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PÄÄKIRJOITUS 

 

Jälleen on aika laittaa yksi toimintakausi kansiin. Ensimmäistä kertaa teemme 
lippukuntalehdestämme pelkän (ohuen) nettiversion. 

Takana on yhdeksän vuotta lippukunnanjohtajana, kahdessa eri osassa eli kaudet 2002-2003 
ja 2008 eteenpäin. Mikä saa jatkamaan vuodesta toiseen? Ensimmäiseksi tulee vastuuntunto, 
joka minussa on vahvana. Haluan osaltani huolehtia siitä, että Nousiaisissa lapset ja nuoret 
voivat oppia ja kasvaa partiossa, sainhan itsekin tämän mahdollisuuden. Uskon, että 
partiotaustani on yksi syy vahvaan kasvaneeseen vastuuntuntooni. Partiossa otetaan 
vastuutehtäviä jo hyvin nuorena, nuori on vastuussa ryhmästä lapsia tai nuoria. Tässä roolissa 
ei nuori johtaja voi jättää tulematta kokoukseen sovittuna aikana. Toisena syynä jatkaa 
vuodesta toiseen tulee partiokaverit ja elämykset. Partio tarjoaa aikuisellekin monipuolista 
ohjelmaa ja onnistumisen iloja. 

Osallistuin helmikuussa Lounais-Suomen Partiosäätiön seminaariin. Tilaisuudessa tietokirjailija, 
sosiaalisen median asiantuntija ja partiolainen Katleena Kortesuo kertoi sanovansa omalle 
ryhmälleen, että partiossa me kilpailemme olosuhteita vastaan ja voitamme ne. Emme 
toisiamme vastaan. Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen puolestaan kommentoi, 
että kaikkea pitäisi tehdä sydämellään. Kun sydämessään tietää tehneensä parhaansa, on 
henkilö voittanut itsensä ja onnistunut. Puheenvuorojen innoittamana yleisöstä yksi 
partiolainen kertoi oman tyttärensä pohdinnan siitä, miksi partio on ainoana jäänyt jäljelle 
kaikista lapsuudessa kokeilluista harrastuksista. Tytär koki, että kaikista harrastuksista juuri 
partiossa hän on saanut olla oma itsensä. 

Puheenvuoroihin kiteytyi hienosti omat ajatukset partiosta: Yhdessä tekeminen, onnistumisen 
ilo, jatkuva oppiminen, toimeen tarttuminen ja kaikkien hyväksyminen omana itsenään. 

 

Iloista partiokevättä toivottaa partiovasemmalla 

 

Kirsi-Marja Rytsälä 

 

P.S Henriikan päätoimittajan pesti on avoinna. 
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Sudariretki – Savojärven kierros 

29.3.2014   

 

Eräänä aurinkoisena maaliskuun aamuna parisenkymmentä sudenpentua 

perheenjäsenineen kokoontui Rantapihalla. Mistä oli kyse? No tietysti sudenpentujen 

päiväretkestä Savojärven maisemissa! Auringonpaisteen helliessä mieltä ja kirpeän 

kevättuulen nipistäessä välillä kasvoja Savojärven ympäri kierrettiin pienissä porukoissa 

polkuja ja pitkospuita pitkin.  

Matkan varrella havainnoitiin keväistä luontoa luontobingon avulla ja suoritettiin 

monenmoisia rastitehtäviä: oli salaviestin ratkaisemista, naruradan läpäisemistä ja 

hämähäkinverkon läpi ahtautumista. Yhdellä rastilla pamauteltiin leikkihiiriä nuijalla ja 

toisella taas tunnistettiin eläinten jälkiä ja keksittiin ihan oma eläin! Ruokarastilla 

nautittiin ansaitusti retkieväät ja päästiin testaamaan itse päivän aikana nikkaroituja 

upeita halstereita. Yhdellä viimeisimmistä rasteista tarkoituksena oli täydentää tarina 

adjektiiveilla.  

 

 

Ruokarasti Kurjenpesän luontotuvalla. 
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Tässä hauskat tarinat, joita yhdessä saimme aikaan:  

Versio 1. Olipa kerran karvainen sudenpentulauma nimeltään Ruskeat Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti 

mennä pehmeille retkille tyhmään metsään. Metsässä he tutkivat pyöreitä kasveja ja vihreitä eläinten 

jälkiä. Eräällä pienellä retkellä pieni lauma näki hitaan jäniksen nopeat jäljet. He lähtivät seuraamaan 

näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät korkean luolan luo, josta kajasti piikikästä valoa. Sudet epäröivät. 

Aurinkoinen laumanjohtaja meni ensimmäisenä kylmään luolaan sisälle. Läpinäkyvät sudenpennut 

epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä ärsyttävän laumanjohtajansa perään. Värikkäässä 

luolassa matala laumanjohtaja näytti kuraisille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. Sudet 

tarttuivat korkeaan lapioon ja löysivät hassun maan alta pitkän laatikon. Mitä laatikko mahtoi sisältää? 

 

Versio 2. Olipa kerran pitkä sudenpentulauma nimeltään Iloiset Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti mennä 

lyhyille retkille punaiseen metsään. Metsässä he tutkivat läskejä kasveja ja painavien eläinten jälkiä. 

Eräällä vihaisella retkellä kumpuileva lauma näki hätiköivän jäniksen puisevat jäljet. He lähtivät 

seuraamaan näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät kuivahkon luolan luo, josta kajasti lämminveristä 

valoa. Sudet epäröivät. Kirkas laumanjohtaja meni ensimmäisenä tyhmähköön luolaan sisälle. Ha isevat 

sudenpennut epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä tuulisen laumanjohtajansa perään. 

Vireässä luolassa pelokas laumanjohtaja näytti makeille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu 

maata. Sudet tarttuivat mukavaan lapioon ja löysivät kovan maan alta tikkuisen laatikon. Mitä laatikko 
mahtoi sisältää? 

 

Versio 3. Olipa kerran jättimäinen sudenpentulauma nimeltään Pienet Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti 

mennä kolmionmallisille retkille pyöreään metsään. Metsässä he tutkivat iloisia kasveja j a suoria 

eläinten jälkiä. Eräällä karvaisella retkellä aurinkoinen lauma näki nelikulmaisen jäniksen pehmeät jäljet. 

He lähtivät seuraamaan näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät kovan luolan luo, josta kajasti suomuista 

valoa. Sudet epäröivät. Kaatunut laumanjohtaja meni ensimmäisenä pystyssä olevaan luolaan sisälle. 

Superit sudenpennut epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä ohuen laumanjohtajansa perään. 

Isossa luolassa litteä laumanjohtaja näytti leveille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. 

Sudet tarttuivat korkeaan lapioon ja löysivät äänekkään maan alta meluisan laatikon. Mitä laatikko 
mahtoi sisältää? 

 

Versio 4. Olipa kerran sininen sudenpentulauma nimeltään Pitkät Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti mennä 

lyhyille retkille karvaiseen metsään. Metsässä he tutkivat villaisia kasveja ja notkeiden eläinten jälkiä. 

Eräällä vaikealla retkellä vilkas lauma näki helpon jäniksen tyrmäävät jäljet. He lähtivät seuraamaan 

näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät huteran luolan luo, josta kajasti kovaa valoa. Sudet epäröivät. 

Pehmeä laumanjohtaja meni ensimmäisenä inhottavaan luolaan sisälle. Vauhdikkaat sudenpennut 

epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä hauskan laumanjohtajansa perään. Märässä luolassa 

kuiva laumanjohtaja näytti kummallisille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. Sudet 

tarttuivat pyöreään lapioon ja löysivät tarkan maan alta kulmikkaan laatikon. Mitä laatikko mahtoi 
sisältää? 
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Versio 5. Olipa kerran pitkä sudenpentulauma nimeltään Punaiset Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti mennä 

kirpeille retkille kivaan metsään. Metsässä he tutkivat yksinäisiä kasveja ja hauskoja eläinten jälkiä. 

Eräällä omituisella retkellä isojalkainen lauma näki ison jäniksen haisevat jäljet. He lähtivät seuraamaan 

näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät pyöreän luolan luo, josta kajasti nelikulmaista valoa. Sudet 

epäröivät. Ruskea laumanjohtaja meni ensimmäisenä mustaan luolaan sisälle. Oranssit sudenpennut 

epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä mutaisen laumanjohtajansa perään. Isohampaisessa 

luolassa ruudullinen laumanjohtaja näytti piikikkäille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. 

Sudet tarttuivat hauraaseen lapioon ja löysivät vahvan maan alta laihan laatikon. Mitä laatikko mahtoi 

sisältää? 

 

Versio 6. Olipa kerran tylppä sudenpentulauma nimeltään Pyöreät Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti 

mennä kulmikkaille retkille rumaan metsään. Metsässä he tutkivat aurinkoisia kasveja ja kirkkaita 

eläinten jälkiä. Eräällä riemuisalla retkellä haiseva lauma näki kauniin jäniksen metalliset jäljet. He 

lähtivät seuraamaan näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät kivikovan luolan luo, josta kajasti pehmeää 

valoa. Sudet epäröivät. Punainen laumanjohtaja meni ensimmäisenä ilmavaan luolaan sisälle. Julmat 

sudenpennut epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä karvaisen laumanjohtajansa perään. 

Korkeassa luolassa puinen laumanjohtaja näytti koville sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. 

Sudet tarttuivat kuumaan lapioon ja löysivät märän maan alta mustan laatikon. Mitä tämä kuiva ja 
pinkki laatikko mahtoi sisältää? 

 

Versio 7. Olipa kerran lyhyt sudenpentulauma nimeltään Pulleat Sudet. Sudet tykkäsivät kovasti mennä 

pienille retkille punaiseen metsään. Metsässä he tutkivat pehmeitä kasveja ja hikisten eläinten jälkiä. 

Eräällä isolla retkellä piikikäs lauma näki karvaisen jäniksen pitkät jäljet. He lähtivät seuraamaan näitä 

jälkiä. Jäljet johdattivat heidät märän luolan luo, josta kajasti pätkää valoa. Sudet epäröivät. Hapan 

laumanjohtaja meni ensimmäisenä tuuliseen luolaan sisälle. Lahot sudenpennut epäröivät hetken, mutta 

uskalsivat lopulta hiipiä kaatuneen laumanjohtajansa perään. Kovassa luolassa aurinkoinen 

laumanjohtaja näytti likaisille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. Sudet tarttuivat 
painavaan lapioon ja löysivät ohuen maan alta paksun laatikon. Mitä laatikko mahtoi sisältää?  

 

Versio 8. Olipa kerran kolmionmallinen sudenpentulauma nimeltään Keltaiset Sudet. Sudet tykkäsivät 

kovasti mennä harmaille retkille valtavaan metsään. Metsässä he tutkivat punaisia kasveja ja suloisten 

eläinten jälkiä. Eräällä kylmällä retkellä pitkä lauma näki lyhyen jäniksen pienenpienet jäljet. He lähtivät 

seuraamaan näitä jälkiä. Jäljet johdattivat heidät pallomaisen luolan luo, josta kajasti suurensuurta 

valoa. Sudet epäröivät. Aurinkoinen laumanjohtaja meni ensimmäisenä pilviseen luolaan sisälle. Suloiset 

sudenpennut epäröivät hetken, mutta uskalsivat lopulta hiipiä märän laumanjohtajansa perään. 

Kuivassa luolassa pyöreä laumanjohtaja näytti ihanille sudenpennuille paikkaa, josta oli kaivettu maata. 

Sudet tarttuivat kamalaan lapioon ja löysivät mutaisen maan alta karvaisen laatikon. Mitä laatikko 
mahtoi sisältää? 
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Sudenpennut antoivat hyviä arvauksia laatikon sisällöstä: olisikohan siellä kenties 

aarteita tai kultainen vessanpönttö, vai olisiko se täynnä tyhjää?  

Kun kaikki ryhmät olivat saapuneet takaisin Rantapihalle, laatikon herkullinen arvoitus 

selvisi. Se oli täynnä vaahtokarkkeja! Niitä sitten päivän lopuksi grillattiin nuotiossa ja 

saimmepa todistaa myös muutaman uuden sudarin lupauksenantoa!   

Hieno päivä sai siis arvoisensa lopetuksen. Kiitos kaikille mukana olleille. Retkipäivään 

osallistui yhteensä 80 henkilöä. 

 

 

Sallan katse kohti uusia seikkailuja päivän pääteeksi. 

 

Teksti: Siiri Jaakkola 

Kuvat: Kirsi-Marja Rytsälä 
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Lippukunnan Hawai-i kevätretki 
 

Sudenpentu Kira Rantasalon haastattelu retkestä: 

1. Mikä oli leirillä parasta? 

 Grillaus nuotion äärellä. 

2. Oliko leirillä hauskaa? 

 Oli ihan parasta. 

3. Mitä olisit halunnut tehdä uudelleen? 

 Grillata ja syödä makkaraa. 

4. Mikä oli tylsintä? 

 Syödä hernekeittoa. 

5. Mitä teit vapaa-ajalla? 

 Söin karkkia. 

 

Retki seikkailijoiden silmin: 

Matkamme kohti Hawai-ia kulki bussireissun myötä. Saavuttuamme  ”Hawai-ille” 

pystytimme teltat ja söimme foliossa olevia kasviksia. Yövyimme siellä leirillä ja aamulla 

lähdimme kiertämään rasteja, viimeiseltä rastilta saavuimme sudenpentujen kanssa 

samalle leirintäalueelle. Grillasimme sudenpentujen kanssa makkaraa. Leirillä oli 

hauskaa koska siellä melottiin ja tehtiin kaikkea kivaa ja parasta. 

 

Teksti: Karla ja Kerttuli Rantasalo 
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P I I R U 1 4  

22.-30.7.2014 

 

Tämän juttu on kirjoitettu osana Petteri ja Mahtavat -seikkailijatyttöryhmän syksyn 

ohjelmaa. 

 

Saavuimme leirille tiistaina 22.7. Tiistai meni enimmäkseen tavaroiden purkamiseen ja 

paikkoihin tutustumiseen. (Jossain kohtaa leiriä, (ilmeisesti keskiviikkona) me seikkailijat 

rakensimme ruokailupusseille telineen, jota sudarit myöhemmin käyttivät.) 

 

Keskiviikkona (23.7) kävimme enimmäisillä ohjelmapisteillä, ja suihkuunkin pääsimme. 

Vesi oli jääkylmää! Muutamat innostuivat pienestä vesisodasta :D 

 

Torstaina (24.7) Safiiri -alaleiristämme löytyi pieni yllätysravintola läheltä pääkeittiötä, 

joka johtui tsekkiläisten vieraiden halusta esitellä heidän maansa ruokakulttuuria. Tarjolla 

oli mausteista kaalikeittoa ja valkosipulisia perunapannukakkuja. Perunapannukakut 

olivat erittäin hyviä, ja osa seikkailijoista (minä mukana) kävi niistä pientä kisaa, kun ne 

maistuivat niin hyviltä :) Samalle paikalle oli pystytetty myös 2 tsekkiläistä harjatelttaa.  

 

Torstaina oli hieman kurjaa, kun kesken päivää satoi, 

emmekä saaneet yhtä ohjelmapisteistä tehtyä, mutta 

onneksi ilmankin sitä pärjättiin. Torstaina meillä oli 

uimavuoro, ja tuntui kummalliselta mennä uimaan, 

kun oli jo kastunut sateessa, mutta kun rannalle 

päästiin niin kyllä uiminen maistui! Samana päivänä oli 

myös seikkailijoiden ilta, jossa oli mm. pukukilpailu ja 

kasvomaalausta. 

 

Perjantaina oli suuri iltanuotio, vaikka mitään nuotiota 

ei ollutkaan :D Iltanuotio päättyi lauluun "Tää ystävyys 

ei raukene". 
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Jos haluaa vielä muistella Piirua (tai vanhemmat haluavat tietää millaista Piirulla oli), niin 

kannattaa mennä Piiru14 sivuille (www.piiru14.fi). Etusivulta löytyy linkki mm. leirilehti 

Laikaan. Siitä voi lukea millaista sudareiden Piirulla oli, kun se osuus puuttuu tästä 

jutusta. 
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Savunjohtaja Simo "Simbapumba" Kanniston haastattelu. Lisänimen Simolle keksivät 

seikkailijat.  

1. Mikä oli paras ruoka leirillä? 

- Lasagnette. 

2. Leirin hauskin ja tylsin hetki? 

- Hauskin hetki oli savun oma ilta ja tylsin hetki ukkosmyrskyssä katoksen alla 

sateen loppumisen odottelu. 

3. Oliko vaikeaa olla savunjohtaja? 

- Savunjohtajana oli yllättävän helppo olla ja siitä kiitos lähijohtajille. 

4. Saako sinua kutsua Simbapumbaksi? 

- Kyllä saa kutsua Simbapumbaksi jos haluaa. 

 

 

 

 

Yksi johtajistamme pääsi maistamaan partiojäynää. 

 

 

 

 

 

Tehnyt: Milla ja Miia (henkisenä tukena) Petteri ja Mahtavat -seikkailijaryhmästä  
(Partiojäynäosion lisännyt Kirsi-Marja Rytsälä) 

Kuvat: Jyri Rantasalo 
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Teho-osasto Junior  
14.-15.11.2014 

 

Pii-paa pii-paa! Syksyn sudariretkellä sukellettiin ensiavun maailmaan. Mitä tehdä, jos kaveria 

puree kyy? Mitä löytyy ensiapulaukusta? Miten saada nenäverenvuoto loppumaan? Mikä ihmeen 

kolmen koon sääntö? Mitä kuuluu sanoa 112:een? 

 

Näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin saatiin vastaus Liedossa Liesan majalla järjestetyllä 

retkellä, joka onneksi ei kuitenkaan jäänyt ihan pelkäksi ensiapukurssiksi, vaikka sudarit 

saivatkin kotiinviemisiksi ensiapujäljen partiopaitoihinsa. Perjantaina pääsimme jännittävän 

retkikasteen ja herkullisten iltapalahamppareiden lisäksi maistamaan uskomattoman 

todentuntuista ensiapudraamaa, kun sudarit ryhmissä esittivät katsojille itse suunnittelemansa 

näytelmät. Kaikki tarinat päättyivät onnellisesti, kun lavalle astui monta oman elämänsä tohtori 

Carteria ja Lockhartia. Iltatoimien jälkeen oli aika asettua yöpuulle. 

 

Lauantaiaamumme saimme aloittaa makoisalla ruis-puolukkapuurolla, jonka muonittajamme 

olivat meille aamuvarhaisella loihtineet. Ensiapuaiheisen rastiradan jälkeen olikin vuorossa 

kalakeittoa, nam! Iltapäivän ohjelmassa oli askartelua ja hätäpaarien teon harjoittelua, 

veistelyä unohtamatta. Kesken touhukkaimman makkaratikun veistelyn mökin pihaan kaartoi 

kuitenkin ambulanssi. O-ou, mitä on tapahtunut? Onneksemme ambulanssi ei kuitenkaan 

saapunut pihaan onnettomuuden vuoksi, vaan ensihoitajat saapuivat vieraaksemme 

esittelemään työtään ja menopeliään. Monien visaisten kysymysten ja jännittävien faktojen 

jälkeen vieraamme lähtivät matkoihinsa pillit vinkuen ja me jäimme jatkamaan kesken jääneitä 

puuhiamme.  

 

Makkaratikkujen valmistuttua oli aika käyttää aikaansaannoksia tositoimissa: siispä 

makkaranpaistoon nuotiolle! Ruokailun ohella pääsimme todistamaan myös paria 

sudenpentulupausta. Pian nuotiolle ilmestyikin jo kotiväkeä, mikä tarkoitti retkemme olevan 

loppumaisillaan. Iltapäivän hämärässä päätimme onnistuneen retken sisaruspiiriin...kiitos tästä 

retkestä - se, oli, kiva. Nähdään jälleen keväällä! 

Teksti: Siiri Jaakkola 
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Nousiaisten Henrikin lippukunta tiedottaa 

 

Paraatiharjoitukset 23.4. sekä partioparaati 3.5. 

Paraatiharjoitukset pidetään to 23.4. seurakuntakodin 

parkkipaikalla klo 18.00.  

Harjoitusten lisäksi jaetaan keväällä suoritettuja merkkejä ja 

palkitaan toimintakilpailun voittaja. Tilaisuus pidetään ulkona ja  

se kestää noin tunnin. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan 

harjoituksia. 
 

Paraatissa on ryhtikilpailu, jossa arvioidaan mm. yhtenäistä asua, 

tahtia, rivien mallikkuutta sekä paraativahvuuttamme. Tulethan 

siis mukaan kisaamaan voitosta. Viime vuonna oli huonosta 

säästä huolimatta hieno 62 hlön paraativahvuus! 

 

Paraatia varten kokoonnumme Henrikin koululle sunnuntaina 3.5. klo 12.15. Tarkistamme 

vielä paikat rivistössä ja lähdemme bussilla kohti Turkua. Tapahtuma alkaa Turussa kello 

14.00. Asuna on tietenkin kaikilla partioasu ja kertakäyttösadetakin voi tarvittaessa ottaa 

mukaan. Takaisin lähdemme viimeistään klo 16.00, riippuen marssijärjestyksestä. Viime 

vuonna marssimme niin lopussa, että todennäköisesti tänä vuonna olemme kärkijoukoissa ja 

lähdemme Turusta jo kolmen jälkeen. Tulomatkalla pysähdymme Raision ABC:lla, joten 

halutessasi voit varata vähän rahaa taskuun.  

 

Lisää tietoa partioasusta löytyy lippukunnan kotisivuilta www.nhlpk.net (Partio  Partioasu) 

 

 

Viimeiset kokoukset pidetään vklla 19  

Kevät kauden päättää lippukunnan kevätretki. Seikkailijoilla 15.-17.5. ja sudenpennuilla 

16.-17.5. 

 

Kesäleirit 

Kesäkuun alussa piiri järjestää samoajille ja vaeltajille HuHu-leirin. Lippukunta järjestää 

viikolla 31 kaikille jäsenille tarkoitetun kesäleirin Maskun Linnavuoressa. Lisätietoja leiristä on 

luvassa kevään aikana suunnitelmien edetessä. 

 

Yleisiä ohjeita retkille ja leireille   

- Pakkaa rinkkaan mukaan retkikirjeen varusteluettelon mukaiset varusteet  

o säänmukainen ja lämmin varustus 

o riittävästi vaihtovaatteita 

o varusteet nimettyinä 

o varusteet pakattuna niin, että leiriläinen jaksaa itse repun/rinkan kantaa ja 

tietää mitä repusta löytyy. 

- Kännyköitä ja muuta elektroniikkaa ei leirillä tarvita. Leirinjohtajan saa puhelimesta 

tarvittaessa kiinni, ei pääse koti-ikäväkään sitten illalla yllättämään jos omalla 

kännykällä tulee viestiteltyä/soiteltua kotiin. Jos esim. kännykkä on retkellä ohjeista 

huolimatta mukana, sen tulee olla rinkassa suljettuna. Muussa tapauksessa johtajat 

voivat ottaa kännykän retken ajaksi talteen. Partiovakuutus ei korvaa 

partiotapahtumassa hävinnyttä tai hajonnutta elektroniikkaa. 

http://www.nhlpk.net/
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Partiolaisten uusi jäsenrekisteri Kuksa 

Lippukunnassa on otettu käyttöön partiolaisten uusi Kuksa-jäsenrekisteri. Kuksa tulee 

helpottamaan lippukunnan ja vanhempien välistä yhteydenpitoa ja esimerkiksi retkille 

ilmoittautumista. Kuksan uudet ominaisuudet otetaan käyttöön vaiheittain. Tämän kevään 

tavoitteena on saada jokaisen jäsenen ja jäsenen vanhemman tiedot järjestelmään ajan 

tasalle. Syksyllä on tarkoitus aloittaa tiedottaminen Kuksan kautta nykyisen info@nhlpk.net  

listan sijaan sekä ottaa retki-ilmoittautumiset vastaan Kuksan kautta.  

 

1. Kevään aikana ryhmänjohtajat tulevat tarkistamaan vanhemmilta heidän 

puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa (Kuksassa lasten tiedoissa saa olla vain lasten 

tiedot, ei vanhempien puhelinnumeroa tai sähköpostia).  

2. Vanhemmat lisätään Kuksaan huoltajiksi ja järjestelmä lähettää annettuun 

sähköpostiosoitteeseen tiedot miten huoltaja pääsee kirjautumaan järjestelmään.  

a. Muista pitää kirjautumistunnus tallessa sillä tarkoitus on, että vanhemmista 

tulee aktiivisia Kuksan käyttäjiä. 

b. Huoltaja lisätään järjestelmään samalla lomakkeella kuin itse jäsen. 

Lomakkeessa on joitain pakollisia kenttiä ja siksi vanhempien syntymäaikana 

näkyy 1.1.1900 ja jos puhelinnumero ei ole tiedossa, on käytetty 0123456789.  

3. Vanhemmat tarkistavat(päivittävät) omat ja lapsensa tiedot järjestelmästä. 

Tarkemmat ohjeet: http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kuksa_ohje_kayttaja_ja_huoltaja.pdf 

a. Tarkoitus on, että vanhemmat pitävät tiedot ajan tasalla myös jatkossa. 

b. Muistattehan ilmoittaa lippukuntaan, jos lopetatte toiminnassa niin 

jäsenrekisteri ja sähköpostilistat saadaan pidettyä ajan tasalla myös jatkossa. 

 

 

Lisätietoja: 

- Omalta johtajaltasi tai Kirsi-Marjalta p. 050-555 3503, s-posti: lpkj@nhlpk.net 

- Lippukunnan kotisivuilta osoitteessa www.nhlpk.net tai Facebookista 

http://www.facebook.com/nhlpk 

 

 

 

mailto:info@nhlpk.net
mailto:lpkj@nhlpk.net
http://www.nhlpk.net/
http://www.facebook.com/nhlpk
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Lippukunnan toimintakalenteri kevät 2015 

 

 

Ajankohta Tapahtuma Paikka Kenelle tarkoitettu 

6.-8.2. Johtajiston viikonloppu Korsvuori Lippukunnan johtajistolle 

vk 8 Talviloma, ei kokouksia   

22.03. klo 15 Lippukunnan ja Tuen vuosikokous Kolo Lippukuntalaiset vanhempineen 

26.03. klo 
17.35 Vanhempainilta 

Henrikin koulun 
Auditorio Partiolaisten vanhemmille 

23.4. Yrjönpäiväjuhla ja paraatiharkat Kolon pihalla Lippukuntalaiset vanhempineen 

25.4. Polon rundi -kevätkisat  Noormarkku 

Seikkailijat ja tarpojat. 

Huom! Seikkailijavartiot 
tarvitsevat aikuisen saattajan. 

3.5. Paraati Turku Koko lippukunta 

9.5. Sudenpentukisat 

 

Pyhäranta  

Sudenpennut 

Huom! Aikuisia saattajia 

tarvitaan. 

15.-17.5. Seikkailijaosaston retki  Seikkailijat 

16.-17.5. Sudenpenturetki  Sudenpennut 

4.-7.6. HuHu Sauvon Ahtelassa Samoajat, Vaeltajat 

Vk 31 Lippukunnan kesäleiri 

Maskun 

Linnavuori Koko lippukunta 

15.8. Nousten markkinoiden lettukoju  Lippukuntalaiset vanhempineen 
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