
Karhut toimintasuunnitelma kevät 2020  
 

Vko Aktiviteetti Erityistä Johtaja 

4 Pää- ja väli-ilmansuunnat, karttamerkit   Beata ja Sara 

5 Kolo siistiksi   Pia 

6 Heijastimet pimeyden keskellä   Beata ja Sara 

su 9.2. Sudenpentujen päiväretki Kuhankuonolla 
Kimppakyydit, erillinen 
ilmoittautuminen Kaikki 

7 Luistelemme yhdessä 
Paikka ilmoitetaan 
lähempänä Pia 

8 Hiihtoloma, ei kokousta   

9 Ei paraatia ilman rumpuja   Pia 

10 Paraatitahti ja partiopukeutuminen   Beata ja Sara 

11 Vasen, vasen, oikee vasen oik….eiku mikä oli?   Pia 

13.-15.3. Sudenpentujen ikäkausiretki 
Kimppakyydit, erillinen 
ilmoittautuminen Kaikki 

12 Kartta ja sen käyttö  Beata ja Sara 

13 
Ulos koloilta: Tutustun joukkoliikenteeseen ja 
kaupunkiympäristöön. Pidennetty koloilta. 

Bussilla Turkuun, 
erillinen 
ilmoittautuminen Pia 

14 Aarteenmetsästys kolon lähiympäristössä   Beata ja Sara 

15 Liikennesäännöt ja turvallinen liikkuminen    Pia 

16 Kompassi tutuksi   Beata ja Sara 

ke 15.4. Paraatiharjoitukset 18.30-19.00    

17 Partioviikko, ei omaa kokousta   

to 23.4. Paraatiharjoitukset klo 18.00-18.30    

su 26.4. Lippukunnan 40-vuotisjuhla Lukiolla, kutsu  

18 
Paraatiharjoitukset 18-00-18.30 ja oma koloilta 19.30 
saakka: Miten toimin eksymistilanteessa   Beata ja Sara 

su 3.5. Partioparaati Turussa 
Erillinen 
ilmoitautuminen, bussi  

19 Opettelen suunnistamaan 
Mynämäen 
urheilukeskus Pia 

to 7.5.  
Kaikkien laumojen yhteinen kisavalmistautuminen klo 
18-19.30 Kisaan lähtijöille  

su 9.5. Sudenpentukilpailut 
Kimppakyydit, erillinen 
ilmoittautuminen  

20 
Huollan pyörän ja ymmärrän pyöräilykypärän 
tärkeyden  Beata ja Sara 

21 Lauman päätöskerta, pidennetty koloilta. Pyöräretki lähiseudulle Kaikki 

ti 26.5. Lippukunnan päättäjäiset   

11.-14.6. Sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleiri   

 



3.-luokkalaisten sudenpentulauma Karhut kokoontuu tiistaisin klo 18.00-19.30 kololla. Johtajina toimivat 

vuoroviikoin Akelat Pia Aalto (pia.aalto@partio.net, 0407286800) ja Beata Siutla (beata.siutla@gmail.com, 

0400737111) & Sara Rintala (sara.rintala05@gmail.com, 0409303767). 

 

Syksyllä Karhut suorittavat jäljet Liikenne, Paraati (oma jälki), Pandamerkki  ja suunnistus.  Jälkien eteneminen 

merkitään sudenpentujen omiin Jälkikirjoihin. Pandamerkkiä ei voi suorittaa osallistumatta ikäkausiretkelle. 

 

                                                             
 

 

Ryhmää johdetaan vuoroviikoin eri johtajien toimesta. Näet kulloisenkin koloillan johtajat taulukosta. Pyydämme 

ilmoittamaan aina kyseiselle johtajalle tai vanhempien yhteiseen whatssapp-ryhmään, mikäli lapsi ei pääse 

paikalle. Whatsapp-ryhmään tulee nopeat muistuttelut ja siellä voi aina kysellä johtajilta ryhmän asioista sekä 

tavoittaa muut ryhmän huoltajat. 

 

Keväällä valmistaudutaan kesän leiriä varten retkeilemällä sekä päiväretkellä helmikuussa että kaikkien 

sudenpentulaumojen yhteisellä yöretkellä maaliskuussa. Kesän leiri on ”leirimittainen” eli kolme yötä ja näin ollen 

siitä saa myös kaivatun leirimerkinnän retkigurumerkkiä varten!  

 

Erityisesti huhti-toukokuun vaihteessa on tiiviisti useita erilaisia partiokertoja. Tämä kannattaa huomioida 

kalentereissa jo nyt. Lippukunnan 40-vuotisjuhla kutsuu myös huoltajat mukaan ja juhlavuoden kunniaksi 

lähdemme tavoittelemaan partioparaatiin 100%:n läsnäoloa eli Kareliamaljakilpailun voittamista. Myös piirin 

sudenpentukilpailut jatkavat samaa tapahtumasumaa. Kauden päätteeksi toteutamme oman ryhmän päättäjäiset 

pyöräilyillan merkeissä. Polkupyörää tullaan tarvitsemaan kahdessa viimeisessä koloillassa.  

 

 

 


