
4.-luokkalaisten toimintasuunnitelma, syksy 2020 

Koloillat ovat torstaisin klo 18.00-19.30. Parittomilla viikoilla olemme kololla, parillisilla viikoilla 

olemme Kanttorilan tiloissa (punainen talo seurakuntatalon takana). Ellei toisin mainita, ko-

koonnumme joka koloillan aluksi kolon pihalle. 

Ota koloiltaan mukaasi partiohuivi, ulkoilu- ja sisätoimintaan sopivat vaatteet, oma partiovihkosi 

ja mielellään oma penaali. 

Ryhmää johtavat vuoroviikoin Pia ja Elmiina. Ilmoitathan johtajalle, mikäli et pääse koloiltaan 

paikalle! 

Pia Aalto, 040 7286800, pia.aalto@partio.net 

Elmiina Huhtala, 040 4132567, elmiina@dnainternet.net 

Vko Aktiviteetti Johtaja Paikka 

36 Syyskauden alku! Elmiina Kanttorila 

10.9. Projektikuoron harkat klo 16.30-17.30  Seurakuntatalo 
37 Tutustumme lippukuntaan Pia Kolo 

38 Valmistaudutaan 40-vuotisjuhliin ja lu-
pauksenantoon 

Elmiina Kanttorila 

23.9. Projektikuoron harkat klo 17-18  Seurakuntatalo 
39 Nälkäpäiväkeräyksessä lipaskerääjinä 

kauppojen ovilla 
Pia Vanha yhteiskoulu 

(Keskuskatu 19) 

1.10. Projektikuoron harkat klo 16.30-17.30  Seurakuntatalo 

40 Partioihanteet ja -tavat Elmiina Kanttorila 

4.10. Maahisten 40v-juhlat ja lupauksenanto  Kirkko & lukio 
41 Retkikeitin Pia Kolo 

42 SYYSLOMA, ei partiota   

43 Varusteluettelo yöretkelle Pia Kolo 
24.10. Bauhaus-inventaario huoltajille  Raision Bauhaus 

44 Mynämäki-kaupunkisuunnistus Elmiina Kanttorila 
45 Adventtikalenterimyynti Pia  

6.-8.11. Yöretki (myös ei-partiolaisille kavereille!) Elmiina & 
Pia 

Leijankämppä, 
Yläne 

46 Karttamerkit Elmiina Kanttorila 
47 Jokamiehenoikeudet Pia Kolo 

48 Siansorkka ja merimiessolmu Elmiina Kanttorila 

??.??. Joulukadun avajaisten soihtukulkue   

49 Heikot jäät Pia Kolo 
4.-6.12. Koko lippukunnan joululeiri   

6.12. Syyskauden päättäjäiset ja merkkienjako 
(huoltajat tervetulleita!) 

  

50 Päätöskerta ja Maahisten juhlavuosinäyt-
tely 

Elmiina & 
Pia 

Mynämäen kirjasto 



Tervetuloa seikkailijaikäkauteen! 

Tervetuloa-vaiheessa tutustumme uuteen ikäkauteemme. Seikkailijaoh-

jelma rakentuu neljästä ilmansuunnasta, aloitamme pohjoinen-ilman-

suunnasta. Tähän ilmansuuntaan sisältyy paljon keskeisiä luonnossa liikku-

misen taitoja. 

Ryhmän omalla yöretkellä Leijankämpällä hiomme retkitaitoja ja teemme 

Intiaani-taitomerkkiä. Syksyn toinen retki on perinteinen syyskauden hui-

pentava joululeiri! Koska retket ovat partion suola, toivomme kaikkien osal-

listuvan retkille.       

Marras-joulukuun vaihteessa osallistumme Mynämäen joulukadun avajai-

siin joulupukin soihtu- ja lyhtykulkueessa. Tapahtuman päivämäärä ja tar-

kemmat tiedot selviävät myöhemmin. 

Lippukuntamme seikkailijoilla ja tarpojilla on tapana osallistua Punaisen Ristin Nälkäpäi-

väkeräykseen lipaskerääjinä K-Supermarketin ja S-Marketin pihoilla. Keräysviikolla ei ole 

”tavallista” koloiltaa vaan kokoonnumme Mynämäen vanhalle yhteiskoululle SPR:n toi-

mistolle saamaan ohjeet keräystä varten. Keräyksen lopuksi palaamme yhteiskoululle, 

jossa reippaille kerääjille on tarjolla pientä herkuteltavaa. 

Kannamme kortemme kekoon myös varainhankinnassa. Kierrämme myymässä adventti-

kalentereita yhden koloillan verran. Tähän toivoisimme myös jonkun huoltajan tulevan 

avuksemme! Kalentereita kannattaa ottaa myös omaan myyntiin, jotta voi saada hienon 

tonttumerkin ja muita myyntipalkintoja. 

Osallistumme aiempien vuosien tapaan myös inventaarioon Raision Bauhausissa, mistä 

saamme yhden illan helpolla työllä merkittävän rahasumman lippukuntamme toiminnan 

tueksi. Työ on käytännössä tuotteiden laskemista ja laskujen tarkistamista ja helppoa 

kuin heinän teko. Inventaario on tarkoitettu huoltajille ja muille aikuisille. 

Lippukuntamme viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuotta, ja juhlistamme tätä juhlatilai-

suuden merkeissä. Päivä alkaa Mynämäen kirkossa ja jatkuu kakkukahvien ja juhlan mer-

keissä sitten lukion tiloissa. Juhlaan ovat tervetulleita myös huoltajat. Juhlassa me an-

namme seikkailijoiden partiolupauksen! 

Juhlassa partiolaiset pukeutuvat partioasuun. Tähän kuuluu partiohuivi, Maahisten tum-

mansininen collegepaita partiomerkkeineen, tummat siistit kengät, tytöillä tummansini-

nen puolihame ja tummansiniset sukkahousut, pojilla tummat suorat housut. Tarkemmat 

ohjeet löydät Maahisten nettisivuilta. Voit myös kysyä neuvoa Pialta tai Elmiinalta! 

40-vuotisjuhlaa varten järjestämme projektikuoron kaikille seikkailijoille ja sitä vanhem-

mille partiolaisille. Kuoro harjoittelee kolme kertaa ja siihen saavat osallistua kaikki kiin-

nostuneet. 


