
Tammisalon	Metsänkävijät	ry	 Maaliskuun	uutiskirje	 Sudenpennut	

	
Sudenpentujen	päiväretki	Korkeasaareen	
Kaikki	TaMen	sudenpennut	tekevät	päiväretken	Korkeasaareen	9.4.	Lisätietoa	
tapahtumakirjeliitteessä.	
Ilmoittautumislinkki:	https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=10357		
	
SuperSupe	
Sudenpentutapahtuma	SuperSupe	2016	järjestetään	Töölönlahden	ympäristössä	Helsingin	
keskustan	tuntumassa.	Päivä	tarjoaa	lapsille	toimittajateemaisen	päivän	sisältäen	ohjelman,	
lounaan	ja	tapahtumamerkin.	Tapahtumaan	lähdetään	yhdessä	Tammisalon	kirkolta	ja	palaamme	
kirkolle	noin	16	aikoihin.	Lähtö-	ja	paluukellonajat	saattavat	hieman	muuttua.	
Lippukunta	maksaa	jäsentensä	osallistumismaksun.	
Viimeinen	ilmoittautumispäivä:	28.3.2016	
Ajankohta:	Lauantai	16.4.2016	klo	9-16.	
Tapaamispaikka:	Tammisalon	kirkko	
Ilmoittaudu	tapahtumaan	tästä:	https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=10356		
	
Sudenpentujen	kämppäretket	
Sudenpennut	tekevät	keväällä	oman	ryhmän	kanssa	retken	TaMen	kämpälle	Sipooseen.	Retket	
sijoittuvat	huhti-toukokuun	viikonlopuille.	Lisätietoa	retken	ajankohdasta	ja	retkestä	saat	omilta	
ryhmänjohtajilta.	
	
Sudenpentujen	ja	seikkailijoiden	kesäleiri	
Sudenpentujen	ja	nuorempien	seikkailijoiden	kesäleiri	pidetään	17.-19.6.	yhdessä	muiden	
Kaakkois-Helsingin	lippukuntien	kanssa.	Leiri	alkaa	perjantaina	aamupäivällä	ja	päättyy	
sunnuntaina	iltapäivällä	eli	on	oikeastaan	hieman	pidennetty	viikonloppuretki.	Leiripaikkana	
toimii,	monelle	ehkä	jo	entuudestaankin	tuttu,	Helsingin	Sinisten	saari	Nuuksiossa.	Leiri	on	
tarkoitettu	ensisijaisesti	niille	seikkailijoille,	jotka	eivät	ikänsä	vuoksi	pääse	vielä	suurleiri	Roihulle,	
mutta	toki	vuonna	2003	tai	2004	syntyneet	ovat	tervetulleita	molemmillekin	leireille.	Lisätietoa	
luvassa	pian.	
	
Lisätietoja	tapahtumista	saat	ryhmänjohtajiltasi	tai	ohjelmasta	vastaavilta	henkilöiltä.		

Jenna	Suorsa		
Ohjelmavastaava		
Puh.	040	744	8673		

Liisa	Peltonen	
sudenpentujen	ikäkausivastaava	
Puh.	0504392343	

etunimi.sukunimi@tame.fi		

	
	



 

   
 

Hei sudenpennut ja 

vanhemmat! 

 

Sudenpennut lähtevät yhteiselle retkelle tutustumaan keväiseen 

Korkeasaaren eläintarhaan lauantaina 9.4.2016. 

 

Lähtö: Tammisalon kirkolta kello 9:00 

 

Paluu: Tammisalon kirkolle kello 16:00 mennessä 

 

Kuljemme matkat julkisilla liikennevälineillä, joten varaathan 

lapsellesi mukaan HSL:n matkakortin tai bussirahaa. Muistathan 

myös lämpimän vaatetuksen partiohuivia unohtamatta sekä koko 

päiväksi riittävät eväät. 

 

Lippukunta maksaa sudenpentujen sisäänpääsyn eläintarhaan. 

 

Palauta oheinen ilmoittautumislappu oman ryhmän johtajalle 

1.4. mennessä.  

  



Lapseni ____________________________ saa lähteä retkelle Korkeasaareen 

lauantaina 9.4.2016. 

 

Huoltajan nimi ja puhelinnumero retken aikana: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Muuta huomioitavaa retkeen liittyen: 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 



Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Seikkailijat ja tarpojat 
 

 

Keväällä tapahtuu monenlaista, ja osa tapahtumista on hyvinkin lähellä.  Merkitsethän ajankohdat ja 
ilmoittautumistakarajat itsellesi saman tien muistiin. 

 

Kaikille 
Koko lippukunnan perinteinen toimintaryhmien välinen kakkukisa pidetään keskiviikkona 16.3. alkaen klo 
17.30. Tammisalon kirkolla. Ryhmät ovatkin varmasti jo suunnitelleetkin luomuksiaan. Monessa ryhmässä 
varmasti sovitaan yhdessä, mitä aineksia kukin ryhmän jäsen tuo paikalle. Toivomme, että jokainen 
muistaa, jos on jotakin luvannut tuoda. Tapahtuma päättyy noin klo 20. 

 

Tarpojille sekä vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneille seikkailijoille 
Suurleiri Roihun jälki-ilmoittautuminen on käynnissä. Vielä siis ehtii mukaan. Toimi kuitenkin nopeasti, sillä 
leirin koko on rajattu 17 000 osallistujaan, ja raja saattaa rikkoutua jo ennen jälki-ilmoittautumisen 
päättymistä 24.4. Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksussa on 30 euron korotus, mutta lippukunta 
tukee jälki-ilmoittautuneita samalla summalla kuin aikaisemminkin ilmoittautuneita (26 €/hlö + 
molemmansuuntaiset bussimatkat). Katso ilmoittautumisohjeet 
https://roihu2016.fi/osallistujille/ilmoittautuminen tai ole yhteydessä Roihu-kontaktiimme Akuun, 
aku.staff@tame.fi 

Jos olet jo ilmoittautunut, huomasithan helmikuun alussa tulleen ensimmäisen leirikirjeen. Sen voi lukea 
myös leirin sivuilta https://roihu2016.fi/sites/default/files/leirikirje1_suomi.pdf  

 

Seikkailijoille ja tarpojille 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partiotaitojen päiväsarjojen (seikkailijat, tarpojat) kevätmestaruuksista 
kisataan jälleen Partioviikolla. Kisa käydään Espoossa la 23.4. Tavanomaiseen tapaan meillä on tarkoitus 
lähteä mukaan. Nämä ovat mukavia tapahtumia, jossa sijoitus ei ole mikään itsetarkoitus vaan pikemminkin 
oman porukan mukava yhdessäolo ja muihin partiolaisiin tutustuminen. Osallistuvat seikkailijat suorittavat 
samassa yhteydessä Partiotaitokilpailut-merkin.  Lippukunta hoitaa joukkueiden ilmoittautumisen sekä 
maksaa joukkueiden kisamaksun. Aihe on esillä ryhmien kokoontumisissa maalis-huhtikuussa, mutta 
valmistaudu ilmoittamaan ryhmänjohtajallesi 7.4. mennessä, osallistutko vai etkö.  

 

Tarpojille 
Joukko tarpojia on osallistumassa omatoimisesti Tarpojien taitopäivään lauantaina 19.3. Tapahtuman 
paikkana on Suomenlinna ja teemana ensiapu. Fiksut nuoret pärjäävät hyvin ilman johtajiakin, mutta 
varmuuden vuoksi kerrataan edeltävissä kokouksissa vielä mukaan otettavat varusteet sekä reittiohjeet. 

 

 

 



Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Seikkailijat ja tarpojat 
 

 

Sudenpennuille ja seikkailijoille 
Sudenpentujen ja nuorempien seikkailijoiden kesäleiri pidetään 17.-19.6. yhdessä muiden Kaakkois-
Helsingin lippukuntien kanssa. Leiri alkaa perjantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä eli on 
oikeastaan hieman pidennetty viikonloppuretki. Leiripaikkana toimii, monelle ehkä jo entuudestaankin 
tuttu, Helsingin Sinisten saari Nuuksiossa. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti niille seikkailijoille, jotka eivät 
ikänsä vuoksi pääse vielä suurleiri Roihulle, mutta toki vuonna 2003 tai 2004 syntyneet ovat tervetulleita 
molemmillekin leireille. Lisätietoa luvassa pian. 

Seikkailijoille 
Seikkailijaryhmien yhteinen kevätretki pidetään Kämpällämme Sipoossa 15.-17.4. Kaikki mukaan! 
Lisätietoa tulee hieman lähempänä retkeä, mutta varaathan ajankohdan kalenteriin jo nyt. 
 
Tarpojille 
Naamapalmut-ryhmä on tarkoitus lähettää ryhmänohjaajakurssille, jonka ajankohdat varmistuvat pian. 
Team Ahma -ryhmän kanssa tehdään jonkinlainen retki kevään tai alkukesän aikana, mutta tästä tulee 
tietoa erikseen. 
 

 
Lisätietoja tapahtumista saat ryhmänjohtajiltasi tai ohjelmasta vastaavilta henkilöiltä. 

Jenna Suorsa 
Ohjelmavastaava 
Puh. 040 744 8673 
 
Ilkka Hemminki 
Seikkailijoiden ikäkausivastaava 
Puh. 050 322 7051 
 
Aku Staff 
Tarpojien ikäkausivastaava 
Puh. 050 349 9402 

etunimi.sukunimi@tame.fi  


