
Neljäsluokkalaisten seikkailijoiden syksy vuonna 2022!

Aloitamme syksyn tutustumalla seikkailijaohjelmaan ja suoritamme
seikkailijoiden aloitusmerkin, eli Tervetuloa-merkin. Lisäksi
opettelemme tärkeitä retkeilytaitoja ilmansuuntamerkissä
Pohjoinen!

Käymme retkeilemässä muiden seikkailijoiden sekä tarpojien kanssa
yhteisellä retkellä lokakuussa. Lisäksi osallistumme
yhteiselle joululeirille muun lippukunnan kanssa joulukuun
alussa!

Suoritamme myös Kuluttaja-haasteen, jossa tutustumme
vastuullisempaan kuluttamiseen.

Missä ja milloin on koloillat, mitä minun tulee ottaa mukaan ja
kuinka pääsen sinne?

Koloillat ovat kololla torstaisin, kello 18.00-19.30. Mynämäen Maahisten kolo
sijaitsee Mynämäen seurakuntatalon ( Keskuskatu 17 ) alakerrassa. Kuljemme
kololle joen puoleiselta sivulta!

Koloiltaan tulee ottaa mukaan sään mukainen ulkovaatetus ja partiohuivi.
Olemme yleensä jokaisella kolokerralla niin sisällä, kuin ulkonakin.

Partiolaisen tunnistaa partiohuivista! Se tulee olla kaulassa aina, kun olemme
partiotapahtumissa! Uudet partiolaiset saavat oman huivinsa syksyn päätteeksi
järjestettävässä merkkienjakotilaisuudessa. Huivi ja merkki ovat ilmaisia.
Halutessaan seikkailija voi pukea päälleen partiopaidan.

Koloilloissa leikimme, sekä teemme suoritettavien partiomerkkien osia eli
aktiviteetteja.
Partiolainen voi ottaa oman puhelimensa mukaan koloiltaan, mutta sen tulee pysyä
koloillan ajan esimerkiksi repussa tai taskussa! Partiovakuutus ei korvaa mahdollisia
rikkoutuneita laitteita.

Mikäli partiolainen ei osallistu koloiltaan, on siitä syytä ilmoittaa ryhmänjohtajalle
ennen koloiltaa, jotta tiedämme ettei hän ole tulossa. Mikäli partiolainen jostain
syystä haluaa lopettaa partion kokonaan, muistathan ilmoittaa myös siitä.



Miten kotona pysytään mukana partion tapahtumista?

Tieto tapahtumista toimitetaan lasten kautta paperisena infolappuna, mutta laput
löytyvät myös nettisivuiltamme mynamaenmaahiset.fi. Täältä löydät myös muita
hyödyllisiä ohjeita ja tietoa!

Mynämäen Maahisilla on julkinen Facebook-sivu nimeltä Mynämäen Maahiset ry.
Lisäksi lippukunnallamme on myös Instagram-tili nimeltään mynamaenmaahiset.
Näihin kannattaa liittyä, koska päivitämme sinne aktiivisesti lippukuntamme
toimintaan liittyviä asioita!

Ryhmänjohtajat ja tapahtumien johtajat voivat lähettävät myös vanhemmille
muistutuksia tapahtumista. Mikäli vanhempi käyttää WhatsApp sovellusta, voi hän
pyytää ryhmänjohtajaa lisäämään hänet vanhempien yhteiseen WhatsApp-ryhmään.
Mikäli tiliä ei ole, voi vanhempi pyytää ryhmänjohtajaa lähettämään muistutuksia
esimerkiksi sähköpostilla, tai tekstiviestitse.

Joistakin tapahtumista lähetetään tieto suoraan sähköpostitse. Kun täytät
Kuksa-jäsenrekisterissä jäsenhakemusta, varmista että vanhemman tiedot ovat
oikein. Tietoja voi tarvittaessa päivittää jälkikäteen itse.

Ketkä ovat ryhmänjohtajina aloittaville seikkailijoille?
Miten tavoitan heidät?

Neljäsluokkalaisten ryhmää johtavat Tuomas Toivonen, sekä Matias Varjonen.
Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti Tuomakselle.

Tuomas: 040 1775815, tumppi.toivonen@gmail.com
Matias: 040 02778185, mavarjon@gmail.com


