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Hei kaikki TaMet ja huoltajat!
Kevät on jo hyvässä vauhdissa ja kesäkin lähestyy - tästä uutiskirjeestä löydät tietoa kevään aikatauluista ja
mm. jo kesäleirikirjeen.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat onnistuneet hienosti: reippaat sudenpennut retkeilivät hiihtolomalla Helmi
2017 -talvileirillä, seikkailijoiden ja tarpojien talviretkellä oli mukana enemmän osallistujia kuin vuosiin, ja
myös lippukunnan perinteinen kakkukisa keräsi leipomaan yli 90 TaMea. Kiitos kaikille osallistujille ja
kotijoukoille!

Huomaathan seuraavat tapahtumat, joista lisätietoa kirjeen loppuosassa.
Sudenpentujen seikkailupäivä SuperSupe järjestetään lauantaina 8.4. Tapahtuma pidetään keskustan
tuntumassa ja luvassa on mielenkiintoinen matka maailman ympäri. Löydät lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet oheisesta liitteestä.
Partioviikko huipentuu Kohtaamiseen sunnuntaina 23.4., joka kerää yhteen kaikki Pääkaupunkiseudun ja
Uudenmaan lippukunnat. Päivään kuuluu partioparaati ja yhteinen ohjelma Helsingin keskustassa, jonka
jälkeen vietämme lippukuntamme kanssa leffailtaa Roihuvuoren kirjastolla. Lisätietoa ja ilmottautumislinkki
löytyvät oheisesta tapahtumakirjeestä!
Tammisalon Metsänkävijöiden oma kesäleiri järjestetään Pajaniemen leirintäalueella. Leiriaika on
sudenpennuilla 26.7.-29.7., seikkailijoilla ja tarpojilla 26.7.-1.8. Vierailupäivä on lauantaina 29.7. Leirikirjeen
löydät liitteenä tästä viestistä. Mukaan kannattaa lähteä ensikertalaisenakin, luvassa on upea viikko kivan
ohjelman ja kavereiden parissa!
Vuonna 2002 syntyneet tarpojat, olette tulossa samoajaikään, joten nyt tarjolla olisi ryhmänohjaajakurssi
eli ROK. Kurssi sisältää viikonlopun keväällä (5.-7.5.) ja syksyllä (18.-20.8.) sekä pari kaupunki-iltaa.
Ilmoittautumiset Kuksan kautta 17.4. mennessä. Lippukunta maksaa kurssimaksun puolestasi. Saatte
kurssikutsun erillisessä sähköpostiviestissä sekä kokousjakeluna.
Lähes kaikilla ryhmillä on edessään myös kevätretki, mutta niistä tiedotetaan ryhmäkohtaisesti.

Kevätterveisin
TaMen johtajisto

Hej, Hi, Ciao, Bonjour, Sudenpentu!
SuperSupe on täällä taas! Tule SuperSupen mukaan matkalle maailman
ympäri ja pyydä ei-vielä-partiolainen kaverisi mukaan! Sudenpentujen
päivätapahtuma järjestetään taas keskustan tuntumassa. Oletko sinä valmis
näyttämään taitosi ja pitämään hauskan päivän partiossa?
Ajankohta: lauantai 8.4.2017
Tapahtuma on sinulle maksuton, sillä lippukunta maksaa osallistumismaksun
puolestasi. Mukaan tarvitset vain säänmukaisen varustuksen, juotavaa,
hieman evästä, bussilipun ja iloisen partiomielen huiveineen!
Lähtö tapahtuu Tammisalon kirkon edestä kello 8.10. ja paluu iltapäivällä.
Paluuaikataulu on vaikeasti arvioitavissa, mutta ilmoitamme tekstiviestillä, kun
lähdemme kaupungilta kohti Tammisaloa.
Pyydä huoltajaasi ilmoittamaan sinut sähköpostitse allekirjoittaneelle.
Hoidathan ilmoittautumisen mahdollisimman pian, sillä olemme varanneet
rajallisen määrän paikkoja. Jos haluat poistua paluumatkalla omatoimisesti
esim. Herttoniemen metroasemalta tai bussista ennen kirkon pysäkkiä, tulee
tästä mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisviestissä tulee olla
myös puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa päivän aikana.
Terveisin
Aku Staff
aku.staff@tame.fi
p. 0503499402

KOHTAAMINEN
TULEE 23.4.2017!
TAMMISALON METSÄNKÄVIJÄT
LÄHTEE KOHTAAMISEEN!
Kohtaaminen on partiokevään kohokohta 23.4.2017, joka
kerää yhteen lippukunnat koko Uudeltamaalta Helsinkiin.
Senaatintorilla nähdään, kuinka paljon meitä onkaan! Ja
sen jälkeen partioparaati johdattaa meidät Kansalaistorille
Musiikkitalon viereen.
Päivän ohjelmaan kuuluu lisäksi lippukunnan valitsemaa
ohjelmaa. Myös huivittomat perheenjäsenet ja kaverit
ovat tervetulleita seuraamaan paraatia ja osallistumaan
muuhun ohjelmaan!
Kohtaamisessa ruokailu hoidetaan omilla eväillä.
Otathan mukaasi sen verran evästä, että pärjäät.
Ota mukaan päivään myös partiohuivi, partiopaita tai
TAME:n huppari, sadevaatteet (tarvittaessa), bussilippu ja
juomapullo. Mukaasi voit otta halutessasi myös vaikkapa
hauskan hatun tai muun asusteen.

Ilmoittautuminen tapahtuu kuksaan 11.4. mennessä
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14872
Tässä tärkeimmät tiedot tapahtumasta:
• Tapaamme sunnuntaina 23.4.2017 klo 11.15
Tammisalon kirkolla (olethan ajoissa,
siirrymme Senaatintorille julkisilla).
• Kun ohjelma on päättynyt Kansalaistorilla noin
klo 14, siirrymme yhdessä Roihuvuoren
kirjastolle, jossa vietämme lippukunnan omaa
leffailtapäivää. Leffassa kaikille on tarjolla
jotakin pientä naposteltavaa.
• Ohjelmamme loppuu arviolta n. 17.00-17.30.
• Lapsia voi halutessaan tulla hakemaan
Roihuvuoren kirjastolta (Roihuvuorentie 2).

Kohtaamispäivä on sinulle maksuton.

KUVA: Harri Halmejärvi

Lisää tietoa saat lippukuntamme kohtaamiskontaktilta,
Kohtaamisen sivuilta tai Facebookista.
ElinaAydemir
045 112 3303
elina.aydemir@tame.fi
päpa.fi/partioviikko tai uusimaa.partio.fi/partioviikko

WWW.PARTIOVIIKKO.FI

SAMPO´17
Tervetuloa Tammisalon Metsänkävijöiden kesäleirille metsiä samoamahan, sampoa
etsimähän sekä laulamaan Väinämöinen suohon yhdessä uusien ja vanhojen
partioystävien kanssa. Kalevalan myytteihin pääsemme tutustumaan Pajaniemen
leirialueelle, joka sijaitsee Tervajärven rannalla Lempäälässä. Majoitumme teltoissa.
Sudenpentujen leiri päättyy vierailupäivään ja kotiinpaluu tapahtuu vanhempien kyydeillä.
Ikäkausi

Sudenpennut
Seikkailijat ja Tarpojat
Vierailupäivä

Leiriaika

keskiviikko 26.7lauantai 29.7
keskiviikko 26.7tiistai 1.8

lauantai 29.7

Leirimaksu

40 euroa
70 euroa
-

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta 31.5. mennessä.
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14796
Sudenpentujen vanhemmat, ilmoittakaa alustavasti, voitteko auttaa kyydityksissä kotiin.

Maksaminen: Maksu suoritetaan 30. kesäkuuta mennessä
Tammisalon Metsänkävijöiden tilille FI98 1290 5000 0645 56 viitenumerolla 8837.

Lisätietoja: Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä toinen leirikirje,
josta löytyy tarkempaa tietoa esimerkiksi lähtöajoista, varusteista ja vierailupäivästä. Sitä
ennen leiristä voi kysyä lisätietoja Jennalta.

Jenna Suorsa
jenna.suorsa@tame.fi
p.0407448673

