Tammikuun uutiskirje

18.1.2016

Hei,
partion kevätkausi on käynnistynyt, ja olisi taas aika tiedottaa tulevista tapahtumista. Kiitokset
ensin kuitenkin vielä kaikille loppuvuoden varainhankintaamme tukeneille tahoille. Sekä
joulumyyjäiset että kuusikauppa sujuivat mukavasti :)
Tulevaa:
1. Suurleiri Roihun ilmoittautuminen päättyy su 24.1. Leiri on tarkoitettu vuonna 2004 ja tätä
aikaisemmin syntyneille. Lue lisää leirin sivuilta www.roihu2016.fi sekä jo syksyn puolella
tulleesta
lippukunnan
omasta
infotiedotteesta
http://tame.fi/WP/wpcontent/uploads/2014/08/Roihu.pdf
Ilmoittautumislinkki löytyy leirin kotisivuilta. Huomaathan, että alaikäinen osallistuja ilmoitetaan
huoltajan Kuksa-tunnuksella, mutta ilmoittautumisen yhteydessä on valittava, ketä
ilmoittautuminen koskee. Valitse siis pudotusvalikosta leiriläisen nimi omien tietojesi sijaan. Jos
Kuksan huoltaja-ID:n luomisessa tai leiri-ilmoittautumisessa on ongelmia, voit olla yhteydessä
Janina Voongiin (janina.voong@tame.fi ).
2. Partiolaiset ovat vuosittain aktiivisesti mukana valtakunnallisessa yhteisvastuukeräyksessä,
mutta tänä vuonna asemamme on aivan poikkeuksellinen, sillä partio ja ennen kaikkea
partioliikkeen tekemä työ nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on myös yksi keräyskohteista.
Suoritamme tällä kertaa keräyskampanjan yhteydessä erityistä Yhteisvastuu-taitomerkkiä.
Kampanja käynnistyy partiomessulla ja sen yhteydessä pidettävillä toimintarasteilla Roihuvuoren
kirkolla su 7.2. klo 12.00. Ohessa tapahtumatiedote asiasta. Tervetuloa mukaan koko perheen
voimin!
3. Lippukunnan vuosikokous pidetään sunnuntaina 28.2. alkaen klo 18.00. Tammisalontien
kololla (Tammisalontie 4, kellarikerros). Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 9. pykälän
mukaiset asiat. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita, äänioikeus kaikilla 15 vuotta täyttäneillä
jäsenillä. Tervetuloa!
4. Perustimme vuoden alussa uuden sudenpentulauman, joka kokoontuu maanantaisin kirkolla
klo 18.00.-19.30. Muut sudenpenturyhmämme ovat olleet melko suuria, joten tämä toivottavasti
tasaa hieman tilannetta sekä mahdollistaa uusienkin mukaan ottamisen. Ryhmän vaihtamisesta

kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Nina Pitkäseen nina.pitkanen@tame.fi . Myös
ulkopuolisille saa levittää viestiä, että mukaan mahtuu.
5. Ennakkotietona tarpojille, että talvinen maastoretki lähestyy. Se pidetään 13.-14.2.
myöhemmin määriteltävässä paikassa. Lisätietoa tulee pian.
6. Seikkailijoillakin on edessään monenlaista mukavaa. Vuotuisten tapahtumien lisäksi
maaliskuulle on kaavailtu hieman yllätysohjelmaa, ja ensi kesänä, kun tarpojat ja kaikista
vanhimmat seikkailijat suuntaavat Roihulle, pääsee nuorempi väki Kaakkois-Helsingin
lippukuntien omalle sudenpentu- ja seikkailijaleirille. Leiri pidettäneen kesäkuussa ja siitä
tiedotetaan pian lisää.
Koko johtajiston puolesta,
Ilkka Hemminki
Ohjelmavastaava
Tammisalon Metsänkävijät ry
p. 050 322 7051

