
Kevään leimapassikilpailu on taas täällä! 
Keväällä on useita partiotapahtumia, joihin osallistumalla osallistut samalla 
lippukunnan leimapassikilpailuun. Leimapassin saa koloillassa samassa 
nipussa, kuin kaikki muutkin kevään tapahtumien laput, ja se tulee lisäksi 
myös s-postilla vanhemmille kotiin.  Lisäksi lappuja on jaossa myös itse 
tapahtumissa, mikäli on poissa koloillasta.  Kilpailussa on kolme sarjaa – 
sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan voittaja eli se, joka on 
kerännyt eniten osallistumisia eli passiin eniten leimoja. Mikäli useampi saman ikäkauden 
§henkilö palauttaa saman määrän leimoja sisältävän passin, arvotaan palkinto näiden kesken. 
Jotta leiman saa, passi on oltava mukana jokaisessa leimaan oikeuttavassa tapahtumassa! 
Palkinnot jaetaan lippukunnan kevätkauden päättäjäisissä 28.5. 
 
Kevään tapahtumissa useammassa tarvitaan virallista partioasua. Tyttöjen partioasuun kuuluu 
partiopaidan ja -huivin lisäksi tummansininen puolipitkä hame (tai housut), tummansiniset 
sukkahousut ja tummat juhlavat kengät. Poikien viralliseen asuun kuuluu partiopaidan ja 
-huivin lisäksi tummansiniset suorat housut ja tummat juhlavat kengät. Sudenpentujen 
viralliseen asuun kuuluu myös väiski-päähine. Mikäli tummansinistä hametta, sukkiksia tai 
housuja on mahdotonta löytää, myös mustat käyvät. Puku- ja merkkiohje löytyy 
kokonaisuudessaan kuvallisena versiona nettisivuiltamme www.mynamaenmaahiset.fi 
osiosta materiaalit. Luethan oman lippukuntamme ohjetta, sillä eri lippukuntien käytännöt 
eroavat hieman toisistaan! Tummansinisiä hameita löytää parhaiten Scandinavian Outdoor 
Storesta, jossa myydään partiohameita sekä Haloselta ja kirpputoreilta. Myös kenkiä löytyy 
kirppiksiltä ja isommille lapsille esim. SPR:n Kontista. Suoria housuja saa myös ainakin 
Haloselta ja myös kirppiksiltä. 
 
Kevään leimapassitapahtumat: 
Yrjönpäivänjuhla 23.4. Virallinen asu. Koko perheen juhla, jossa annetaan partiolupaukset. 
Kirkkopyhä 28.4. Virallinen asu. Partioviikon päättävä partiolaisten kirkkopyhä koko perheelle. 
Kaikki paraatiharjoitukset 17.4, 28.4 ja 2.5. Paraatiharjoituksissa pistetään rummut raikaamaan 
ja rivit kuntoon. 
Vapputempaus 29.4. Koko perheen vapputempaus, jossa paljon puuhapisteitä lapsille. 
Yhteistyössä seurakunnan ja muiden vapaaehtoistyöjärjestöjen kanssa. 
Partioparaati 5.5. Virallinen asu. Paraati kokoaa tuhannet partiolaiset Turkuun huikeaan 
tapahtumaan keskelle Turun katuja. 
Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut 18.5. Vain tarpojille. Kevätkisat käydään vartioittain ja samalla 
kisataan piirinmestaruudesta. 
Kaikissa kevään tapahtumissa on omat vastuuhenkilönsä, joiden yhteystiedot löytyvät 
tapahtumien lapuista. Kevään kokonaisuudesta ja leimapassiin liittyvissä asioissa ole 
yhteydessä Elsaan, elsu01@icloud.com, 0449733127 
Nähdään kevään tapahtumissa! 
 


