Jakelu: sähköpostina sudenpentutoimintaan ilmoittautuneiden huoltajille. Julkaistu nettisivuilla
kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä.
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Partiotoiminta on monimuotoista, partiolainen on ikäkautensa mukaisesti mukana.
Partio on monipuolista toimintaa, jossa tapahtuu niin kaupungissa kuin metsässä. Kaikki ikäkaudet osallistuvat kaikenlaiseen toimintaan. Vain
hallinnolliset asiat ja koulutus kuuluvat toimintaan vasta samoajasta alkaen. Huoltajan rooli on alaikäisten partiolaisten oman panoksen lisäksi
talkoissa, varainhankinnassa ja retkien tukitoimissa, sekä kuljetuksissa. Partiotoiminnasta tarkemmin voit lukea Uuden partiolaisen kotiin 2019
vihkosta, joka on ladattavissa kipinäpartion nettisivuilta www.kipinapartio.fi sivuston vasemmasta laidasta kohdasta lippukuntainfo.

Kevätkauden toiminta
Sudenpennuille on kevätkaudella tarjolla ohjelmaa
hieman uudella tavalla. Sudenpentuikäiset
kokoontuvat muutamana lauantaina ja tämän
lisäksi osallistuvat lippukunnan yhteisiin
tapahtumiin. Kevätkaudella sudenpennut eivät
kokoonnu arki-iltaisin.
Sudenpentujen kevään ohjelma näyttää tältä.
Jotain muutoksia kuitenkin saattaa tulla, ainakin
toukokuussa on muutokset mahdollisia. Tarkemmin
näistä tapahtumista seuraavissa tiedotteissa ja
ryhmien omissa tiedotteissa.

Lauantaina 1.2. sudaritoiminta
starttaa klo 9:30- 14 partiokololla
– Miten pääsen mukaan
•
•
•

Sudenpentulaumaan mahtuu jo syksyllä
ilmoittautuneiden lisäksi n. 10 lasta (1-3 –
luokkalaisia).
Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 29.1.
sähköpostitse mauri@kuivanen.net. Kerro
ilmoittautumisessa sudenpennun syntymävuosi.
1.2 varusteet: Ulkoilu- ja sisävaatetus sekä
vuolemiseen soveltuva puukko.

Helmikuu – Muut tapahtumat

Huhtikuu

18.2. Laskettelu-ilta

23.4. Yrjönpäivän pieni juhla ja
paraatiharjoitus

•

Koko lippukunta laskettelutunnelmissa.
Lumen puuttuessa tai kovalla pakkasella,
laskettelun sijaan muuta yhteistä toimintaa.

Varainhankintakampanja
•
•

Pesuainemyyntiä
Sudenpentujen toivotaan osallistuvan myös
tuotteiden myyntiin, itse ei ole velvoitetta
ostaa. Huoltajien tukea ja apua tarvitaan.

•
•

Toukokuu - Kesäkuu
3.5. Kevätretki paraatiin Turkuun
•
•

Vko 9 Hiihtoloma – ei partion
kokoontumisia

•

Maaliskuu

•

6.-8.3. Talvileiri - City
•

•
•

Talvileiri kaupungissa. Leiri on kaikille
ikäkausille, mutta kaikki eivät ole kokoa
aikaa mukana.
Sudenpentujen ohjelma on lauantaina.
Partiolainen pyrkii osallistumaan ikäkautensa
mukaiseen osuuteen. Huoltajia tarvitaan
avuksi ruokailuihin, tukitoimiin ja
kuljetuksiin.

Lippukuntahuppari & partiopaitatilaukset

Jaossa myös kevään merkit
Lippukuntalehti Partsika ilmestyy

Sudenpennut voivat lähteä mukaan retkelle.
Paraatin lisäksi matkalla jokin oheiskohde ja tietysti
käydään syömässä.
Muutama huoltaja saatetaan tarvita mukaan.

9.5. JOTT Päivävaellus / Retkeilypäivä
•

Sudenpennuille oma toimintapäivä samaan aikaan
kun vanhemmat ikäkaudet ovat päivävaelluksella.
Koko perheen tapahtuma.

16.5. Erävalkean kevättalkoot
•

Kevättyöt ja siivoukset.

Erävalkean saunatalkoot
•

Saunaremontti jatkuu useiden talkoiden voimin
säistä riippuen kevään ja kesän aikana.

Partiolainen osallistuu vuoden aikana vähintään 3-4
talkoisiin. Myös huoltajan apua tarvitaan vähintään 3-4
talkoissa. Myös muut perheenjäsenet ovat tervetulleita.

