
AIKUISPARTION KEVÄTKAUSI 2022 
 

TAMMIKUU  

Su 23.1. klo 12 ulkoilu Saarenrannassa  

Luistellaan ensin, kaffetellaan omilla eväillä ja lopuksi kokeillaan 

pilkkimistä. Mukaan: tarpeeksi vaatetta, luistimet, eväät, 

pilkkivehkeet & naskalit jos on, istuinalusta/retkituoli pilkkimiseen. Jos jäät sulaneet, 

vaihdetaan kävelyretkeksi;eväät mukaan tietty myös! (Osoite Saarenrantatie, 23140 

Mynämäki). Ilmainen. Ilmoittautuminen 20.1. mennessä kuksaan.fi/44384 : toteutuu, jos 

vähintään 4 osallistujaa 

 

HELMIKUU 

HUOM Suurleirien ilmoittautuminen päättyy! Kajon 2.2. ja Tammileirin 17.2.! 

12.-13.2. EA1-kurssi lippukunnan johtajistolle. Lisäinfoa tulossa. 

 

ke 16.2. Peli-ilta nuorisotilassa klo 17-21. (Seurakuntatalolla) 

Ota omat lautapelit ja eväät mukaan, voit saapua myös myöhemmin illan aikana. 

Ilmainen. 

 

MAALISKUU 

ma 14.3. iltaretki Kuokkion laavulle 

Mennään viettämään iltaa laavulle nuotion ääreen, tehdään pientä purtavaa 

Kimppakyydit lähtö kololta klo 17.30. Ilmainen. 

Mukaan: otsalamppu, istuinalusta, lämmintä vaatetta, ruokailuvälineet 

Ilmoittautuminen 10.3. mennessä kuksaan.fi/47935 : toteutuu, jos vähintään 4 

osallistujaa 

 

HUHTIKUU 

Su 10.4. Päiväretki Karevan kierto 12 km 

Lähdetään retkelle klo 10 Maskun Rivieran parkkipaikalta: Ruskontie 51, 21250 Masku. 

Matkan varrella myös muutama geokätkö.. Mukaan: istuinalusta, ruokailuvälineet, oma 

juoma. Tehdään trangioilla ruokaa, voit ottaa myös oman trangian. Lpk tarjoaa ruoan, 

keskustellaan ruoanlaittovälineiden yksityiskohdista whatsapissa. Ilmainen. 

Ilmoittautuminen 5.4. mennessä kuksaan.fi/47936 toteutuu, jos vähintään 4 osallistujaa 

 

18.-24.4. PARTIOVIIKKO 

to 21.4. Yrjönpäiväjuhla (koko lippukunnan yhteinen) 

 

ke 27.4. iltaretki Turkuun; käydään syömässä ravintolassa ja tämän jälkeen halukkaat 

voivat kokeilla sähköpotkulautoja (taitan matkaa sähköpotkulaudalla). Turun linnan 

geokätköt? Retki omakustanteinen. Ilmoittautuminen 25.4. mennessä kuksaan.fi/47937 : 

toteutuu, jos vähintään 4 osallistujaa 

 

 

 



TOUKOKUU 

 

2., 4. ja 11.5 klo 18 Partioparaatiharjoitukset kololla (koko lippukunnan yhteinen) 

15.5. Partioparaati 

21.5. Piirin järjestämä: retki Katanpään linnakesaarelle 

24.5. Lippukunnan kevään päättäjäiset (koko lippukunnan yhteinen) 

 

25.-26.5. yöretki laavulla 

Lisäinfoa myöhemmin. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä kuksaan.fi/47938 

 

KESÄ 

 

1.6. Leijankämpän talkoot  

9.-12.6.2022 Tammileiri, Sauvo  

18.-19.6. Lukkari-Jukola. Mynämäki. Lippukunta osallistuu talkoolaisina 

1.-3.7. Lippukunnan kesäretki, Askaisten 
pikisaari 
15-23.7.2022 Kajo Finnjamboree 
 
26-28.8. Johtajiston retkeilyvkonloppu 
 

 

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, 
löydät varmasti itsellesi ryhmästä 
samanhenkistä seuraa. Jos olet kiinnostunut luonnossa olemisesta, yhdessä 
tekemisestä ja uusien asioiden oppimisesta rennolla otteella, tule ehdottomasti mukaan! 

Lippukunnan nykyisille jäsenille toiminta on maksutonta. Uudet jäsenet voivat kokeilla 
partiota kolme kertaa maksutta. Tämän jälkeen mukana voi jatkaa liittymällä lippukunnan 
jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun (n.70 €). Jäsenmaksun maksaneet voivat 
osallistua myös kaikkeen muuhun lippukunnan ja muiden partiojärjestöjen 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 vakuutettu 
partiovakuutuksella, samoin toiminnassa tutustumassa oleva kuuluu partiovakuutuksen 
piiriin. Toiminta on päihteetöntä ja toimintapaikan lähiympäristö on myös savuton. 
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