
 

 

MYNÄMÄEN MAAHISTEN  
AIKUISPARTION OHJELMA 
SYKSY 2021  

 
 
SYYSKUU 

 

1.9. Kokkailua trangioilla (kolo) 
 

13.9. Mynä-Rastit suunnistus Vainionpohja 

Tavataan lähtöpaikalla klo 17.30, ota mukaan 6 € karttaan ja oma juoma. Voit valita itse mat-
kan: 1-1,5 km (helppo), 2,5 km (normaali), 3,5-4,0 km (vaativa)  ja 6 km. 
 

30.9. Peli-ilta nuorisotilassa klo 17 lähtien. (Seurakuntatalolla) 
Ota omat lautapelit ja eväät mukaan, voit saapua myös myöhemmin illan aikana. 
 

LOKAKUU 
 

28.10. Retki kammille, kimppakyydit lähtö kololta klo 17.30, sillä paikalla huonosti parkkitilaa. 
Mennään tutustumaan kammiin ja tehdään teetä ja pientä iltapalaa nuotiolla. Ota mukaan is-
tuinalusta, ruokailuvälineet ja oma juoma, tulentekovälineet, jos haluat osallistua tulentekoon. 
Osallistumismaksu 7 €. Ilmoittaudu 26.10. mennessä kuksaan.fi/44381 

 

30.10. Bauhaus-inventaario 
Osallistutaan lippukunnan varainkeruuseen Bauhausissa. Ilmoittautuminen myöhemmin. 
 
MARRASKUU 
 
19-21.11.Yöretki 
Järjestettyä ohjelmaa on la-su, perjantaina voi tulla paikanpäälle “hengailemaan”. 
Hinta tarkentuu lähempänä, kun retkilappu tulee. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä 
kuksaan.fi/44382 
 
Adventtikalenterien myynti- jokainen omalla aikataululla 

 
JOULUKUU 

3-6.12. Joululeiri 
Koko lippukunnan joululeiri, jonne aikuiset pääsevät leirin mahdollistajiksi. 
Ilmoittautuminen myöhemmin 
 
15.12. Syyskauden päättäjäiset 
Marttojen yhteisötila Tuukissa klo 17.30.-20.00. Osoite Vehmaantie 111. 
Opetellaan tekemään vietnamilaisia kesärullia ja suunnitellaan kevättä 2022! 
Tarvikemaksu 6 €. Ilmoittautuminen 13.12. mennessä kuksaan.fi/44383 
 
29.-30.12. Juhlalilja 
Koko johtajiston yhteinen tapahtuma. Ilmoittautuminen myöhemmin. 
 
 
 
 



 

 

HUOM! Tsekkaa myös Lounais-Suomen partiopiirin tapahtumat, jonne voit 
ilmoittautua itse: 
Vapepan peruskurssi etänä 22.9. sekä 26.10. sekä 18.11 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-vapepan-peruskurssi-etana-2/ 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-vapepan-peruskurssi-etana-3/ 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-vapepan-peruskurssi-etana-4/ 
 
Suunnistuksen salat - suunnistuskurssi 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-tapahtuma-aikuisille-pysy-kartalla-suunnis-
tuksen-salat/ 
Luovuuslilja 26-27.11. 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-tapahtuma-aikuisille-luovuuslilja-iv-turku/ 
Partiolaisten kauneimmat joululaulut 8.12. 
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-partiolaisten-kauneimmat-joululaulut/ 
 
Tammileiri, Sauvo 9.-12.6.2022 
Kajo Finnjamboree 15-23.7.2022 
 
  

Aikuisluotsi: 

Venla Viitasalo, 040 052 3378,  
venla.viitasalo@hotmail.com 

 

 

 

Aikuispartion kustannukset ja ehdot 

Tulet sitten mukaan täysin uutena harrastajana tai jo vuosia partiossa olleena, löy-
dät varmasti itsellesi ryhmästä samanhenkistä seuraa. Jos olet kiinnostunut luon-
nossa olemisesta, yhdessä tekemisestä ja uusien asioiden oppimisesta rennolla 
otteella, tule ehdottomasti mukaan! 

Lippukunnan nykyisille jäsenille toiminta on maksutonta. Uudet jäsenet voivat ko-
keilla partiota kolme kertaa maksutta. Tämän jälkeen mukana voi jatkaa liittymällä 
lippukunnan jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun (n.70 €). Jäsenmaksun mak-
saneet voivat osallistua myös kaikkeen muuhun lippukunnan ja muiden partiojär-
jestöjen järjestämään toimintaan. Kokoontumiskertojen erikoisohjelmasta, kuten 
esimerkiksi retkistä tarvittaessa peritään erillinen maksu. 

Aikuispartio on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaille joten toivotaan, että perheen lapset 
jäävät pääsääntöisesti kokoontumiskerroilla kotiin. Lippukunnan jäsenet on vakuu-
tettu partiovakuutuksella, samoin toiminnassa tutustumassa oleva kuuluu partio-
vakuutuksen piiriin. Toiminta on päihteetöntä ja toimintapaikan lähiympäristö on 
myös savuton. 
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