Elokuun uutiskirje

7.8.2016

Tämä uutiskirje sisältää mm. suunnitellut toimintaryhmät. Lue siis huolellisesti läpi.

Hei,
kesälomat alkavat olla koululaisillakin loppusuoralla, ja on aika suunnata katseet jo alkavaan partiokauteen.
Vaikka viikkotoiminta on ollutkin tauolla, on kesän aikana silti tapahtunut monenlaista. Esimerkiksi
sudenpennut ja seikkailijat leireilivät alkukesästä Liekki-kesäleirillä muiden Kaakkois-Helsingin lippukuntien
kanssa Vihdin Saarijärvellä, ja hieman vanhemmat lippukuntalaiset puolestaan osallistuivat heinäkuun
lopussa Finnjamboree Roihulle noin 17 000 muun leiriläisen kanssa. TaMen kokonaisvahvuus Roihulla oli
noin 40 henkilöä.

Syyskauden ryhmät ja kauden aloitus

Uusi toimintakausi tuo tullessaan aina monenlaisia muutoksia ryhmiin, sillä syksy on ikäkausisiirtymien
aikaa. Nyt vuonna 2006 syntyneet siirtyvät seikkailijoiksi, 2003 syntyneet tarpojiksi ja 2001 syntyneet
samoajiksi. Kun syksy on myös uusien jäsenten mukaantulon aikaa, on väistämätöntä, että ryhmiin tulee
muutoksia. Katsothan tästä tiedotteesta oman ryhmäsi ja sen kokoontumisajan. Kokoontumispaikkojen
osalta olemme ison osan syyskautta hieman ahtaammissa oloissa Tammisalon kirkolla, sillä Tammisalontien
kolon putkiremontti jatkuu vielä. Mikäli ryhmäsi kokoontuu joskus muualla kuin kirkolla, tiedotetaan siitä
erikseen.
Sudenpennut
1. ryhmä: 2007 syntyneet tytöt ja pojat*
Aika: Tiistai 18.00.-19.30.
2. ryhmä: 2007 syntyneet tytöt ja pojat*
Aika: Torstai 18.00.-19.30.
3. & 4. ryhmä: 2008 syntyneet tytöt ja pojat**
Aika: Keskiviikko 18.00.-19.30.
5. ryhmä: 2009 syntyneet tytöt ja pojat
Aika: Maanantai 18.00.-19.30.
*vuonna 2007 syntyneet sudenpennut voivat esittää toivomuksensa itselleen paremmin sopivasta ryhmästä sudenpentujen
ikäkausivastaava Liisa Peltoselle liisa.peltonen@tame.fi. Tavoitteena on muodostaa kaksi tasakokoista ryhmää.
** vuonna 2008 syntyneet sudenpennut jakautuvat ensimmäisissä kokouksissaan kahteen tasakokoiseen ryhmään

Seikkailijat
1. ryhmä: 2004 ja 2005 syntyneet tytöt ja pojat
Aika: Torstai 19.00.-20.30.
2. ryhmä: 2006 syntyneet tytöt ja pojat
Aika: Tiistai 18.00.-19.30.

Tarpojat
1. ryhmä: 2001-2003 syntyneet pojat
Aika: Keskiviikko 19.00.-20.30.
2. ryhmä: 2002-2003 syntyneet tytöt
Aika: Maanantai 19.00.-20.30.
Ryhmien kokoontumiset alkavat viikolla 35 siten, että ensimmäiset ryhmät kokoontuvat maanantaina 29.8.
Mikäli esitetty kokousajankohta ei sovi sinulle, ole yhteydessä lippukunnanjohtaja Janina Voongiin
janina.voong@tame.fi. Ikäkauden sisällä ryhmärajat joustavat tarvittaessa, ja mahdollisuuksien mukaan
sovitellaan koko ryhmän kesken uutta aikaa. Ikäkausien välisistä ikärajoista emme valitettavasti voi joustaa.

Lippukuntaan mahtuu uusia jäseniä
Otamme runsaasti uusia jäseniä. Vaikka yksittäisissä ryhmissä voi melko täyttä ollakin, mahtuu
lippukuntaan taas kaiken ikäisiä uusia. Järjestämme uusille infotilaisuuden keskiviikkona 24.8. Tammisalon
kirkolla klo 18.00. Tilaisuus on tarkoitettu niin uusille partioikäisille lapsille kuin näiden huoltajillekin. Sanaa
saa levittää tuttavapiirissänne J

Lähestyvä lippukuntaretki

Syksy on toimintaa täynnä aivan kaikilla ikäkausilla, mutta valitettavasti emme vielä pysty ilmoittamaan
kaikkia syksyn tapahtumia. Tapahtuvat täsmentyvät kuitenkin alkusyksyn kuluessa, ja tiedotamme niistä
niin kotisivuillamme www.tame.fi kuin sähköpostitsekin. Merkitsethän kuitenkin jo nyt muistiin kaikkia
lippukunnan jäseniä koskevan lippukuntaretken.
Suuntaamme jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan Kiljavalle koko lippukunnan voimin 16.-18.9. Tällä
kertaa käytössämme on alueella sekä ala- että yläkämppä, joten kaikki mahtuvat mukavasti yöpymään
sisätiloissa. Montakohan bussia oikein tarvitaankaan siirtämään koko joukko kohteeseen? Lisätietoa
retkestä luvassa aivan lähiviikkoina.
Aurinkoista syyskesää toivotellen,
lippukunnan johtajisto
Yhteystietoja (ks. lisää www.tame.fi, ryhmänjohtajien yhteystiedot jaetaan ensimmäisessä kokoontumisessa)
Janina Voong, lippukunnanjohtaja
p. 044 958 5304, sp. janina.voong@tame.fi

Jenna Suorsa, ohjelmajohtaja
p. 040 744 8673, sp. jenna.suorsa@tame.fi

Liisa Peltonen, sudenpentujen ikäkausivastaava
p. 050 439 2343, sp. liisa.peltonen@tame.fi

Ilkka Hemminki, seikkailijoiden ikäkausivastaava
p. 050 322 7051, sp. ilkka.hemminki@tame.fi

Aku Staff, tarpojien ikäkausivastaava
p. 050 349 9402, sp. aku.staff@tame.fi

Helmi Peräkylä, jäsenrekisterinhoitaja
p. 0400 291 791, sp. helmi.perakyla@tame.fi

