
 

 

Vaahtokarkkinorppien toimintasuunnitelma syksy 2020 

PVM  Aktiviteetti Lisätieto 

VK 36 Uusia kavereita ja hyviä tapoja 
 

VK 37 Pidetään huolta kolosta 
 

VK 38 Kukkaron nyörit 
 

VK 39  Nälkäpäiväkeräys Lisätietoa myöhemmin 
HUOM! TORSTAI 

23.9 Projektikuoron harkat 
 

VK 40 Miten lippukunta toimii?  
 

1.10 Projektikuoron harkat 
 

4.10 MyMan 40 v. synttärit Kutsu tulossa 

VK 41 Luonto lautasella 
WWF:n vierailija mukana koloillassa 

  
HUOM! TORSTAI 

10.10 Hunaja partiotaitokilpailut 
 

14.-
18.10 

Juhlavaellus 
 

VK 43 Fiksusti netissä 
 

VK 44 Kalenterimyynti 
 

VK 45 Varaudutaan tulevaan 
 

7.11 Alueen KITT 
 

VK 46 Retkelle  valmistautuminen  
 

14.-
15.11 

Retki Lisätietoa myöhemmin, tarvitsemme 
kimppakyydit 

VK 47 WOSM ja WAGGGS -
sanahirviöitäkö? 

Hannabel 

VK 48 Kohti joululeiriä Samu 

VK 49 Päätöskerta juhlavuosinäyttelyssä Hanna 
HUOM! TORSTAI 

4.-6.12 Joululeiri  
 

 

 

 



Heippa Vaahtokarkkinorpat ja kotiväki!  

 

Vaahtokarkkinorppien syksy alkoi mukavasti ensimmäisellä kolokerralla. Heille on tullut 
tänä syksynä monenlaisia muutoksia ja suurin niistä on varmasti neljä kiertävää johtajaa. 
Johtajat vetävät koloiltoja 3-4 kertaa syksyn aikana kukin vuorollaan. Vaahtokarkkinorpat 
ja Nuotionakit tekevät tänä syksynä jonkin verran yhteistyötä, pidämme muutaman 
kolokerran yhdessä ja retki järjestetään molemmille ryhmille yhteisenä. Päivät siis 
vaihtelevat hieman, mutta kellon aika pysyy aina samana.  
 

Ryhmän viestinnässä käytämme vanhempien whatsappryhmää, lasten whatsappryhmää, 
sähköpostia ja tekstiviestejäkin. Whatsappryhmät ovat kuitenkin pääsääntöinen 
viestintäkanavamme. Muistathan ilmoittaa jos lapsi ei pääse kolokerralle. Toivomme, että 
otatte yhteyttä jos on mitä tahansa asioita mielessä, mitä nopeammin asiat ratkeaa sen 
mukavampaa on kaikilla. Ensisijaisesti yhteydenotot Hannabelille. 
 

Tämä syksy on erityinen etenkin koronaviruksen takia. Otamme tämän huomioon kololla ja 
retkillä. Huolehdimme käsihygieniasta, pyrimme parhaamme mukaan pitämään turvavälejä 
ja olemme mahdollisimman paljon ulkona, otattehan tämän huomioon vaatetuksessa. 
Lisäksi emme huuda emmekä laula sisätiloissa.  
 

Juhlavuotemme huipentuu tähän syksyyn! Päätapahtumia ovat juhlavaellus, Maahisten 
40-v. syntymäpäiväjuhla, juhlanäyttely kirjastolla ja perinteinen Maahisten joululeiri. 
Toivomme kaikkien Vaahtokarkkinorppien osallistuvan näihin tapahtumiin. Ensimäisellä 
kolokerralla jaettiin lappuja juhlavuoteen liittyen. Toivottavasti ovat tulleet kotiin asti.  
 

Partio-ohjelmassa suoritamme yhteiskuntatarppoa, johon liittyy erilaisia vaikuttamiseen, 
mediakäyttäytymiseen, omaan talouteen ja rahankäyttöön liittyviä asioita. Lisäksi 
tutustumme maailmanjärjestöihin ja partion syntyyn. Oma retki on meidän majakka tänä 
vuonna ja lapset pääsevätkin osallistumaan retken suunnitteluun ja toteutukseen. 
Vastuutehtävän vaahtokarkkinorpat tekevät joululeirillä.  
 

 

 

Syksyisin partioterveisin, 
 

Hannabel, Samu, Anna ja Hanna 

 

Hannabelin yhteystiedot: 
 


