
Tervetuloa partioon ekaluokkalainen sudenpentu!
Kokoonnumme perjantaisin klo. 17.00-18.30.

(Aloitamme viikolla 34, 26.8)

Ekaluokkalaisten partio koostuu tänä syksynä monenmoisista partiopuuhista. Tapaamme viikoittain

koloilloissa, retkeilemme omalla retkellä, osallistumme koko lippukunnan perinteiselle joululeirille.

Syksyn puuhat löydät toimintasuunnitelmasta, joka jaetaan paperisena koteihin ja löytyy myös

nettisivuiltamme www.mynamaenmaahiset.fi.

Mikä ihmeen kolo?

Mynämäen Maahisten kokoontumispaikka on kolo, joka löytyy seurakuntatalon (Keskuskatu 17)

alakerrasta. Sisäänkäynti joen puoleiselta sivulta. Kolo ja kolon lähiympäristö tulee tutuksi syksyn

aikana ekaluokkalaisille.

Koloillat

Koloilloissa opitaan uusia partiojuttuja leikkien ja tekemällä oppien! Koloillat koostuvat leikeistä,

päivän aktiviteetista ja iltahiljentymisestä.

Ilmoitathan etukäteen johtajalle mikäli lapsesi ei pääse paikalle koloiltaan!

Mitä tarvitsen mukaan?

Viikottaisiin koloiltoihin tarvitsee mukaan kivat sisävaatteet (jotka saattavat myös joskus likaantua)

sekä säänmukaiset ulkovaatteet. Ulkoilemme joka koloillassa! Puhelin saa olla mukana, koloillan

aikana sitä ei voi kuitenkaan käyttää.

Jälkiä ja askeleita

Olette saattaneet nähdä pienen partiolaisen yllään sinisen paidan, jossa on värikkäitä merkkejä.

Sudenpennun partio-ohjelma koostuu jäljistä (merkit), joissa on tietty määrä askeleita (tehtävät

aktiviteetit). Mynämäen Maahisissa tehdyt jäljet jaetaan syksyn päätösjuhlassa ja kevään

päättäjäisissä.

Tänä syksynä teemme seuraavat jäljet; Tervetuloa partioon, askartelu, tarinat ja retki.

Partiohuivi ja partiopaita

Ekaluokkalainen saa oman partiohuivin syksyn päätösjuhlassa. Tämä on merkittävä hetki monelle

pienelle partiolaiselle, sillä juuri partiohuivistahan partiolaisen tunnistaa. Mynämäen Maahisten

sudenpentujen partiopaidan voi ostaa kololta tämän syksyn aikana hintaan 20 euroa. Partiopaitaa

tarvitaan viimeistään syksyn päätösjuhlassa.

Viestintä koteihin

Tietoa tapahtumista tulee lasten mukana koteihin koloilloista paperisena. Kaikki paperisena tuleva

tieto tulee myöskin nettisivuillemme www.mynamaenmaahiset.fi

Olemme aktiivisia somessa joten otattehan seurantaan Facebook-sivun Mynämäen Maahiset ry ja

instagramtili mynamaenmaahiset. Somesta löydät paljon tietoa tapahtumistamme ja pääsette

fiilistelemään partiota kuvien kautta.

http://www.mynamaenmaahiset.fi
http://www.mynamaenmaahiset.fi


Ryhmämme sisäiseen viestintään vanhempien ja johtajien välille luomme WhatsAppryhmän.

Ryhmässä mm. muistutellaan asioista ja pähkäillään yhdessä mieleen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia.

Ryhmässä sovitaan mm. kimppakyydeistä, joilla menemme retkille. Mikäli vanhemmilla ei ole

WhatsApp-tiliä, tai ette halua liittyä ryhmään, voi pyytää muistutukset joko tekstiviestillä tai

sähköpostilla. Ilmoitathan siis johtajalle, jos et halua, että puhelinnumeroanne liitetään

WhatsApp-ryhmään tai jos teillä ei ole käytössä WhatsAppia.

Uusien jäsenten yhteinen vanhempienilta

Pidämme uusien jäsenten vanhemmille vanhempienillan torstaina 8.9. klo. 18 seurakuntakodin

salissa. Täällä kuulet enemmän toiminastamme ja saat vastauksen kysymyksiisi. Lämpimästi

tervetuloa!

Johtajat

Ekaluokkalaisia johtaa Hanna Varjonen ja Sanda Kantelo. Lisäksi ryhmässämme on mukana Tanja

Mona osana partion ryhmänohjaajakoulutusta.

Johtajat vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiinne!

Sanda Kantelo

Puh. 0404132414

S-posti. sanda.kantelo@gmail.com

Hanna Varjonen

Puh. 0503064959

S-posti. hanna.varjonen@outlook.com

Parhaiten johtajan tavoittaa WhatsApp-viestillä tai soittamalla!


