
Kahvipavut toimintasuunnitelma syksy 2022 
 

Vko Päivä ja aika   Ryhmät Paikka Johtaja 

34 ma 22.8. 18-20 Aloitus isot ikäkaudet 
Kahvipavut + 
Mörrimöykyt Kolo 

Elmiina + 
Pia 

35 ma 29.8. 17-19.30 
Aloitus Kahvipavut + Lippukunnan 
käytännöt 

Kahvipavut + 
ROK-
kurssilaiset Kolo Pia 

36 to 8.9 18-19.15 
Lippukunnan yhteinen 
vanhempainilta  Huoltajat Seuriksen Sali Pia 

  to 8.9 19.30- 
Kisavälineiden pakkaus ja 
valmistautuminen    Kolo Pia 

  la-su 10.-11.9. Piirin syyskisat   Nauvo Sari 

37 to 15.9. 18.-20.30 Ilta laavulla 

Kahvipavut + 
Mörrimöykyt + 
Otukset Tarkentuu Elmiina 

38 
to 22.9. erillinen 
aika KITT: Nälkäpäiväkeräys 

Kahvipavut + 
"MikroKarhut" 

Vanha 
yhteiskoulu Henna 

39 ke 28.9. 18-20  Peli-ilta 
Kahvipavut + 
Mörrimöykyt 

Seuriksen 
nuorisotila Elmiina 

40 ma 3.10. 18-19.30 KITT: Sanoista tekoihin  
Kahvipavut + 
"MikroKarhut" Kolo Pia 

41 Ei partiota         

42 ma 17.10. 18-20 Varaslähtö Halloweniin 

Kahvipavut + 
Mörrimöykyt + 
Otukset Kanttorila Elmiina 

43 pe-su 28.-30.10. 
Lippukunnan seikkailija-
tarpojaretki SeTa-ryhmät Leijankämppä Sari 

  
la 29.10. (alustava 
tieto) Bauhausinventaario Huoltajat Bauhaus ? 

44 
Päivä selviää 
myöhemmin Kalenterimyynti-ilta Kahvipavut Tarkentuu Pia 

  ma 31.10. Piirin yösuunnistuskisat Kaikille avoin Piikkiö Sari 

  la-su 5.-6.11. Kajo jälkitapaaminen Kajolla olleille Valpperi ? 

45 to 10.11.  Lajikokeilu 
Kahvipavut + 
Mörrimöykyt 

Turku, 
tarkentuu Elmiina 

46 ke 16.11. KITT: Vierailu partiomuseoon 
Kahvipavut + 
"MikroKarhut" 

Turun 
partiomuseo Henna 

47 ma 21.11. 18-19.30   Kahvipavut Kolo Pia 

    Joulukadunavajaiset?   Lukion piha ? 

48  pe-su 2.-4.12. Joululeiri 
Koko 
lippukunta Kumiruona 

Elmiina 
ja Ellu 

49 
ti 6.12. aika 
mylhemmin 

Kunniakuja? + Päätöskerran 
kokkailu 

Kahvipavut + 
Mörrimöykyt Kirkko? + Kolo Elmiina 

52 to-pe 29.-30.12.  Juhlalilja (alustavasti) 
Kahvipavut + 
johtajisto Tarkentuu ? 

 



Tervetuloa Kahvipapujen syksyyn! 

 

Syksyn ohjelma koostuu useasta erilaisesta toiminnasta, jotka on kaikki suunniteltu nimenomaan 

Kahvipapuja silmällä pitäen. Toivomme siis aktiivista osallistumista kaikkeen viikkotoimintaan :) 

 

Muut ryhmät joiden kanssa toimintaa järjestetään: 

- ”MikroKarhut” ovat vielä tällä hetkellä nimeämätön 6.-7.-luokkalaisten tarpojien ryhmä. He ovat 

lippukunnan ainoa toinen tarpojaryhmä. Lippukunnan tarpojille on syksyllä 3 KITTiä eli Koko 

Ikäkauden TarpojaTapaamista.  

- Mörrimöykyt on lippukunnan 15-17-vuotiaiden samoajaryhmä. Kaikki lippukunnan samoajat 

kuuluvat yhteiseen ryhmään ja tekevät samoajaohjelmaa. Suurin osa Mörrimöykyistä toimii myös 

monenlaisissa johtajapesteissä lippukunnassa. 

- Otukset ovat lippukunnan 18-22-vuotiaden samoajaryhmä. Suurin osa otuksista asuu muilla 

paikkakunnilla opiskeluiden perässä ja osallistuu partiotoimintaan omien aikataulujensa mukaan. 

 

Johtajat, jotka syksyn toimintaa ovat järjestämässä: 

- Pia Aalto toimii Kahvipapujen ryhmänjohtajana eli tarpojaluotsina. Pialla on kokonaisvastuu 

Kahvipavuista ja vastuu esimerkiksi tiedottamisesta. Pia vetää papujen omat kerrat ja välillä 

KITTejä. Pia toimii myös samoajien ikäkausivastaavana ja saattaa olla mukana joissakin samoajien 

kanssa järjestettävissä koloilloissa. Pialta voi aina kysyä kaikista kahvipapujen asioista. Pian tavoitat 

numerosta 0407286800 tai pia.aalto@partio.net 

- Elmiina Huhtala toimii Mörrimöykkyjen samoajaluotsina. Elmiina vetää pääsääntöisesti kaikki 

samoajien kanssa yhdessä olevat koloillat. Elmiina toimii myös tämän vuoden joululeirin johtajana. 

Elmiinan tavoitat numerosta 0404132567 tai elmiina.huhtala@partio.fi 

- Sari Leino toimii ”MikroKarhujen” ryhmänjohtajana eli tarpojaluotsina. Sari on myös 

lippukuntamme kisavastaava eli häneltä voi kysellä kaikkia kisoihin liittyviä asioita. Sari toimii myös 

seikkailija-tarpojaretken johtajana. Sarin tavoitat numerosta 0405681160 tai 

sari.leino@wippies.com 

- Henna Paukku toimii tarpojien ikäkausivastaavana eli mm. tarpojaluotsien tukena. Henna vetää 

muutaman KITT-illan. Hennan tavoitat numerosta 0456756400 tai 

hennakaroliina.paukku@gmail.com 

- Yksittäisestä koloillasta tai tapahtumasta kannattaa olla yhteydessä aina ensisijaisesti kyseisen 

kerran kohdalla merkittyyn vastuujohtajaan. Tapahtumista tulee pääsääntöisesti erilliset laput, 

joissa on enemmän tietoa asiasta. Mikäli et tietä, keneen olla yhteydessä, voit kysyä asiasta Pialta.  

 

Katso aina listasta, missä ja mihin kellonaikaan kyseinen koloilta järjestetään. Seuraile myös 

whatsappryhmän viestintää, johon pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista.  

 

Ryhmän retkenä toimii syksyn seikkailija-tarpojaretki. Retkellä on Kahvipavuille tarpojaohjelmaa ja osana 

sitä Kahvipavut pääsevät myös hieman itse suunnittelemaan ohjelmaa. Syksyssä on myös monia muita 

viikonlopputapahtumia, kuten Kajon jälkitapaaminen ja Joululeiri. Kahvipavut pääsevät vanhimpina 

tarpojina myös johtajiston Juhlaliljalle, mikäli se saadaan järjestettyä. Lilja on 24 tuntia kestävä 

ohjelmallinen retki, jossa saa heittäytyä kokeilemaan kaikkea hauskaa ilman lapsia.  

 

Teemme vuoden aikana tarpojaohjelman aktiviteetteja eri tarpoista ja pyrimme kevään päätteksi saamaan 

valmiiksi Selviytymis-tarpon majakoineen.  


