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Meri-Porin Partio ry keväällä 2012
Lippukunnassa on 77 jäsentä, joista 61 % on tyttöjä ja poikia 39 %. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana
vuoden mittaan Enkku 2012 –ryhmän vanhempia ja muita aktiivisia vanhempia, "vanhoja" partiolaisia sekä
Meri-Porin Partiokiltalaisia. Toimintakaudella 2011-2012 lippukunnassamme toimi 2 sudenpentulaumaa, 1
seikkailijajoukkue, 2 tarpojavartiota ja 1 samoajavartio.

Laumat ja niiden johtajat:
Kurret

Kaisa Lahtinen ja Antti Lehti

Koirat

Hanna Rautava-Nurmi ja Jouni Nurmi
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Vartiot ja niiden johtajat:
Seikkailijat Haukat

Tarpojat

Asko Lehti ja apulaisjohtajana Nea Valkama

Jyrsijät

Eveliina Lehti ja apulaisjohtajana Roosa Ollonqvist

Pärinät

Laura Koskela ja Vili-Pekka Pietilä

Tontut

Lauri Lahtinen, Tatu Korkiamäki, Joel Savolainen ja Arttu Haapanen

Samoajat

Kaisa Lahtinen

Tänä keväänä ansioituneita lippukuntalaisia:
Eveliina Lehti, II-luokan Mannerheim-solki
Hanna Rautava-Nurmi, Collanin solki
Erkki Härkönen, Lounais-Suomen Partiopiirin Pronssinen ansioplaketti

Vaalikokouksessa 20.11.2011 valittiin lippukunnalle johtokunta vuodelle 2012 seuraavasti:
Lippukunnanjohtajana toimii Eveliina Lehti ja varajohtajana Jussi Pöllänen. Johtokunnan jäsenet ovat:
Matti Lahtinen, Tiina Lahtinen, Mari Rotkus, Kari Tammisto, Kaisa Lahtinen, Antti Lehti ja Vili-Pekka
Pietilä. Sihteeriksi valittiin Marjo Gustafsson ja rahastonhoitajana lupasi edelleen jatkaa Kirsi-Marja
Sjögren.
Meri-Porin Partio ry, puh. 044 2764 800
www.meriporinpartio.net

MEININKI

MERI-PORIN PARTIO RY:N LIPPUKUNTALEHTI

Ilmestymispäivä: 19.05.2012, Painos: 50 kpl, Kannen kuva: tuntematon taiteilija arkistojen kätköistä löytyneestä Meiningistä,
Toimitus: Marjo, Kuvitus: Lpk:n arkisto, juttujen kirjoittajat, vanhat Meiningit, SP:n ja L-SP:n nettisivut, Juho Vainio
(paraatikuvat Turun Tuomiokirkon portailta).
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Syysretki 22.-23.10.
Syysretki alkoi Uudenniityn huoltoasemalta, kun
patikoimme sieltä Preiviikin koululle. Osan matkaa
kuljimme pitkospuita pitkin ja perillä olimme ihan väsyneitä.
Jotkut saivat jopa puljut.
Leirillä oli kaikkea tekemistä. Harjoittelimme nuotion ja
solmujen tekoa, pelasimme muistipeliä, kävelimme illalla
pimeässä metsässä seuraten valotikkuja ja tunnistettiin
yöeläimiä. Muu tekeminen on päässyt unohtumaan.
Yön nukuimme joukkueteltassa ja kipinävahti Tuukan
kanssa sujui muuten hyvin vaikka kamina sammuikin pari
kertaa. Leirillä oli todella hauskaa ja ruoka oli tosi hyvää.
-Riku

31.10. Lippukunnan
36v.-syntymäpäivät ja
sudenpentujen
lupauksenanto-tilaisuus
Tänä vuonna koko lippukunta oli
koolla samassa paikassa
juhlistamassa lippukunnan
synttäreitä, srk-talolla. Juhlan
aluksi arkajalat ja sudenpennut
lähtivät lupauksenantoon salaiseen
paikkaan ja partiolaisten
vanhemmille pidettiin infotilaisuus .
Sudenpentujen saavuttua takaisin, alkoi varsinainen juhla. Ohjelmassa oli lauluja, leikkejä ja esityksiä,
seikkailijoilta nähtiin monta hauskaa näytelmää ja sketsiä. Mukavan juhlan kruunasi iso jätskisynttärikakku. Juhlassa oli mukana 62 hlö.

Remonttitalkoita
Rottixella
Syksyllä joukko aktiivisia isiä ja
samoaja-poikia remontoi
Rottixella. Kattoa korjattiin ja
välikatolle vaihdettiin
lämpöeristeet. KIITOS Matti, Juha
ja kaikki remonttiin osallistuneet!

Vartiot retkellä

14.12. Joulujuhla

7.-8.10. Samoajat olivat
yöretkellä Rottixella.

Yhteensä 43 partiolaista ja heidän
perheenjäsentään kokoontui srktalolle laulamaan joululauluja ja
askartelemaan joulukortteja.
Juhlassa jaettiin myös suoritusmerkkejä ja annettiin partiolupauksia. Tarjolla oli perinteisesti
joulupuuroa ja soppaa.

19.-20.11 Tarpojat olivat
yöretkellä Pahamäessä.
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6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Aamulla Pihlavan kirkolla oli perinteisesti lipunnosto ja sen
jälkeen jumalanpalvelus. Kirkonmenojen jälkeen lippukunta
tarjosi kirkkokahvit koko kirkkoväelle. Lipunnostajina
tilaisuudessa toimivat Kaisa ja Tatu. Kirkossa tekstinlukijoina
toimivat Estella, Liina ja Janika, kolehdin kerääjinä toimivat
Kaisa, Tatu ja Riku.
Iltapäivällä kaupungilla oli POPA:n järjestämä soihtukulkue,
seppeleen lasku sankarihaudalle ja kaikkien ikäluokkien
lupauksenantotilaisuus. Lupaukset annettiin Keski-Porin
kirkossa, jossa pidettiin myös partiomessu. Axo ja Antti soittivat
partiomessussa. Molemmissa juhlatilaisuuksissa oli paikalla
noin 20 Meri-Porin partiolaista.

22.1. Lippukunnan talviulkoilupäivä Yyterissä
Ohjelmassa oli pulkkailua omaan tahtiin. Mäenlaskun jälkeen tarjolla oli herkullisia pullia kaakaon kera
(Kiitos Jussi!). Kaunis talvipäivä houkutteli retkelle 36 hlöä.
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Talvileiri 2012
Perinteinen talvileirimme järjestettiin tänäkin vuonna Lampaluodossa Rauhanmaassa, Matti ja Tiina ottivat
ystävällisesti taas partiolaiset kylään, ISO KIITOS! Leiri pidettiin totutusti heti hiihtoloman aluksi eli 18.20.2. Leirillä oli monenmoista ohjelmaa Ilmastonmuutos-teeman ympärillä: patikoitiin pieni haikki ja
suoritettiin tehtäviä rasteilla, tehtiin jäälyhtyjä ja veistettiin jääveistoksia, tehtiin ilmastonmuutos-peli ja
rakennettiin oma sähkövoimala, tuulimylly. Sää ei tänä vuonna täysin suosinut leiriämme, Lampaluodon
lahden jäälle noussut vesi aiheutti pieniä muutoksia leiriohjelmaan, mm. luistinrata ja hieno napakelkka
jäivät koeajamatta, mutta muutokset eivät tunnelmaa haitanneet ja leiriläisille oli tarjolla riittävästi kivaa
puuhasteltavaa. Ohjelmassa oli myös
tietysti hiihtoa, leiriolympialaiset, hyvää
ruokaa (Emännille KIITOS!) ja upeat
iltamat hienoine esityksineen! Mukana
leirillä oli 20 leiriläistä ja yhteensä 16
kokoaikaista ja osa-aikaista
mahdollistajaa. Ja kivaa oli!

Talvileiristä sanottua:
Leirillä oli hauskaa. Ja teltassa oli ihan
kiva nukkua, vaikka olikin kylmä .
– Janika ja Liina
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PJ-KURSSI AVARTAA!
Tartuin tilaisuuteen kun minulta kysyttiin että haluaisinko lähteä PJ- kurssille eli
partiojohtajien peruskurssille. Olin innoissani kurssista vaikka kukaan ei
lähtenytkään sinne seurakseni. Kun kurssi alkoi lähestyä, alkoi tietysti pieni
jännitys siitä saisinko uusia kavereita siellä vai olenko vain yksin hiljaa jossain
nurkassa istumassa.
Kun saavuin kurssi paikalle eli Partiomyllyyn, oloni oli vieläkin melko epävarma.
Mutta kun näin muita kurssilaisia oloni oli jo paljon varmempi. Aloin heti jutella heille ja sain hyviä ystäviä.
Ensimmäinen ilta kurssilla meni siihen että meidät jaettiin ryhmiin ja puhuimme johtamistehtävistä. Minun
johtamistehtävänä on kesäleiri 2012, olen tosi innoissani rakentamassa sitä hyvän ryhmän kanssa.
Seuraavaksi meillä oli ohjelmassa bussimatka läpi partion, matkan varrella meidän piti pistää B-P:n tarina
oikeaan järjestykseen ja kaikkea muuta hauskaa.
Toisen päivän aamuna meillä oli lipunnostot ja aamupalat ja sen jälkeen oppitunteja, tunneilla käsittelimme
kaikkea mitä johtamiseen kuuluu. Heti lounaan jälkeen meillä alkoi haikki, se oli yön yli kestävä ja kuljimme
ryhmittäin. Meidän ryhmä oli niin innoissaan suunnistuksesta, että lähdimme rämpimään suoraan metsän
läpi ja siinä sitten kului tovi jos toinenkin ojien ylittämiseen. Ja tietysti minä, se joka siinä kehui ettei ollut
vielä kastellut jalkojaan, tippui ojaan niin, että kengästä sai kaataa vettä pois. Leiri paikalle päästyä alkoi
laavun kasaaminen ja ruuan laitto.
Aamulla matka taas jatkui takaisin myllylle. Oli mukava päästä saunomaan paleltuaan yön laavussa.
Saunomisten ja ruokailun jälkeen päivä jatkui taas oppitunneilla. Oppitunteja oli paljon, mutta kun asia oli
mielenkiintoista, siellä jaksoi istua.
Kurssi toiseksi viimeisenä päivänä meillä oli tuttuja oppitunteja taas erilaisista johtamiseen liittyvistä
asioista. Teimme myös erilaisia ryhmätöitä ryhmissä. Yksi mainitsemisen arvoinen tehtävä oli lippukunnan
perustaminen. Siinä meille annettiin valmiiksi lippukunnan koko, budjetti, se ollaanko meri vai
maalippukunta ja jokin haaste. Meidän lippukunnan nimeksi tuli, Monsterit partio ry. merilippukunta, jonka
koko oli huimat 210 jäsentä ja budjettimmekin oli samaa koko luokkaa 10 000 euroa vai oliko jopa 100
000. Ja meidän haasteemme oli juhlavuosi. Siinä tuli sitten mielenkiintoista ohjelmaa keksittyä juhlavuoden
kunniaksi. Illalla meille tarjoiltiin oikein 3 ruokalajin illallinen kurssin lopun kunniaksi. Siinä sitten todettiin
kavereiden kesken että nyt tiedettiin miksi kurssi oli niin kallis. Ruokailun jälkeen meillä oli iltanuotio, johon
jokainen ryhmä oli valmistellut erilaisia esityksiä, meidän ryhmän esityksen aihe oli sahan käytön
opettaminen sudenpennuille, se oli huippu menestys. Nuotion loisteessa myös lauloimme ja kuuntelimme
kurssijohtajan tarinaa jonka jälkeen oli aika painua höyhensaarille.
Viimeisenä päivänä meillä oli vielä ohjelmaa koskien
johtamistehtäviä. Puhuimme miten saamme johtamistehtävästä
kaiken irti ja vielä hyödyn kaupan päälle. Keskustelimme myös
kummijohtajiemme kanssa tehtävistämme. Lopuksi teimme ison
sisaruspiirin ja kurssi loppui siihen.
Sain paljon ideoita tuolta kurssilta ja opin joitain uusia asioitakin.
Suosittelen kurssia kaikille! Se ei ole missään nimessä turha ja sieltä
saa paljon hyvää tietoa.
Kaisa Lahtinen
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Ässä –kevätkisat 21.4.
Sovimme keskenämme että tapaamme aamulla linja-auto asemalla hieman
ennen kuin yhteiskuljetus Littoisiin lähtee. Kun sitten kisapäivä koitti ja olimme
kaikki oikein innostuneita ja pirteitä lähtemään kisailemaan iski asemalla
tajuntaamme että osa tavaroista olikin jäänyt rottixelle, siinä hetken
ihmeteltyämme päätimme että väliäkös sillä jos pari juttua puuttuu.
Kun menimme bussiin kysyi kuski meiltä mihin ollaan menossa, johon
totesimme että ei mitään hajua. Loppujen lopulta Vilin piti opastaa kuski
asemalta pikatielle josta hän jo osasikin ajaa Euraan jossa aloimme etsiä
Euran linja-auto asemaa, aikamme ympäri ajeltuamme löysimme aseman josta yksi kisavartio tuli vielä
matkaan. Siitä suuntasimme sitten muutaman mutkan, äkkijarrutusten, hullujen kaistanvaihtojen ja
töyssyjen kautta Littoisiin.
Kisakeskuksessa odottelimme noin tunnin verran kisan alkamista, siinä ajassa ehdimme syödä puolet
eväistämme ja meidät siirrettiin oranssista sarjasta vihreään sarjaan koska olimme “osittain poikia”. Heti
ensimmäisellä rastilla olisi tarvittu sahaa mikä tietysti jäi rottixelle, niinpä “jokerilaatikosta” tulikin jokerilauta
ja kasa nauloja. Siinä sitten muutaman rastin jälkeen olimme suurinpiirtein puolessa välissä kisaa ja
saavuimme rastille jonka tehtävänä oli valmistaa köyhiä ritareita, aloimme heti innokkaasti suorittamaan
tehtävää kunnes huomasimme että meiltä puuttuu trangian polttoaine. Lopulta päätimme lyödä toiselle
lautaselle omenapaloja ja kermaa päälle ja toiseen laitoimme pullasiivut joiden välissä oli kasa voita,
suolaa ja sokeria.
Muutaman muunkin mönkään menneen rastin jälkeen pääsimme maalin, hengailimme kisakeskuksessa
vielä pari tuntia ennen kuin lähdimme takaisin Poriin päin.
- Vili, Laura, Estella ja Janika

PARTIOVIIKKOA 2012 VIETETTIIN 23.-29.4. TEEMALLA “KAVERI PARTIOON”.

Yrjönpäiväjuhla
Vietimme Yrjönpäiväjuhlaa Rottixella 23.4 suurella menestyksellä,
paikalla oli nimittäin paljon väkeä, mikä oli todella hyvä asia.
Juhlassa näimme seikkailijoiden legendaarisen näytelmän Pyhästä
Yrjöstä ja lohikäärmeestä. Tällä kertaa heillä oli lihapullan syönti
kilpailu, ja vaikka Yrjölle meinasi käydäkin kalpaten voitti hän kuitenkin
lohikäärmeen jälleen kerran!
Juhlan kruunasi lätynpaistoin lisäksi merkkien jako. Sudenpentu ja
seikkailija ikäiset olivat taas kerran innoissaan saadessaan merkkejä.
Juhlassa Hanna sai myös Collanin soljen ja Erkki sai Rottixen
lämpimänä pitämisestä ansiomerkin.
Yrjönpäiväjuhlaan osallistui partiolaisten lisäksi perheenjäseniä ja
kavereita. Toivottavasti heistä saataisiin uusia innokkaita partiolaisia.
Kaisa Lahtinen
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Sankarimatka 2012 sudenpentu- ja seikkailijakisat 28.4. Porissa
- Siirin kertoma juttu (äidin kirjoittama)
Nämä oli minun toiset partiokisani. Monan piti tulla
aamulla meidän kyytiin, ja hän tulikin sitten meille
yöksi. Aamulla kun piti nousta, meitä väsytti tosi
paljon, mutta nousimme kuitenkin innokkaana
sängystä, koska oli mukava päivä tiedossa. Sää oli
kaunis mutta viileä, ja pukeuduimme sen
mukaisesti. Kun pääsimme Rottikselle, niin
huomattiin että Monalla, minulla ja Emilialla ei ollut
kumisaappaita. Lähdimme siis meille ja kaikki
vaihtoivat siellä kumpparit jalkaan. Muut jäivät
Rottixelle pakkaamaan tavaroita.
Kun saavuimme Pinomäen koululle, niin odotimme ensin puoli tuntia että pääsisimme lähtemään
ensimmäiselle rastille. Eka rasti oli pihapiirissä, ja siellä tehtiin puusta sahaamalla viisi noppaa yhteistyöllä.
Loput rastit sijaitsivat metsässä, ja siellä olikin melkoisen märkää. Päivän aikana rämmittiin välillä lähes
suo-olosuhteissa. Oli siis tosi hyvä etta käytiin aamulla vaihtamassa kumpparit! Ryhmämme saikin
erikoismaininnan siitä, että jokaisella oli asianmukaiset jalkineet jalassaan.
Toka rasti oli ensiapurasti, jossa piti auttaa nenänsä ja jalkansa loukanneita. Muilla rasteilla oli mm. viitan
ompelua, roskien lajittelua, ja luontoon liittyviä kysymyksiä. Yhdellä rastilla kerrattiin myös liikennesääntöjä.
Yksi rasti oli kuitenkin kivoin, koska siinä ammuttiin isolla ritsalla tennispälloja seinä-maaliin. Peli muistutti
Angry Birdsiä.
Rastien jälkeen palattiin koulun pihaan, jossa oli ruokailu. Ruokana oli makaronilaatikkoa, joka oli palanut
pohjaan. Se ei maistunut hyvältä. Onneksi oli mukana eväitä. Ruokailun jälkeen lähdettiin kotiin. Päivä oli
mukava, ja hauskinta siinä oli Vilman kanssa “hörsköttely”. Illalla uni tuli nopeasti, koska aamulla oli herätty
niin aikaisin.
Partiokisat on aina mukavia, niinkuin tietysti muutkin partiotapahtumat!
Terveisin
Seikkailija-Siili -> Siiri

Tieteellinen puuhavinkki: Tutki ilmanpainetta
Voit helposti suorittaa ilmanpainetta tutkivan tieteellisen kokeen kotona. Kaikki mitä tarvitset, ovat:
juomalasi, noin 10 cm x 10 cm pahvin pala, vettä ja kulho.
Ja näin toimitaan: Täytä juomalasi vedellä aivan piripintaan. Aseta pahvi lasin päälle. Pidä pahvi tiukasti
paikallaan ja käännä lasi ylösalaisin (käännä se kulhon päällä, siltä varalta, että koe epäonnistuu). Irrota
käsi hitaasti pahvista.
Mitä pitäisi tapahtua? Pahvi pysyy paikallaan ja vesi ei valu lasista pois. Mielenkiintoista, eikö totta?
Selitys: Ilma ympärillämme painaa kaikkiin suuntiin. Tässä tapauksessa ilma painaa pahvia ylöspäin
enemmän kuin vesi lasin sisällä alaspäin.
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Paraati 6.5.
Lounais-Suomen Partiopiirin perinteinen
paraati marssittiin 6.5. Turussa.
Paraatijuhlallisuudet aloitettiin
lipunnostolla, juhlapuheilla,
Mannerheim-solkien jakamisella ja
partiohartaudella Tuomiokirkon edessä.
Lippukunnan-johtajallemme Evelle
luovutettiin II-luokan Mannerheim-solki.
Partioparaatin 2012 teema oli: Pidä
kaverista kii! Tänä vuonna paraatilla
haluttiin ottaa kantaa myös nuorten
syrjäytymiseen ja siihen, millä tavoin
partiolaisetkin voivat ottaa kaverin
huomioon partiossa ja sen ulkopuolella.
Juhlapuheen piti vuoden 2011 pakolaisnainen,
erikoissairaanhoitaja Saido Mohamed.
Partioparaatissa marssi kaikkiaan 3916
partiolaista ja 97 lippukuntaa, 206 rumpua sekä
lippulinnassa 56 Suomen lippua. LounaisSuomen Partiopiirin partioparaati Turussa on
Suomen suurin jokavuotinen partiotapahtuma.

Paraatissa
Osallistuin paraatiin ekaa kertaa. Marsseimme Turun
keskustassa. Pidin päivästä.
Julia Liljegren, 9v.
Meri-Porin Partiolainen
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Enkkumatka edessä
Enkku 2012 –ryhmä pääsee kolmen vuoden työn ja odotuksen jälkeen vihdoin
matkaan! Kolmevuotisen varainkeruu-projektin aikana lähtijät ja heidän perheensä
ovat leiponeet ja askarrelleet myyjäisiin, maalanneet harjoja, pesseet ikkunoita,
leikanneet ruohoa, siivonneet Yyteriä juhannusjuhlijoiden, beachfutaajien ja
auringonpalvojien jäljiltä, keränneet pulloja, siivonneet festivaaleilla, siivonneet
raviradalla BeachFutiksen jälkiä, pyörittäneet kahvilaa Pori Folkissa, keittäneet
kalakeittoa, järjestäneet Match Showta ja vaikka mitä. Nyt työ palkitaan ja bussi
starttaa matkaan 11.7. vieden joukon nuoria upealle matkalle!
Bussi suuntaa Helsinkiin, josta laiva suuntaa Saksaan. Saksassa
tutustutaan Lyypekkiin ja Kölniin. Saksan autobahneilta ryhmä suuntaan
Ranskan teille, Pariisissa heitä odottavat hieno leirintäalue Seinen rannalla
ja upeat nähtävyydet. Käynti Euro Disney –huvipuistossa kuuluu tietysti
matkaohjelmaan. Seuraava etappi on Lontoo ja siellä Gilwell Park. Gilwell
Park on partiolaisten oma leirikeskus Chingfordissa, lyhyen junamatkan
päässä Lontoon nähtävyyksistä ja Oxford Streetin
shoppailumahdollisuuksista. Lontoosta tulee sitten jo kiire matkata leirille ja
pois olympia-turistien tieltä. Matkalla leirille tulee alava maaseutumaisema
ja tuulimyllyt tutuksi, sillä bussi ajaa Belgian ja Hollannin kautta. Tanskassa
ryhmämme sulautuu Suomen Partiolaisten leirijoukkueeseen. Leirillä on
luvassa monia hauskoja aktiviteetteja ja paljon uusia kansainvälisiä
partioystäviä. 21.7. alkavalle Jamboree Denmarkille, Spejdernes Lejr,
odotetaan saapuvaksi 35 000 leiriläistä. Leirin jälkeen matka jatkuu kohti
kotia, jäljellä on ajo Ruotsin läpi ja Tukholma-Turku-laivaristeily. Pihlavaan
matkalaisia odotetaan saapuvaksi 30.7. klo 11.
Jo lähes 200 Meri-Porin partiolaista on käynyt leirimatkalla Euroopassa,
nyt matkalle lähtevät: Janika, Arttu, Eetu, Liina, Lauri, Roosa, Joel, Elias, Nea ja Estella sekä
vetäjinä Tiina L, Pekka, Tiina T, Tiia, Vili ja Sundellin bussikuski.
HAUSKAA MATKAA!
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Sudarien oma sivu
Lämpö laajentaa ja kylmä supistaa. Mainitkaapas tästä jokin
käytännön esimerkki, Pikku-Kalle. – Kesäloma kestää
kymmenen viikkoa, mutta hiihtoloma vain viikon.
Partioleirillä epätoivoinen johtaja puolen yön aikaan: – Kun minä
sanon teille HYVÄÄ YÖTÄ, niin se tarkoittaa SUU TUKKOON!
– Hyvää yötä johtaja, kuului ääni teltan perältä.
Arvaas, mikä on yleisin pojan nimi Suomessa? – Ville. – Mistä sen tiedät? – No kun
partiojohtaja valitti eilen, että nykyään kaikki pojat ovat villejä.
Miksi tyttö ja poika eivät voi pussata partiokolon edessä? – Koska rakkaus
on sokea, mutta partiokaverit eivät.

Aurinkoista kesää kaikille!
Kesäleiri 15./16. - 19.6.
Isokarin tilalla, Lampaluodossa
(Tarpoajat ja samoajat aloittavat leirin jo 15.6. haikilla)
Ilmoittaudu leirille maksamalla leirimaksu lippukunnan tilille
FI70 1115 5000 6894 88, viimeistään 5.6. Kirjoita
viestikenttään leiriläisen nimi, mahdolliset allergiat ja
muuta huomioitavaa. Leirimaksu on perheen
ensimmäiseltä lapselta 35€ ja seuraavilta 30€. Tarvittaessa
voi hakea lippukunnalta alennusta leirimaksusta.
Tarkemmat tiedot leiristä ja varusteluettelo postitetaan ilmoittautuneille.
Jos sinulla on jotain kysyttävää, älä epäröi soittaa leirinjohtaja Kaisalle (044-0648474).
Kaikki mukaan leirille! Kesä ei tunnu kesältä ilman kesäleiriä!

Päivitä jäsentietosi!
Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi
jäsenrekisteriin. Voit tarkastaa ja päivittää itse
tietosi Suomen Partiolaisten jäsenrekisteriin
verkossa, osoitteessa www.partio.fi, sivun
oikeasta laidasta löydät Päivitä jäsentietosi –
linkin tai mene suoraan päivityssivulle https://
spfs.clubonweb.com/MemberUpdate/.
Rekisteriin kirjaudutaan sisään
ilmoittautumiskoodin avulla, henkilökohtainen
koodisi on jäsenkortissasi.

Uusi Enkku-ryhmä on perustettu!
Enkku 2015 –projekti on juuri käynnistetty. Jos
sinulla on tiedossasi hyviä työtehtäviä tai sinulla on
loistavia varainkeruuideoita, niin ilmoita siitä Enkkuryhmälle!

Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot myös
lippukunnan jäsenrekisterin hoitajalle, joka
päivittää tietosi rekisteriin. Ilmoita muutokset
tekstiviestillä 040 538 7273 tai sähköpostilla
marjo.gustafsson(ät)dnainternet.net.

o
Ilmoittautuminen uuden kauden toimintaan on kirkolla 21.8.klo 18 – 19.
Nähdään syksyllä taas!

