
AIKUISPARTION KEVÄT 2023

TAMMIKUU
7.-8.1. Johtajiston laivareissu/kauden aloitus
29.1. Tammikirkko, Mynämäen kirkko

HELMIKUU
4.2. Lippukuntapäivä, Raisio
LS-Partiopiirin järjestämä
Monipuolinen koulutuspäivä partion eri teemoissa klo 9.00-17.30, 0 €
https://lounaissuomi.partio.fi/ajankohtaista/tervetuloa-lippukuntapaivaan/ VIP 22.1.

18-19.2. Johtajiston ja aikuispartion talvieräretki
28.2. klo 19 infoilta Lappileiristä kiinnostuneille (linkki nettisivulla)

MAALISKUU
3.-5.3. Lippukunnan talviretki

20.3. maanantai kello 18 Hyväntekeväisyysaskartelua kololla: askarrellaan eläinsuojelun
koirille naruleluja sekä turvalonkeroita muistisairaille vanhuksille. Voit tuoda mukanasi jos
sinulla on ylimääräistä narua/kudetta/kangasta, lankaa, rikkinäisiä sukkahousuja/sukkia..
Ilmainen, kololla eli srk-talon alakerrassa, kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu viikkoa ennen eli 13.3. mennessä kuksaan.fi/52673

HUHTIKUU
12.4. keskiviikko kello 17.30 Ilta Tummamäen laavulla Vehmaalla
Tavataan parkkipaikalla (Hankapääntie 3, Vehmaa) 17.30 ja kävellään 1,6 km luontopolku
laavulle. Voit tulla myös suoraan laavulle parkkipaikalta 150 m. Laavulla tehdään nuotiolla
iltapalaa ja kuumaa juomaa. Ota mukaan ruokailuvälineet, juomista, istuinalusta. Halutessasi
tulentekovälineet. Ilmoittaudu viikkoa ennen eli 5.4.mennessä kuksaan.fi/57828

19.4. Yrjönpäiväjuhla
26.4. Paraatiharjoitukset klo 18-18.45
29.4. Piirin sudenpentukilpailut Pöytyä, apukäsiä kaivataan

TOUKOKUU
2.5. sekä 4.5. paraatiharjoitukset klo 18-18.30
7.5. Partioparaati, Turku, LS-Partiopiirin järjestämä

16.5. tiistaina kevään päätös Turussa: Megazone ja Deliberi- ruokailu
Mennään lasersota Megazoneen, hinta 10 €, kesto 23 min.  Nähdään klo 17.30 Megazonella
(Julian-talo, alakerta Eerikinkatu 4, 20100 Turku). Pukeudu rennosti + lenkkarit tms
liikkumista kestävät kengät. Huom useat virikesetelit käyvät maksuna. Pelin jälkeen
mennään syömään Deliberiin Hansaan. Molemmat omakustanteisia, voit osallistua myös
vain toiseen. Ilmoittaudu viikkoa ennen eli 9.4. mennessä kuksaan.fi/57829

https://lounaissuomi.partio.fi/ajankohtaista/tervetuloa-lippukuntapaivaan/


KESÄ
9.-17.6. Lappileiri, Enontekiö
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa

25.-27.8.Johtajatulet, Evo -
Johtajatulet on Suomen partiolaisten ohjelmatapahtuma aikuisille.
ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa

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! Toiminta koostuu aikuispartion omista kerroista sekä johtajiston tai
koko lippukunnan tapahtumista.

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 €/vuosi). 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.


