SYYSTIEDOTE 1/2020
Suosittelen lukaisemaan tämän jäsentiedotteen kokonaan ja kirjaamaan kalenteriin syksyn partiomenot.
Tutustuttehan myös Hämeen partiopiirin tapahtumakalenteriin hp.partio.fi netissä, sieltä löytyy esim.
koulutuksia, tapahtumia, kisoja mm. tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille.
Mahdollisista koronasta johtuvista muutoksista/rajoituksista ilmoitamme erikseen. Koloiltoihin ei voi tulla
kipeänä ja kädet hygieniasta tulee huolehtia. Koloilloissa pyritään olemaan mahdollisimman paljon
ulkona eli varaa ulkovaatteet aina mukaan.
Kontioiden vuosikokous pidettiin Lammasniemessä 23.6.. Lippukunnanjohtajana jatkaa Tanja ja
hallitukseen valittiin Maikku, Tiina, Minna ja Eeva. Maikku toimii ohjelmajohtajana, Tiina pestijohtajana ja
Minna apulaislippukunnanjohtajana. Oli hienoa, että vuosikokoukseen osallistuttiin runsaalla porukalla.
Uusien partiolaisten ilmoittautumiset www.kurunkontiot.fi, jäsenhakemus tai www.partio.fi/tule-mukaan/
Toimintaan voi tutustua max kolmen koloillan verran.
Jos et halua jatkaa partioharrastustasi, niin jäsenyys päätetään ensisijaisesti Partion asiointipalvelussa
www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partion-asiointipalvelu/, huoltajan partio Id-tunnuksella.
Lippukunnan jäsenenä voi olla vaikkei osallistu säännölliseen toimitaan.
Asiointipalvelussa voitte päivittää myös yhteystietoja, tulostaa jäsenkortin, lisätä toisen huoltajan jne.
Ilmoittautumisista
• Muistattehan ilmoittautua ajoissa retkille, kisoihin ja muihin tapahtumiin ja näin helpottaa johtajien
hommia.
• Ilmoittautumiset tapahtuvat Partion jäsenrekisteri Kuksaan. Ilmoittautumislinkit Kuksaan löytyvät
helpoiten Kurun Kontioiden nettisivuilta www.kurunkontiot.fi kohdasta ”ILMOITTAUTUMISET”.
• Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa/nuorensa tapahtumiin huoltajan omilla Partio ID-tunnuksilla. Jos et
muista 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.
• 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. Toivoisimme, että vanhemmat/huoltajat ilmoittavat myös itsensä Kuksaan ”ei vielä
partiolainen” -linkin kautta, jolloin saamme tarvittavat tiedot käyttöömme.
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu tulee olla maksettuna osallistuessa partiotoimintaan. Vanhojen
jäsenten jäsenmaksut tulevat maksuun taas loppuvuodesta Suomen Partiolaisten toimesta. Hukkunut
jäsenlasku löytyy Kuksasta mm. asiointipalvelun kautta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri
vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen
myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry. Lisätietoja
www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
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Syksyn 2020 ryhmät kokoontuvat seuraavasti:
Sudenpennut (2011-2013 syntyneet):
• Uudet sudenpennut tiistaisin klo 15.30-17 kerhohuoneessa, johtajina Anne Kantojärvi-Kapee ja
Anna-Kreeta Toivio. Ensimmäinen koloilta 18.8.. Muista tehdä jäsenhakemus!
•

Tahmatassut ja Metsäveijarit yhdistetään, koloilta keskiviikkoisin klo 17.30-19 kerhohuoneessa
(pieni varaus kellon aikaan Tanjan töiden vuoksi), johtajina Tanja Kauppinen ja Inkeri Ilola.
Ensimmäinen koloilta 19.8..

Seikkailijat (2008-2010 syntyneet):
• Laiskat madot koloilta perjantaisin klo 14.30-16 kerhohuoneessa, johtajina Seija Koski ja Mikko
Oinonen. Ensimmäinen koloilta 21.8.

Tarpojat (2006-2007 syntyneet):
• Potatoboysit ja Aurinkoiset purkkilihapullat (7-8 lk.) torstaisin klo 16.30-18 kerhohuone, johtajana
Eeva Vahantapohja ja vartionjohtajana Jonna Kuusitaipale ja Vera Wolbert. Ensimmäinen koloilta
20.8.

Samoajat (2003-2005 syntyneet)
• Aurinkoiset purkkilihapullat (2005 syntyneet) torstaisin klo 15-16.30 kokoushuoneessa, luotsina
Saija Wolbert. Ensimmäinen koloilta 20.8..
•

PolviSanterit koloilta maanantaisin klo 16.30-17.30 kokoushuoneessa, luotseina Tiina KalliojärviTienari ja Minna Kantojärvi. Ensimmäinen koloilta 24.8.

•

Ryhmä Hau, koloillat sovitaan erikseen osallistujien kesken.

Vaeltajat (2002-> syntyneet)
• Ryhmäterapia, koloillat sovitaan erikseen osallistujien kesken.

Perhepartio (alle kouluikäiset ja huoltaja/vanhempi/isovanhempi)
• Kokoontumisaika ja -tiheys sovitaan osallistujien kesken.
• Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna
o 4-6-vuotiaat maksavat III-luokan jäsenmaksun.
o 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion jäsenmaksut
o 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voimassa vanhemman
ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.
• Ryhmän toiminnasta vastaavat osallistujat yhdessä.
• Perhepartiosta löydät lisää tietoa: www.partio.fi/perhepartio/ ja www.partio.fi/lippukunnille/partioohjelma/perhepartio/
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Tulevia tapahtumia:
•

Astu Kontion askeliin – tutustu partioon, ke 26.8. Nuokun pihassa klo 17-19. Avoin
tapahtuma kaikille partiotoiminnasta kiinnostuneille partiomaisen toiminnallisesti kahvikupin ääressä.

•

Nuku yö ulkona -lippukuntaretki 28.-30.8. Paukkulassa. Lisätietoja lähiaikoina.

•

PartioHype 30.8., Särkänniemen ranneketilaukset 3.- 23.8.
Lisätietoa löydät hp.partio.fi/event/hp-partiohype-ranneketilaukset-elokuu/

•

Häre-vaeltajatapahtuma Häre is here! 11.-13.9. Pajaniemi Lempäälä.
Kun koti ei enää ole kolona, on aika suunnata takaisin luontoon. Häre tarjoaa vaeltajaohjelmaa isolla
sydämellä: Lähde metsään me-hengellä - Löydä sisäinen eläimesi - Ota omaa aikaa ja saa työkaluja
itsesi johtamiseen - Kartuta minä- ja metaitojasi - Selviydy kaikista tilanteista henkisenä voittajana.
Partio on paras paikka maailmassa ja parasta partiossa on kaverit ja kokemukset. Ole yksi
kavereista ja lähde mukaan luomaan seesteistä, hullua ja ikimuistoista partiokokemusta. Back to the
wild! Tapahtuma alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu sunnuntaina klo 15.15. Tapahtuman hinta on 52
€ (lpk maksaa osan) sisältäen ruokailut, ohjelman ja majoituksen (yöpyminen omassa majoitteessa)
+ kyydit. Tapahtuman ilmoittautumisaika on 17.6.-18.8, piirin nettisivujen kautta.

•

Ennevvanhaa (Or-Vi-kisat) 19.9.2020
Tampereen sisäpiirin lippukunnat kutsuvat kaikki Hämeen Partiopiirin tarpojat kilpailemaan tarpojien
kevätmestaruuskisaan Tampereelle. Kilpailukeskuksena toimii Karosen koulu Annalassa.
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. Osallistumismaksu on 80 € / vartio (josta lpk maksaa osan)+kyydit. Vartion mukana
tuleva huoltaja voi ostaa ilmoittautumisen yhteydessä 7 € hintaisen huoltajapaketin, johon kuuluu
lämmin ateria ja mahdollisuus tutustua kilpailuun opastuksen kera. Lue lisää kilpailun nettisivuilta:
http://taer.fi/ennevvanhaa/
Kilpailuun ilmoittaudutaan piirin nettisivujen kautta Kuksassa 3. -31.8.2020 välisenä aikana
kisavartioittain.

•

Retkeilykurssi, Sinikettu 25.9. - 27.9.2020 Evo, Hämeenlinna
Ikäkausi: Samoajat (15-17 v), Tarpojat (12-14 v), Vaeltajat (18-22 v). 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! Erätaitoperuskurssi on kaksiosainen. Erillisellä talven osiolla (Hopeakettu –
erätaitojen talvikurssi) opetellaan käyttämään syksyllä opittuja taitoja uusissa olosuhteissa sekä
tutustutaan uusiin asioihin. Syys- ja talvi-osioihin ilmoittaudutaan erikseen ja ne voi suorittaa eri
vuosina. Koulutuksen hinta on 52 € (lpk maksaa osan)+kyydit.

•

7 – Seikkailijakilpailut 10.10.2020 Pirkkala
Kisassa seikkailijat testaavat partiopolulla oppimiaan asioita. Turkoosissa sarjassa kisaavat
ensimmäisen vuoden seikkailijat ja heidän mukanaan kulkee kisan ajan yli 15-vuotias saattaja.
Violetti sarja on tarkoitettu toisen vuoden seikkailijoille ja ensimmäisen vuoden tarpojille, he voivat
osallistua kisaan ilman saattajaa. Hinta: 30 €/vartio + 7 €/henkilö (lpk maksaa osan) + kyytimaksu.
Joukkueen ilmoittautumisaika on 1.–24.9.2020.
Lisätietoja kilpailusta kisan nettisivuille: https://hp.partio.fi/nyt/seikkailijakisat/
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•

Noppa -sudenpentukilpailu 3.10.2020 Ruovesi
Palapeli, muistipeli, korttipeli, pakopeli… Sudenpentukisa Noppa vie laumat matkalle
pelien äärelle! Noppa-kilpailussa pentueet hyppäävät pelilaudalle ja testaavat tuttuja
partiotaitoja erilaisten pelien ja tehtävien muodossa. Kisoissa vietetään mukava
retkipäivä ratkoen visaisia pulmia ja uutta oppien. Lue lisää: https://hp.partio.fi/nyt/supet/
Pentueet: Kilpailussa pentueen koko on 4–7 jäsentä. Osallistua voivat iästä riippumatta kaikki, jotka
suorittavat vielä sudenpentuohjelmaa.
Saattaja: Sudenpennuilla on oltava mukana vähintään 15–vuotias saattaja, joka kulkee pentueen
mukana koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen. Saattajan tehtävä on vastata
pentueen turvallisuudesta kilpailupäivän aikana. Saattajalla ei tarvitse olla aikaisempaa
partiokokemusta.
Ilmoittautuminen 1.9.-16.9. välisenä aikana Kontioiden nettisivujen kautta Kuksaan.
Osallistumismaksu on 7 €/osallistuja + kyytimaksu.
Sudenpentukilpailun järjestää Mäntän alueemme, joten Kontioista tarvitaan tapahtumaan
rastihenkilöitä mahdollisimman paljon (nuoret, vanhemmat, sukulaiset, lpk johtajat…).
Rastihenkilöt ilmoittautuvat Tanjalle tai Maikulle. Vanhempia tarvitaan myös saattajiksi, koska
johtajat ovat järjestämässä kisoja.

•

Tarpojien Taitopäivä – Rescue 17.10.2020 Pajaniemi, Lempäälä
Osaatko toimia oikein yllättävissä hätätilanteista? Osaatko sammuttaa tulen, löydätkö metsään
kadonneen ystäväsi, tiedät mitä hätäpakkaukseen kuuluu ja osaatko ehkä itsekin tehdä sellaisen ja
selvitätkö muuten vain ongelmallisista tilanteista? Rescue-taitopäivässä opit nämä ja monet muut
kikat ja konstit! p.s. Näitä ei ihan joka koloillassa koe! Ilmoittautumisaika tapahtumaan on 3.18.8.2020 piirin nettisivujen kautta. Tapahtuman hinta on 20€ (lpk maksaa osan) + kyyti.

•

Jota-Joti-tapahtuma 17.10. - 18.10.2020Evo, Hämeenlinna
Samoajien (15-17 v) Joti-tapahtuma järjestetään viime vuoden tapaan Evolla. Osallistujat yöpyvät
omissa teltoissaan ja jokainen tarvitsee mukaansa oman kannettavan tietokoneen. Tähän liittyen
osallistujat saavat kurssikirjeessä ennakkotehtävän. Ilmoittautuminen päättyy 18.8, ilmoittaudu piirin
nettisivujen kautta. Tapahtuman hinta on 25 € (lpk maksaa osan)+kyydit.

•

Ensiapu I -koulutus (Nuoret) 24.10. - 25.10.2020 Partiotoimisto, Tampere
Kurssi on suunnattu nuorille samoaja- ja vaeltajaikäisille partiolaisille, jotka haluavat oppia, kerrata tai
parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden
mukaisesti. Kertauskurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä. Koulutus on
päiväkoulutus, jonka hintaan sisältyvät ateriat. Päiväkurssi ei sisällä majoitusta. Koulutuksen hinta on
65 € koko kurssi, 35 € kertaus. Ilmoittautumisaika kurssille: 3.–18.8.2020 piirin nettisivujen kautta.

•

Nuotiokitarakurssi14.11. - 15.11.2020 Laitikkala, Pälkäne
Ikäkausi: Aikuiset, Samoajat (15-17 v), Vaeltajat (18-22 v). 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. Koulutuksen
hinta on 42 € (lpk maksaa osan). Ilmoittautumisaika kurssille on 3.–18.8., piirin nettisivujen kautta.

•
•
•
•

Lisäksi ryhmien omia päivä/yöretkiä
5.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
x.12. Lupauksenanto ja puuro
23.12. Joulunajan kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
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