuntaina
5.5.2019!
Päivä alkaa paraatijuhlalla Tampereen Keskustorilla ja jatkuu perinteisellä paraatilla Keskustorilta
Särkänniemeen (reitti varmistuu keväämmällä ratikkatyömaiden etenemisen mukaan).
Iltapäivän voi viettää joko Särkänniemen laitteissa huvitellen tai Superparkissa pomppien. Älä unohda
vaihtaa kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa tai tutustua uusiin ihmisiin huvilaitteiden jonoissa. Lähde
”ulos kololta ” ja tule näyttämään, että partio näkyy ja kuuluu!

Paraatijuhla
Paraatijuhla järjestetään tällä kertaa Keskustorilla. Juhlassa pääset Ilves19-leirin tunnelmaan ja kuulet
samalla ansiomerkkien saajien nimet. Pitäkää äänihuulet avattuina, kun lippukuntalaisenne nimi
mainitaan!

Paraatin marssikilpailu
Paraatin marssikilpailun teemana on tänä vuonna ohjelmapainotus ”Ulos Koloilta”, mitä teidän
lippukunta tarvitsee lähteäkseen ulos koloilta tai minne kaikkialle ulos koloilta voisi lähteä? Muut
arviointikriteerit ovat lippukunnan osallistumisprosentti, ryhdikäs, tyylikäs ja reipas marssiminen,
lippukunnan teemanmukaisuus ja partiomaisuus. Marssikilpailun palkintoina jaetaan vuosittain
kiertopalkinnot kolmessa sarjassa, tyttölippukunnat, poikalippukunnat ja yhteislippukunnat sekä
Särkänniemen erityispalkinnot.
Paraatiretkipäivän aikataulu
klo 11.15-11.45 Ilmoittautuminen ja rannekkeiden nouto Keskustorilla
klo 11.45-12.15 Paraatijuhla
klo 12:30 Paraati Keskustori-Hämeenpuisto-Särkänniemi
klo 12-19 Särkänniemi ja Superpark avoinna
klo 14.30 Marssikilpailun palkintojenjako Särkänniemen lavalla
Ilmoittautuminen tapahtuu oman lippukuntasi kautta. Lippukunnat ilmoittavat paraatiin
osallistujamääräarvion sekä ranneketilaukset Kuksaan 1.-15.4. Seuraile siis lippukuntasi tiedotusta tai
nykäise hihasta lähintä johtajaasi saadaksesi lisätietoja partioparaati tapahtumasta!

Tervetuloa viettämään paraatiretkipäivää Särkänniemeen ja Superparkkiin!
Särkänniemessä voi juosta laitteesta toiseen ja nauttia aurinkoisesta kevätpäivästä yhdessä uusien ja
vanhojen tuttujen kanssa. Särkänniemen laitteisiin ja muihin huveihin voit tutustua etukäteen:
www.sarkanniemi.fi tai sosiaalisessa mediassa @sarkanniemi. Superparkista löydät lisätietoa
www.superpark.fi tai sosiaalisssa mediassa #sprk
Särkänniemen alueelle on vapaa pääsy.
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Lippukuntien huippuedulliset hinnat
PARAATIPÄIVÄN RANNEKKEET:
Särkänniemi–ranneke paraatipäiväksi, yli 120cm 26 €, sis. sisäänpääsy kaikkiin avoinna oleviin
kohteisiin* ja sallittuihin huvilaitteisiin.
Särkänniemi–ranneke paraatipäiväksi, alle 120cm 21 €, sis. sisäänpääsy kaikkiin avoinna oleviin
kohteisiin* ja sallittuihin huvilaitteisiin.
**Paraatipäivänä avoinna Akvaario, Planetaario ja Näsinneulan näkötorni
SUPERPARK RANNEKKEET:
SuperPark–ranneke voimassa vain paraatipäivänä 5.5.2019, 16 €.
Päivälippu on voimassa koko päivän. Rannekkeella voi poistua puistosta ja palata takaisin niin usein
kuin haluat.
SÄRKÄNNIEMEN HERKKUSETELIT:
6 €:n arvoisen setelin saa nyt 5 € hintaan.
Herkkuseteli käy kaikkiin puiston myyntipisteisiin, ml. buffet ja pikaruokapaikat. Setelit pitää käyttää
yhdellä ostoskerralla eli niistä ei saa rahaa takaisin. Herkkusetelit ovat voimassa 31.12.2019 saakka.
Buffettien hinta vaihtelee asiakkaan iän mukaan:
13,90 € / 12-v. ja sitä vanhemmat
11,90 € / 7-11 -vuotiaat
6,90 € / 3-6 -vuotiaat
KOKO KESÄN RANNEKKEET PARTIOPERHEILLE:
Bonuksena voi paraatipäivän yhteydessä tilata koko kesän rannekkeita.
Särkänniemi–ranneke partioperheille, voimassa yhden päivän kesän 2019 aikana, yli 120 cm 28 €, sis.
sisäänpääsyn kaikkiin avoinna oleviin kohteisiin.
Särkänniemi–ranneke partioperheille, voimassa yhden päivän kesän 2019 aikana, alle 120 cm 23 €, sis.
sisäänpääsyn kaikkiin avoinna oleviin kohteisiin.
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