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Tämä infopaketti sisältää tietoa joulunajan tapahtumista ja muusta ajankohtaisesta. Luethan
huolellisesti läpi, ettei tapahtumat mene sivu suun!

Joulunalusajan ohjelmaa
Loppuvuosi on partiossa kiireistä aikaa. Ohjelmassa on niin varainhankintatapahtumia kuin
muutakin toimintaa ennen hyvin ansaittua joululomaa. Ryhmien kokoontumiset päättyvät
puurojuhlaan. Kevätkauden kokoukset alkavat viikolla 2.
Tämä kooste toimii muistilistana, mutta katsothan erikseen vielä kokouksissa jaettavat
tapahtumakohtaiset tiedotteet.

Joulumyyjäiset pidetään tänä vuonna lauantaina 3.12. Tammisalon kirkolla klo 12-14.
Tapahtumapaikalta löytyy mm. kahvio, ongintaa, arpajaiset, kirjatori, urheilutarvikekirpputori,
minkä lisäksi myynnissä on tuttuun tapaan monenlaisia jouluherkkuja. Tarvitsisimme jälleen
perheiden apua, jotta tapahtumassa riittää myytävää. Tervetuloa tietenkin myös ostoksille sekä
nauttimaan joulutunnelmasta!

Itsenäisyyspäivän lipunnosto tiistaina 6.12. on jokaisen TaMelaisen velvollisuus. Pukeudu
siis partioasuun (ks. Pukeutumisohjeet alla ja osoitteessa www.tame.fi) ja tule itsenäisyyspäivän
aamuna Tammisalon kirkolle klo 9.15. Pue lämmintä partioasun alle. Lipunnosto päättyy ennen
kymmentä. Halukkaat voivat jäädä jumalanpalvelukseen ja juhlakahveille. Koko perhe mukaan!

Lippukunnan puurojuhlaa vietetään Tammisalon VPK:lla perjantaina 16.12. klo 18–20.
Tilarajoitteen vuoksi tapahtuma on tällä kertaa tarkoitettu vain jäsenille. Luvassa jouluista
ohjelmaa, suoritettujen merkkien jakoa sekä tietysti puuroa. Silloin tällöin olemme saaneet
odotetun vieraan myös Korvatunturilta. Pukukoodi: partioasu. Ilmoittautumiset
helmi.perakyla@tame.fi

TaMe myy tuttuun tapaan joulukuusia 17.–23.12., mutta paikkana tällä kertaa

poikkeuksellisesti Tammisalon kirkon piha. Tämä on ylivoimaisesti tärkein
varainhankintamuotomme. Erityisesti tarpojia toivotaan avuksi myyntihommiin. Osta kotiisi
laadukas kotimainen viljelty kuusi ja tuet samalla toimintaamme!

Reippaat

partiojoulupukkimme

autoilevat taas aattoiltana Tammisalossa
lähiympäristössä. Parhaat ajat menevät yleensä nopeasti. Yhteydenotot joulupukki@tame.fi
Katso myös www.tame.fi/joulu

ja
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Talvileiri Helmi 2017
Lippukuntamme sudenpennut osallistuvat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Helmi-talvileirille hiihtolomaviikolla.
Sudenpentujen osalta leirin kesto on 23.-25.2.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu jo tämän vuoden puolella, mutta
lisätietoja on luvassa vielä joulukuun aikana. Voit kuitenkin käydä tutustumassa asiaan jo etukäteen osoitteessa
http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/helmi2017/

Kuksa-tunnukset
Suurin osa tapahtumailmoittautumisista toimii nykyään Kuksa-jäsenrekisterin kautta, ja olisi

tärkeää, että myös vanhojen jäsenten huoltajat loisivat omat tunnuksensa
mahdollisimman pian. Tunnusten luominen onnistuu seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Mene osoitteeseen www.id.partio.fi
Paina ”rekisteröidy”
Ota käyttöön sähköposti, jonka olet ilmoittanut tietoihisi ilmoittautuessasi jäseneksi.
Lisää huoltajanumerosi toiseen kenttään. Jos olette ilmoittaneet lapsenne jäseneksi
tämän tai edellisen vuoden aikana, Kuksa on lähettänyt sinulle sähköpostin, josta
huoltajanumerosi löytyy.

Mikäli lapsenne on vanhempi jäsen eikä numeron sisältävää sähköpostia löydy, tai et muista
rekisteriin ilmoittamaasi sähköpostia, yhteyttä osoitteeseen helmi.perakyla@tame.fi .
Joulukalenterirahojen palautus
Myymättä jääneet kalenterit ja viimeisetkin myyntituotot tulee tuoda viimeistään joulumyyjäisiin
lauantaina 3.12. klo 12-14. Rahoja voi kuitenkin palauttaa jo nyt omille johtajille omassa
kokouksessa. Muistattehan palauttaa rahat pussissa, jossa lukee myyjän nimi, ryhmän nimi ja se,
monenko kalenterin rahat pussi sisältää.

Tapahtumien päättymisajoista
Monissa kodeissa on varmasti huomattu, että tapahtumatiedotteissa ennakoidut paluuajat
erilaisista tapahtumista eivät aina valitettavasti ole pitäneet kovin hyvin paikkansa. Lippukunnan
omissa tapahtumissa aikatauluissa pysytään paremmin, mutta suuremmissa tapahtumissa
aikataulujen venyminen on usein kiinni lippukunnasta riippumattomista syistä. Pyrimme
tiedottamaan tapahtumien aikataulumuutoksista, jos se on mahdollista, mutta etenkin lähellä
asuville voi olla helpointa mennä suoraan itsenäisesti kotiin ilman, että huoltajien tarvitsee
odotella kolon edustalla. Hieman kauempana asuvat voivat hypätä esim. Herttoniemen
metroasemalta omatoimisesti muuhunkin bussiin, jos asiasta on etukäteen sovittu johtajien
kanssa.
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Partiopukeutuminen
Vanhoille jäsenille partiopukeutuminen on tuttu juttu, mutta joukossamme on ilahduttavan
paljon uusia jäseniä. Partioasun hankkiminen ei ole välttämätöntä, mutta toki yhtenäinen
pukeutuminen näyttää juhlatilaisuuksissa upealta ja luo osaltaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Myös suoritettavat partiomerkit kerätään partiopaitaan. Lippukunta jakaa huivin, kun uusi jäsen
tekee partiolupauksen. Lisäksi lippukunta jakaa erilaiset taito- ja ikäkausimerkit.
Kotisivuiltamme voit luntata, mitä sinun tulisi hankkia itse ja mistä se onnistuu. Merkkien
sijoittelussa saattaa olla tarpeen katsella mallikuvaa. Ks. http://tame.fi/WP/wpcontent/uploads/2014/03/Pukeutumisohje-s2016.pdf. Vielä ehtii hyvin laittaa asusteet
kuntoon ennen itsenäisyyspäivää!
Vuoden 2017 jäsenmaksut
Suomen Partiolaiset ry on aloittanut ensi vuoden jäsenmaksulaskutuksen. Lasku on tullut
useimmille sähköpostitse, joten käythän tarkistamassa sähköpostisi. Lasku sisältää myös
lippukunnan oman jäsenmaksun (20 € vuonna 2017). Maksusta on mahdollisuus saada vapautus
taloudellisin perustein (haku tehtävä ennen eräpäivää) ks.
http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tutustu-partioon/jasenmaksu-ja-jasenedut/

