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Vko Aktiviteetti Erityistä  Johtaja 

35 Pavut ojoon   Molemmat 

36 Pavut pisin lattiaa   Pia 

Ti 14.9. Pavut puussa.  

FlowPark Turku, 
lisätietoja Sarilta 

whatsappiin. 
Retkiguru. Sari 

38 Hiljaiset Pavut   Pia 

To 23.9. 
Pavut auttavat: Nälkäpäiväkeräys         

16.45-18.15 

Kokoontuminen 
vanhalla 

Yhteiskoululla Sari 

39 Pavut nälkäisinä   Sari 

40 Pavut taivaalla   Pia 

41 Pavut syyslomalla - Ei partiota     

42 Pavut johtajina - majakkaprojektin aloitus   Pia 

22.-24.10. Pavut retkeilevät 
Erillinen ilmo. 

Retkiguru Molemmat 

43 Pavut adventtikalenterimyyjinä 
Erillinen 

kokoontumispaikka Sari 

La 30.10. Bauhaus-inventaario huoltajille Erillinen ilmo Molemmat 

44 Pavut sammutushommissa 
Yhteistyö VPK:n 

kanssa. Retkiguru. Pia 

to 4.11. Pavut yösuunnistamassa 

Piirin yösuunnistus 
Säkylässä, erillinen 

ilmo. Retkiguru. Molemmat 

45 Pavut nikkaroivat 1/2   Sari 

46 Papuilu taustayhteisössä Vierailija koloillassa Pia 

47 Pavut nikkaroivat 2/2   Sari 

Marras/ 
Joulukuu 

Pavut joulukadunavajaisten 
soihtukulkueessa 

Päivä selviää 
myöhemmin Molemmat 

Joulukuu Papujen talkootehtävä: Joulutori 
Päivä selviää 
myöhemmin Molemmat 

48 Pavut johtajina - majakkaprojekti   Pia 

3.-6.12 Joululeiri: Papujen leirimajakka 
Kumiruona, erillinen 

ilmo. Retkiguru Molemmat 

49 Papujen omat päättärit   Molemmat 
 

Kahvipapujen koloillat maanantaisin klo 16.15-17.45 kololla ellei toisin mainita. Ryhmää johtavat 

Pia Aalto (0407286800, pia.aalto@partio.net) ja Sari Leino (0405681160, sari.leino@wippies.com) 

vuoroviikoin. Toivomme yhteydenotot koloilloista kulloinkin vastuussa olevalle johtajalle.  

mailto:pia.aalto@partio.net
mailto:sari.leino@wippies.com


Kahvipavut tekevät syksyn aikana leiritarppoa. Leiritarpon tavoitteena on 

oppia taidot, joilla pärjää pitkilläkin leireillä. Jokaisessa koloillassa tehdään 

yksi aktiviteetti leiritarpon ohjelmasta. Sen lisäksi ryhmän omalla retkellä on 

runsaasti aktiviteetteja. Leiritarppo huipentuu syksyn päätteeksi 

leirimajakkaan, jona toimii lippukunnan Joululeiri. Joululeirillä Kahvipavut 

pääsevät kokeilemaan johtamista ja syksyn aikana suunnitellaan yhdessä 

Joululeirille ohjelmaa. Leiritarppomerkin saadakseen on osallistuttava majakkaan eli 

Joululeirille.  

 

Toimintasuunnitelmassa on useita kohtia, jotka poikkeavat normikoloilloista. Tapahtumista, joihin 

on erillinen ilmoittautuminen, tulee aina erillinen infolappu. Laput toimitetaan paperisen lisäksi 

myös sähköpostiin ja ne löytyvät lippukunnan nettisivujen tapahtumakalenterista. Toivomme 

aktiivista osallistumista kaikkeen järjestettyyn ohjelmaan.  

 

Syksyllä ovat myös lippukunnan perinteiset varainhankintakeinot: adventtikalenterimyynti ja 

Bauhaus-inventaario. Lippukunta tekee todella harvoin mitään muuta varainhankintaa, joten 

toivomme osallistumista näihin harmillisesti päällekkäin meneviin varainhankintoihin. Saaduilla 

tuotoilla mahdollistetaan monipuolinen toiminta ja esim. pidetään retkihinnat kohtuullisina. 

Molemmista tulee erillinen informaatio myöhemmin syksyllä. 

 

Partiossa yksi osa-alue on myös yhteisöllinen auttaminen ja palvelu sekä yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen. Näiden johdosta osallistumme esim. SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen, 

joulukadunavajaisiin ja paikkakunnan Joulutoriin. Joulutori toimii tänä vuonna Kahvipapujen 

ohjelmaan kuuluvana talkooaktiviteettina. Näistä lisätietoa myöhemmin. 

 

Toimintasuunnitelman kohdissa ”Retkiguru” on mahdollista saada retkigurumerkintä riippuen 

siitä, mitä kunkin tarpojan retkigurumerkistä puuttuu. Voit lukea lippukunnan omasta 

retkimerkkijärjestelmästä eli Retkigurusta enemmän lippukunnan nettisivuilta.  

 

Löydät tietoa Maahisten toiminnasta: 

Nettsivuilta www.mynamaenmaahiset.fi 

Instagramista: mynamaenmaahiset 

Facebookista: Mynämäen Maahiset ry 

 
Huoltajat ovat tervetulleita juttelemaan johtajien kanssa 

koloiltojen päätteeksi! Pyrimme viestimään aktiivisesti whatsapissa 

sekä nuorille että huoltajille.  

http://www.mynamaenmaahiset.fi/

