
 

Kahvipapujen toimintasuunnitelma keväälle 2022 

 

 

  

Vko Aktiviteetti Erityistä johtaja 

3 
Tutustumme kaupunkitarppoon ja suomalaisiin 
juhliin  Sari 

4 Juhlitaan  Pia 

5 Juhlat jatkuvat  Sari 

6 KITT: Osaatko solmut vai menetkö itse solmuun?  Pia 

7 Miten teemme yrjönpäiväjuhlan?  Sari 

8 Kahvipavut esittäytyvät ja tarttuvat toimeen  Pia 

9 Kolo kuntoon  Sari 

4.-
6.3 Erätaitokurssi 

VIP 31.1! erillinen 
lappu  

10 KITT: kisaillaan yhdessä  Pia 

8.3 Laulellaan virsiä (tästä saat merkin)   

11 Yrjönpäivän suunnitelmia  Sari 

12 Unelmien kaupunkiretki  Pia 

13 Kynttiläpaja  Sari 

14 KITT: Turvallisuus hallussa? (Henna)  Pia 

9.4 Riimu -kevätkisat 
Piikkiö, info 
myöhemmin  

15 Yrjönpäiväjuhla kunnossa?  Sari 

16 Pääsiäinen, ei partiota  Pia 

21.4 Yrjönpäiväjuhla   

17 Kartalla (mynärastit) paikka ilm.myöh! Sari 

18 KITT: Partion historiaa ja ihanteita  Pia 

2.5 paraatiharkat   

19 Miten teen kestäviä valintoja?  Sari 

15.5 Partioparaati   

20 Retki kuntoon!  Pia 

21.-
22.5 

Majakka: Kaupunkiretki -kaupunkiluonnon ja -
liikenteen kätköissä… 

tarkemmat tiedot 
myöhemmin 
keväällä! molemmat 

21 ei partiota   

22 Päätöskerta  molemmat 



 

Kahvipapujen koloillat maanantaisin 16:15-17:45 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. 

Keväällä kahvipavut suorittavat kaupunkitarppoa, jossa opetellaan taitoja liittyen itsestään ja 

lähipiiristään huolehtimiseen. Kevään aikana harjoitellaan mm. vastuun ottamista hoitamalla 

erilaisia käytännön asioita. Yksi tärkeimmistä, jonka suunnitteluun kahvipavut osallistuvat on 

Yrjönpäiväjuhla. Neljä kertaa on KITT- kokoontumisia (koko ikäkauden tarpojatapaaminen), jotka 

pidetään yhdessä mikropossujen kanssa. Nämä pidetään kololla normaaliin kahvipapujen 

kokoontumisaikaan ja käytännössä vastaavat ihan normaalia koloiltaa. Huhtikuussa harjoittelemme 

myös suunnistustaitoja sekä osallistumme partiotaitokisoihin. Lisäksi kahvipavut pääsevät 

erätaitokurssille, jonne kaikkien toivotaankin osallistuvan! 

Kevätkausi huipentuu majakkaan eli tällä kertaa kaupunkiretkeen, jonka suunnitteluun tarpojat 

saavat itse osallistua.  

 

Lisäksi kesällä järjestetään seuraavat tapahtumat, joiden päivämäärät on nyt jo hyvä laittaa 

muistiin!! 

1.6 Leijankämpän talkoot 

18.-19.6 Lukkari-Jukola (jossa olemme seurakunnan apuna) 

1.-3.7 Lippukunnan kesäretki. Askaisten pikisaari. 

15.-23.7. Finnjamboree Kajo, Evo 

 

Löydät tietoa Maahisten toiminnasta:  

Nettisivuilta 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. 

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

