
 
Nousiaisten Henrikin lippukunnan kevät ja kesä 2020 

 
 

Partioviikko 20.-26.4. (vko 17) 

Partioviikolla partio näkyy ja kuuluu! Pue huivi kaulaan koulussa ja työpaikalla, ja 

ole valmiina kertomaan, kuinka mahtavasta harrastuksesta onkaan kyse. 

Partioviikkoa juhlistetaan yhteisesti lippukuntamme yrjönpäiväjuhlassa, Yrjön 

nimipäivänä 23.4. Jaa miksi juuri Yrjön? Pyhä Yrjö on partiolaisten suojeluspyhimys, 

joka tarinan mukaan pelasti kuninkaan tyttären lohikäärmeen kynsistä. Tarina 

kertoo rohkeudesta kohdata vastaantulevat haasteet ja siitä onkin peräisin partiolaisten 

tunnus: Aina valmiina! 

 

Yrjönpäiväjuhla ja paraatiharjoitukset 23.4. sekä partioparaati 3.5. 

Lippukunnan yrjönpäiväjuhlaa vietetään srk-kodin parkkipaikalla torstaina 23.4. klo 18.00. Juhlassa 

jaetaan ansiomerkkejä, ryhmien keväällä suorittamia merkkejä sekä palkitaan toimintakilpailun voittaja. 

Ennen juhlallisuuksia on vuorossa paraatiharjoitukset, joissa valmistaudumme yhdessä kevätkauden 

päättävään partioparaatiin. Päälle partioasu. Tervetuloa mukaan! 

 

Paraatia varten kokoonnumme seurakuntakodin parkkipaikalle sunnuntaina 3.5. klo 12.15. Tarkistamme 

vielä paikat rivistössä ja lähdemme bussilla kohti Turkua. Tapahtuma alkaa Turussa kello 14.00. Asuna 

on tietenkin kaikilla siisti partioasu ja kertakäyttösadetakin voi tarvittaessa ottaa mukaan. Lainapaitoja 

ja -asusteita voit tiedustella omalta johtajaltasi. Kotia kohti lähdemme viimeistään klo 16.00, riippuen 

marssijärjestyksestä. Paluumatkalla pysähdymme Raision ABC:lla, joten halutessasi voit varata mukaan 

vähän taskurahaa.  

Lisätietoa partioasusta partio.fi → Partiolaiselle → Apua ja ohjeita → Puku- ja merkkiohjeet 

 

Viikkotoiminta päättyy partioparaatiin (ellei oman johtajan kanssa ole toisin sovittu).  

 

Piirileiri Otava 2020 

 

Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava 2020 järjestetään Rymättylän Maisaaressa 22.-29.7.2020. 

Luvassa on ainutlaatuinen leirielämys saaristossa kaikille seikkailijoille ja sitä vanhemmille ikäkausille. 

Myös huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita kokemaan suurleirin taikaa lähijohtajina. Ilmoittautuminen 

päättyy 30.1. Kysy lisää yhteyshenkilöltämme Wilma Päivärinnalta, wilma.paivarinta@gmail.com.  

 

Sudenpentujen kesäleiri  

 

Varta vasten sudenpennuille suunniteltu kesäleiri? Kyllä! Sudenpennuille on luvassa vähintään yhtä 

loistava kesäleirielämys kesäkuussa, 12.-14.6. Ohjelmassa ainakin vesillä liikkumista, uintia, 

kädentaitoja ja iltanuotion loimua. Leirikirje jaetaan myöhemmin kevään kuluessa, pysykää kuulolla! 

 

 

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. 

mailto:wilma.paivarinta@gmail.com


Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksa 

 

Jäsenrekisteri Kuksassa huoltajat voivat itse ylläpitää omia ja lastensa yhteystietoja. Myös 

ilmoittautumiset moniin tapahtumiin tehdään Kuksassa. Käythän tarkistamassa, että omat ja lapsesi 

yhteystiedot ovat ajan tasalla. 

 

Jos et ole vielä käyttänyt Kuksaa tai ohjeet ovat unohtuneet, ne löytyvät lippukunnan kotisivujen 

etusivulta pdf-tiedostona. Kuksaan liittyvissä pulmissa ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan, 

kirsirytsala@hotmail.com. Jos lapsi lopettaa partion, pitää jäsenyys päättää myös Kuksassa, jottei 

jäsenmaksukirje lähde seuraavana vuonna. Ilmoitathan jäsenyyden päättämisestä paitsi ryhmän 

johtajalle, myös osoitteeseen kirsirytsala@hotmail.com. 

 

Lisätietoja: 

 

- Omalta johtajaltasi tai ikäkausivastaavilta: sudenpennut (Henna Keskikylä, akela@nhlpk.net, 

044-5489111), seikkailijat ja tarpojat (Matti Salonen, sampo@nhlpk.net, 050-3365183) 

- Lpkj Siiriltä 040-5318153, lpkj@nhlpk.net 

- Lippukunnan kotisivuilta www.nhlpk.net tai Facebookista http://www.facebook.com/nhlpk 

 

Lippukunnan toimintakalenteri kevät 2020 
 

Ajankohta Tapahtuma Paikka Kenelle tarkoitettu 

1.2. Lippukuntapäivä Turku Johtajisto 

8.2. Ihmelande-talvikisat Somero Tarpojista ylöspäin 

vko 8 Talviloma, ei kokouksia kolo Koko lpk 

29.2. CluedoÄssä Turku Samoajat 

8.3. Lippukunnan vuosikokous kolo Koko lpk 

13.-15.3. Seikkailijoiden ja tarpojien yöretki Turun seutu Seikkailijat, tarpojat 

28.3. 
Leijankorven alueen KITT (koko ikäkauden 

tarpojatapaaminen) 
 Tarpojat 

23.4. Yrjönpäiväjuhla ja paraatiharkat klo 18  kolon piha Koko lpk 

25.4.  
Hunaja 2020 -kevätkilpailut ja 

seikkailijakisat 
Rauma Seikkailijat, tarpojat 

20.-26.4. Partioviikko koko Suomi Koko lpk 

25.-26.4. Sudenpentujen yöretki  Sudenpennut 

3.5. Partioparaati Turku Koko lpk 

vko 18 Viimeiset viikkokokoukset  Koko lpk, ellei toisin sovittu 

9.5. Noppa-sudenpentukilpailut Kaarina Sudenpennut 

12.-14.6. Sudenpentujen kesäleiri  Sudenpennut 

22.-29.7. Otava 2020 -piirileiri Maisaari Seikkailijoista ylöspäin 

15.8. Nousten markkinoiden lettukoju Nousiainen Koko lpk 

vk 36 Viikkokokoukset alkavat   
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