
Kahvipapujen syksy 2022 
 

 

Tervetuloa viimeisen tarpojavuoden pariin! Alkavana vuonna Kahvipapujen partiotoiminta koostuu 

monesta eri osasta. Tällä saamme mahdollistettua laadukasta toimintaa monelle eri ikäkaudelle ja 

toteutettua Kahvipapujen siirtymistä pikkuhiljaa johtajiksi. Syksyn osalta ohjelma koostuu: 

• Yhteisistä koloilloista samoajien kanssa. Näitä iltoja on noin kolmen viikon välein. Illoissa 

toteutetaan vaihtelevasti eri aktiviteetteja. Osa illoista on suunnattu myös vaeltajille. Nämä 

illat vetää pääsääntöisesti samoajaluotsi Elmiina. Kokoontumispäivä vaihtelee. Ohjelma ja 

päivät sovitaan ensimmäisessä koloillassa maanantaina 22.8. klo 18-20, jossa olisi todella 

tärkeää olla paikalla. 

• Lippukunnan yhteisistä koko ikäkauden tarpojatapaamisista eli KITTeistä. KITT-illat 

toteutetaan yhdessä muiden tarpojien kanssa. Näissä illoissa on vaihtelevat 

kokoontumisajat. Illat vetää joko tarpojien ikäkausivastaava Henna tai Kahvipapujen 

johtaja Pia 

• Kahvipapujen omista koloilloista (joihin myös Saga ja Tanja ovat tervetulleita!). Nämä illat 

ovat maanantaisin klo 18-19.30. Koska Kahvipapujen ryhmä on pieni, toivomme erityisesti 

osallistumista omiin koloiltoihin! Ensimmäinen koloilta on ma 29.8. poikkeuksellisesti klo 

17-19.30! Ohjelma alkaa omalla herkkuhetkellä ja jatkuu Lippukunnan käytännöt 

koulutuksella, johon ROKkia tekevät myös osallistuvat. Omat illat vetää Kahvipapujen 

tarpojaluotsi Pia. 

• Seikkailija-tarpojaretki 28.-30.10. toimii syksyllä ryhmien retkenä. Kahvipavut suorittavat 

retkellä johtamistehtävän. 

• Myös muita tapahtumia on syksyssä runsaasti! Esimerkiksi piirin syyskisat heti 10.-11.9. ja 

Joululeiri 2.-4.12. 

• Saat ensimmäisissä koloilloissa syksyn toimintasuunnitelman, josta selviää kaikki 

kokoontumisajat, -paikat ja johtajat. 

Merkkaathan ajat kalenteriisi ja 

säilytät suunnitelman, jotta osaat 

olla oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan! 

 

Kahvipapujen tarpojaluotsina toimii Pia 

(0407286800, pia.aalto@partio.net). Saat 

paljon infoa sekä samoajien kanssa 

yhteisessä aloituksessa että Kahvipapujen 

omassa herkutteluhetkessä :)  
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