Nousiaisten Henrikin lippukunnan kevät ja kesä 2022
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tapahtumia voidaan joutua perumaan
lyhyelläkin varoitusajalla, joten seuraathan lippukunnan ja omien ryhmien
tiedotuskanavia.

Lippukunnan vuosikokous 13.3.
Yrjönpäiväjuhla ja paraatiharjoitukset partioviikolla ke 20.4.
Partioviikko näkyy ja kuuluu mahdollisista rajoituksista huolimatta! Pue huivi kaulaan koulussa ja
työpaikalla, ja ole valmiina kertomaan, kuinka mahtavasta harrastuksesta onkaan kyse.
Partioviikkoa juhlistetaan koko lippukunnan voimin yrjönpäiväjuhlassa keskiviikkona 20.4. klo 18 alkaen
srk-kodin pihalla. Luvassa ainakin ansiomerkkien jako sekä paraatiharjoitukset, joissa valmistaudumme
yhdessä kevätkauden päättävään partioparaatiin. Päälle partioasu. Tervetuloa mukaan!
Partioparaati huipentaa partiokevään toukokuussa. Tästä lisätietoa myöhemmin!

Viikkotoiminta päättyy viikolla 19, ellei oman johtajan kanssa ole toisin sovittu.
Tammileiri Mestarietsivä 9.–12.6.
Lounais-Suomen partiopiirin legendaarinen sudenpentujen Tammileiri järjestetään
Sauvon Ahtelassa kesäkuun alussa. Leirille ilmoittaudutaan Kuksan kautta
20. helmikuuta mennessä. Leirin hinta on 85 euroa, mistä lippukunta maksaa
30 euroa. Leirille toivotaan lähijohtajiksi myös sudenpentujen vanhempia, joten
pysy kuulolla ja tule mukaan! Lisätietoa leiristä ja ilmoittautumisesta Saara
Janssonilta, 040-4146332 / akela@nhlpk.net.
Finnjamboree Kajo 15.–23.7.
Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kansallinen partioleiri, joka kokoaa Hämeenlinnan
Evon retkeilyalueelle partiolaisia ympäri Suomen ja ulkomailta asti. Leirille voivat osallistua
tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset. Leirille odotetaan jopa 18 000 osallistujaa.
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta 2. helmikuuta mennessä, ja leiri myös
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin hinta on 250 euroa, mistä lippukunta
maksaa kuittia vastaan takaisin 70 euroa. Lisätietoa leiristä ja ilmoittautumisesta Matti
Saloselta, 050-3365183 / sampo@nhlpk.net.

Yleisiä ohjeita retkille ja leireille
-

-

Pakkaa mukaan retkikirjeen varusteluettelon mukaiset varusteet nimettynä. Tärkeää on:
o säänmukainen ja lämmin varustus
o riittävästi vaihtovaatteita
o varusteet pakattu niin, että leiriläinen jaksaa kantaa kaiken itse ja tietää mitä on missäkin
Kännyköitä ja muuta elektroniikkaa ei retkillä tarvita. Tarvittaessa retken ja kodin välinen
yhteydenpito tapahtuu aina johtajien kautta. Jos esimerkiksi kännykkä on retkellä ohjeista
huolimatta mukana, sen tulee olla rinkassa suljettuna. Muussa tapauksessa johtajat voivat ottaa
kännykän retken ajaksi talteen. Partiovakuutus ei korvaa partiotapahtumassa hävinnyttä tai
hajonnutta elektroniikkaa.

Partion asiointipalvelu: asiointi.partio.fi
Partion asiointipalvelussa huoltajat voivat itse ylläpitää omia ja lastensa tietoja. Asiointipalveluun
kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin aiemmin jäsenrekisteri Kuksaan, eli kyseessä on yksi ja sama
rekisteri, mutta jäsenten ja huoltajien käyttöliittymä on uudistunut. Asiointipalvelun kautta hoituvat
kaikki samat toiminnallisuudet kuin aiemmin Kuksassa, kuten tapahtumiin ilmoittautuminen. Käythän
kirjautumassa Asiointipalveluun ja tarkistamassa, että yhteystiedot ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.
Jos et ole vielä käyttänyt Asiointipalvelua tai Kuksaa, tai ohjeet ovat unohtuneet, tutustu ohjeisiin sivulla
partio.fi → Partiolaiselle → Apua ja ohjeita → Partion asiointipalvelu. Jäsenrekisteriin liittyvissä pulmissa
ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan, kirsirytsala@hotmail.com. Jos lapsi lopettaa partion, pitää
jäsenyys päättää myös jäsenrekisterissä, jottei jäsenmaksukirje lähde seuraavana vuonna. Ilmoitathan
jäsenyyden päättämisestä paitsi oman ryhmän johtajalle, myös osoitteeseen kirsirytsala@hotmail.com.
Lisätietoja:
-

-

Omalta johtajalta tai ikäkausivastaavilta: sudenpennut (Saara Jansson, 040-4146332),
seikkailijat-tarpojat (Matti Salonen, 050-3365183), samoajat-vaeltajat (Jaakko Äijälä,
045-2332130)
Lippukunnanjohtaja Siiriltä 040-5318153, lpkj@nhlpk.net
Lippukunnan kotisivuilta www.nhlpk.net tai Facebookista http://www.facebook.com/nhlpk

Lippukunnan toimintakalenteri kevät 2022

Ajantasaisin tieto omalta johtajalta tai L-SP:n tapahtumista osoitteessa lounaissuomi.partio.fi → Tapahtumakalenteri
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