
AIKUISPARTION SYKSY 2022

ELOKUU
26-28.8. Johtajiston retkiviikonloppu Liesjärvelle

SYYSKUU
3.9. Lippukuntapäivä, Pori (ilmoittautuminen loppuu 18.8.)
10-11.9. Piirin syyskisat (ilmoittautuminen loppuu 28.8.)

Ma 19.9. Retki Pitkäsmäen luolalle urheilukeskuksen maastoissa.
Tutustutaan Pitkäsmäen luoliin ja kalliolaavuun. Nähdään parkkipaikalla klo 17.45:
Kaitaraistentie 282. Parkkipaikalta on n.500 m kävely luolalle. Tehdään pientä iltapalaa
trangioilla. Päälle likaantumista kestävät vaatteet, otsalamppu, istuinalusta/retkituoli,
ruokailuvälineet, oma juoma. Jos haluat mennä syvälle luolaan, myös kypärä ja hanskat on
hyvät. Ilmainen. Ilmoittaudu viimeistään la 17.9. kuksaan.fi/52670. Toteutuu, jos vähintään 4
osallistujaa.

LOKAKUU
14-16.10. Viikonlopun yöretki ja piirin linturetki
Erillinen infolappu! Mökkeillään Elijärven mökkilomien Meritähti-mökissä ja lauantaina
osallistutaan piirin linturetkeen Koskeljärvellä Eurassa. Ilmoittaudu lauantain linturetkeen jo
30.9. mennessä ja koko retkeen 10.10. mennessä.

22.10. Johtajahuolto
Koko lippukunnan johtajistolle. Erillistä infoa lähempänä.

Adventtikalenterien myynti alkaa! Voit tilata kalentereja itsellesi myyntiin!

26.10. Kaikki Rastit Hukassa -autosuunnistuskilpailu Turku
Järjestäjä Turun Metsänkävijät. Erillistä infoa lähempänä.

MARRASKUU
17.11. Peli-ilta nuorisotilassa klo 16.30-21. (Seurakuntatalolla)
Ota omat lautapelit ja eväät mukaan, voit saapua myös myöhemmin illan aikana. Ilmainen.

25-26.11. LSP: Luovuuslilja
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-tapahtuma-aikuisille-luovuuslilja-iv-turku/

JOULUKUU
2-4.12. Joululeiri, Kumiruona
Koko lippukunnan leiri. Erillistä infoa lähempänä.

12.12. Tutustuminen Riistapajaan 18.00
Tutustutaan lähiruoka-teemassa Riistapajan toimintaan ja riistan matkaan metsästä
lautaselle. Mahdollisuus myös ostaa tuotteita ja mahdollisesti pieniä maistiaisia. Ilmainen.
Ilmoittaudu 9.12. mennessä kuksaan.fi/52672 Osoite: Yläneentie 175



29-30.12. Juhlalilja
Koko lippukunnan johtajistolle. Erillistä infoa lähempänä.

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.


