
Nousiaisten Henrikin lippukunnan kevät ja kesä 2018 

 
 

Paraatiharjoitukset ja yrjönpäiväjuhla 23.4. sekä partioparaati 6.5. 

Paraatiharjoitukset pidetään ma 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! 

Paraatissa on ryhtikilpailu, jossa arvioidaan mm. yhtenäistä pukeutumista ja tahtia, rivien mallikkuutta 

sekä paraativahvuuttamme. Tulethan mukaan, niin saadaan viime vuoden 2. sija kirkastettua voitoksi! 

Paraatia varten kokoonnumme seurakuntakodin parkkipaikalle sunnuntaina 6.5. 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. Paluumatkalla pysähdymme Raision ABC:lla, joten 

halutessasi voit varata vähän rahaa taskuun.  

Lisätietoa partioasusta nhlpk.net  Partio  Partioasu  linkki SP:n puku- ja merkkiohjeeseen 

 

Viikkotoiminta päättyy partioparaatiin (ellei oman johtajan kanssa ole toisin sovittu)  

 

Kesäleiri 2018 

 

Tänä vuonna lippukunnan kesäleiri toteutetaan vanhempien ikäkausien osalta pyörävaelluksena, joka 

päättyy kaikille ikäkausille tarkoitettuun viikonlopun mittaiseen leiriosaan. Vaellus ja leiri järjestetään 

viikolla 26. Tarkempaa infoa vaelluksesta ja leiristä on luvassa kevään kuluessa. Varmaa on kuitenkin 

nyt jo, että vaellus tulee olemaan hieman erilainen elämys, kuin perinteinen leiri ja luvassa on upeita 

kesäisiä kokemuksia partiokavereiden kanssa! 

 

Muut partiokesän tapahtumat 

 

Huhu 2018: Legendaarinen samoajaleiri kokoaa kaikki piirin samoajat Ulvilaan nauttimaan partiokesästä 

heti kesäkuun alussa 5.-9.6. Tätä et halua jättää väliin! Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot Essiltä. 

 

Framil 2018: Porissa järjestetään tänä kesänä 8.-10.6. kaikille ikäkausille suunnattu viikonlopun 

mittainen partion suurtapahtuma. Muun muassa Framil-tapahtuman korkean hinnan vuoksi päätimme 

johtajiston kesken järjestää päätapahtumanamme oman lippukunnan kesävaelluksen ja -leirin. Emme 

missään nimessä halua kuitenkaan kieltää osallistumasta Framil, sillä luvassa on taatusti erilaista 

ohjelmaa ja tunnelmaa kuin lippukunnan tapahtumissa. Samoajille on järjestetty mahdollisuus siirtyä 

suoraan HuHulta Framil ja tapahtuma on avoin myös ei-vielä-partiolaisille, joten miksette lähtisi 

viettämään partioviikonloppua vaikka koko perheen voimin! Koska emme lippukuntana lähde mukaan, 

myöskään yksittäistä partiolaista ei siis ikävä kyllä voi ilmoittaa mukaan ilman aikuista. Lisätietoa 

tapahtumasta framil2018.fi tai Jyriltä, 045-8716688. 

 

KISAHAASTE 

 

Kaikki piirin partiolaiset on tänä vuonna haastettu osallistumaan jollain tavoin partiotaitokilpailuihin. 

Otathan siis haasteen vastaan! Kerätkää vartio kasaan ja lähtekää rohkeasti koettelemaan taitojanne! 

 

Yleisiä ohjeita retkille ja leireille   

- Pakkaa rinkkaan mukaan retkikirjeen varusteluettelon mukaiset varusteet nimettyinä 

o säänmukainen ja lämmin varustus 

o riittävästi vaihtovaatteita 

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

missäkin 

- Kännyköitä ja muuta elektroniikkaa ei leirillä tarvita. Tarvittaessa retken ja kodin välinen 

yhteydenpito tapahtuu aina retkenjohtajan kautta. Näin vältämme esimerkiksi koti-

ikäväepidemian leviämisen. 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. 

  



 

Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksa 

Jäsenrekisteri Kuksassa huoltajat voivat itse ylläpitää omia ja lastensa yhteystietoja. Myös 

ilmoittautumiset piirin ja jatkossa mahdollisesti myös oman lippukunnan tapahtumiin tehdään Kuksassa. 

Käythän tarkistamassa, että omat ja lapsesi yhteystiedot ovat ajan tasalla. 

Jos et ole vielä käyttänyt Kuksaa tai ohjeet ovat unohtuneet, ne löytyvät lippukunnan kotisivujen 

etusivulta pdf-tiedostona. Jos sinulla vielä ohjeiden lukemisen jälkeen kysyttävää Kuksan käytöstä tai 

tarvitset esimerkiksi huoltajanumeron rekisteröityäksesi, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan, 

kirsirytsala@hotmail.com. Jos lapsi lopettaa partion, pitää jäsenyys päättää myös Kuksassa, jottei 

jäsenmaksukirje lähde seuraavana vuonna. Ilmoitathan jäsenyyden päättämisestä myös osoitteeseen 

kirsirytsala@hotmail.com. 

 

 

Lisätietoja: 

- Omalta johtajaltasi tai ikäkausivastaavilta: sudenpennut (Henna Keskikylä, 

henna.keskikyla@hotmail.com, 044-5489111), seikkailijat ja tarpojat (Matti Salonen, 

mttsalonen@gmail.com, 050-3365183) 

- Lpkj Siiriltä 040-5318153, lpkj@nhlpk.net 

- Lippukunnan kotisivuilta www.nhlpk.net tai Facebookista http://www.facebook.com/nhlpk 

 
Lippukunnan toimintakalenteri kevät 2018 
 

Ajankohta Tapahtuma Paikka Kenelle tarkoitettu 

2.-4.2. KisaÄssä (VIP 14.1.) Turku Samoajat 

3.2. Marski, talvi-pt-kilpailu Turku Tarpojista ylöspäin 

vko 8 Talviloma, ei kokouksia kolo Koko lpk 

14.4. Olipa kerran, kevät-pt-kilpailu Perniö Seikkailijat ja tarpojat 

20.-22.4. Seikkailijoiden ja tarpojien yöretki  Seikkailijat ja tarpojat 

23.4. 

Yrjönpäiväjuhla ja paraatiharkat      

klo 18 alkaen srk-kodin piha Koko lpk 

23.-29.4. Partioviikko koko Suomi Koko lpk 

28.-29.4. Sudenpentujen yöretki Korsvuori Sudenpennut 

6.5. Partioparaati Turku Koko lpk 

vko 18 Viimeiset viikkokokoukset  Koko lpk, ellei toisin sovittu 

12.5. Sudenpentukilpailut Raisio Sudenpennut 

21.5. L-SP:n suunnistusmestaruuskisat  Kaikki ikäkaudet 

5.-9.6. HuHu 2018 Ulvila Samoajat 

8.-10.6. Framil 2018 -suurtapahtuma Pori Kaikki ikäkaudet ja evp:t 

vko 26 Lippukunnan pyörävaellus ja kesäleiri  Koko lpk 

18.8. Nousten markkinoiden lettukoju Nousiainen Koko lpk 

vk 36 Viikkokokoukset alkavat     
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