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KUILUN KULKIJAT RY
Pihatie 24
71820 PÖLJÄ

«Sukunimi» «Etunimet»/
VANHEMMAT
«Katuosoite»
«Postinumero» «Postipaikka»

Olemme koonneet tähän kirjeeseen Kulukijoiden kevään ohjelmaa. Toimintaa on tarjolla, toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu.
Jos olet lopettanut partiotoiminnan, ilmoita siitä viipymättä jäsenasioidenhoitaja Olli Happoselle 040 038 3937.

LIPPUKUNNAN WWW-SIVUT
Pyrimme päivittämään lippukunnan www-sivuille mm. tapahtumien tiedotteet. Www-sivuilta löytyvät myös kaikkien laumojen ja seikkailijaryhmien
toimintasuunnitelmat sekä linkit retkien, leirien ja tapahtumien ilmoittautumissivuille. Www-sivut löytyvät osoitteesta www.kuilunkulkijat.fi.

HUIVI JA HUIVIMERKKI
Partiohuivi ostetaan oman ryhmän johtajalta tuomalla ennakkoon huiviraha 7,50 euroa. Huivit toimitetaan rahan tuoneille seuraavaan
lauman/seikkailijaryhmän kokoontumiseen. Huiveja voi ostaa myös Yrjön päivä juhlan lupauksenannon yhteydessä.
Huivi- eli siilimerkin (katso vasen yläkulma, lähettäjän osoitteen oikealla puolella) voi ostaa lupauksenannon jälkeen. Merkin hinta on 3,50 €.

PARTIOASU
Suosittelemme jokaiselle partioasun hankkimista. Partioasuja myy scandinavianoutdoor.com –verkkokauppa. Partioasun hinta merkkeineen
(piiritunnus, maailmanjärjestöjen tunnukset, maatunnus) on noin 50 euroa.

TALVIRETKI 15.-17.3.2019
Lippukunnan talviretki on seikkailijoille ja johtajille 15.-17.3.2019 ja sudenpennuille 16.-17.3.2019. Retki pidetään Ruokoniemen leirikeskuksessa.
Tarkemmat tiedot talviretkestä ovat liitteenä olevassa retkikirjeessä.
Lisätietoja Olli Happonen (040 038 3937).
Retkelle ilmoittautuminen päättyy 8.3.2019, jälki-ilmoittautuminen 14.3.2019 saakka.
Linkit ilmoittautumissivuille löytyvät Kulukijoiden www-sivujen etusivulta, www.kuilunkulkijat.fi.

VAPPUMYYJÄISET
Vapun aatonaattona 30.4.2019 lippukunta myy simaa ja munkkeja Siilinjärven ja Kuopion toreilla klo 9-13. Simaa valmistetaan vappuviikolla 21. ja
23.4.2019. Talkoot Siilinjärven seurakuntatalolla klo 17 alkaen. Munkkitalkoot ovat 29.4.2019 klo 18 alkaen ja jatkuen kunnes munkit on paistettu
Siilinjärven seurakuntatalolla. Munkin paistoon ovat tervetulleita kaikki kynnelle kykenevät aikuiset.

SÄRKIJÄRVI KESÄKUNTOON VIIKOLLA 20
Laumat ja seikkailijaryhmät osallistuvat tämän viikon aikana Särkijärven kevättalkoisiin omalla kokoontumiskerrallaan. Talkooiltana lauma tai
seikkailijaryhmä alkaa kello 17.30 Särkijärvellä ja päättyy kello 20.00 Särkijärvellä. Kulkeminen Särkijärvelle tapahtuu huoltajien kyydeillä. Sopikaa
kimppakyytejä.
Osoitetiedot: Kuilun Kulkijat ryn jäsenrekisteri 5.1.2019

2(4)
Vanhempien toivotaan jäävän talkooavuksi.
Lisätietoja antavat lauman- ja seikkailijaryhmän johtajat.

LAUMOJEN JA SEIKKAILIJARYHMIEN RETKET
Jokaisen lauman tavoitteena on kevätkaudella tehdä vähintään yksi yhden yön retki.
Seikkailijaryhmien tavoitteena on tehdä vähintään yksi kahden yön retki. Retket
tehdään pääsääntöisesti lippukunnan Särkijärven kämpälle (Särkkärille).
Retken hinta on 25 euroa yksi yö ja 32 euroa kaksi yötä.
Osallistujakortin korvaa Kuksassa tehtävä ilmoittautuminen. Ilmoittautua voi siis vain
Kuksan kautta. Ilmoittautuminen päättyy retkeä edeltävän viikon perjantaina. Jälkiilmoittautuminen on mahdollista retkeä edeltävään torstaihin saakka. Jälkiilmoittautumismaksu on 8€.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan retkille.
Talviaikana toivomme vanhempien auttavan ryhmiä tekemään Särkijärven piha-alueen lumityöt tuodessaan sekä hakiessaan lapsia retkeltä.
Ryhmänjohtajat ja lapset eivät yksin siitä suoriudu. Näin saamme piha-alueen pysymään auki koko talven sekä pienennettyä aurauskustannuksia.
Linkit retki-ilmoittautumisiin löytyvät www.kuilunkulkijat.fi Ryhmät-välilehdeltä.
Maanantaisin kello 17.30–19.00 Siilinjärvellä kokoontuvan Virve Suoaron (050 348 2611) sudenpentulauman yhden yön retki 18.-19.5.2019
Särkijärvelle. Ilmoittautuminen päättyy 11.5.2019.
Maanantaisin kello 17.30–19.00 Siilinjärvellä kokoontuvan Hanna Kisosen (040 573 9302) sudenpentulauman yhden yön retki 13.-14.4.2019
Särkijärvelle. Ilmoittautuminen päättyy 6.4.2019.
Tiistaisin kello 17.30–19.00 Siilinjärvellä kokoontuvan Olli Happosen (040 038 3937) sudenpentulauman yhden yön retki 6.-7.4.2019 Särkijärvelle.
Ilmoittautuminen päättyy 30.3.2019.
Keskiviikkoisin kello 17.00–18.30 Siilinjärvellä kokoontuvan Eemeli Voutilaisen (044 210 7271), Vili Nupposen, Aatu Rönkön ja Jasperi Vilkkilän
poikaseikkailijaryhmän kahden yön retki 8.-10.2.2019 Särkijärvelle. Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2019.
Keskiviikkoisin kello 16.30–18.00 Siilinjärvellä kokoontuvan Maija Kettusen (045 185 5554), Anni Korhosen ja Iiris Pakarisen tyttö seikkailijaryhmän
kahden yön retki 29.-31.3.2019 Särkijärvelle. Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2019.
Keskiviikkoisin kello 17.00–18.30 Vuorelassa kokoontuvan Sampo Rönkön (044 919 2570) seikkailijaryhmän kahden yön retki 22.–24.3.2019
Särkijärvelle. Ilmoittautuminen päättyy 15.3.2019.
Linkit ilmoittautumissivuille löytyvät Kulukijoiden www-sivujen retkiosiosta, www.kuilunkulkijat.fi.

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN JA PERUMINEN
Jotta kaikilla on tiedossa ja samanlaiset ohjeet.
Tapahtumiin, esim. retkille, ilmoittaudutaan kunkin tapahtuman tiedotteessa olevien ohjeiden mukaan. Kulukijoiden omiin tapahtumiin
ilmoittaudutaan sähköisesti Kuksa-tietojärjestelmän kautta. Osallistumisen peruuttaminen hoidetaan seuraavien pelisääntöjen puitteissa:
1. Seitsemän (7) päivää ennen tapahtuman alkua tapahtuva peruminen, osallistumismaksu palautetaan. Poikkeuksena ovat piirin ja keskusjärjestön
tapahtumat, kustakin tapahtumasta annetun ohjeen mukaan.
2. Lähempänä kuin em. kohdassa oleva peruminen, osallistumismaksua ei palauteta.
3. Osallistumismaksun voi saada aina takaisin lääkärintodistuksella, joka osoittaa ettei voi osallistua tapahtumaan.
4. Syysretkestä peritään 40 euron osallistumismaksu, mikäli osallistuminen peruutetaan kohdassa 1 mainittua aikaa myöhemmin.
5. Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen tehdyt perumiset hoitaa jäsenasioista vastaava.

TAPAHTUMAAN JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista retkeä edeltävään torstaihin saakka. Jälki-ilmoittautumismaksu on 8€.

TAPAHTUMAN MAKSAMINEN
Ilmoittauduttuasi tapahtumaan sinulle lähetetään lasku, jolla maksat osallistumisesi. Laskutus tapahtuu Kuksa-tietojärjestelmän kautta. Kuksassa
voit valita laskutustavan; sähköpostilasku tai paperilasku. Maksa lasku eräpäivään mennessä. Eräpäivän jälkeen lähetetään yksi muistutuslasku,
johon lisätään lain (22.4.1999/513) sallima huomautusmaksu. Mikäli suoritus on saamatta edelleen muistutuslaskun eräpäivän jälkeen, maksu
annetaan perintätoimiston perittäväksi. Perintätoimisto lisää laskuun omat kulunsa.

PARTIOTOIMINTAA EI VIIKOILLA 10 JA 16
Hiihtolomaviikolla (10) ja hiljaisella viikolla (16) ei ole partiotoimintaa.

YRJÖN PÄIVÄN JUHLALLISUUDET 28.4.2019
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Juhlaa vietetään partiolaisten suojeluspyhimyksen Pyhän Yrjön muistoksi. Juhlaan ovat tervetulleita partiolaiset perheineen ja muut siilinjärveläiset.
Juhla alkaa klo 13.00. Tarkemmat tiedot toimitetaan seikkailijaryhmien ja laumojen kautta kahta viikkoa ennen tapahtumaa.

LUPAUKSENANTO
Sudenpentu- ja partiolupauksenanto on mahdollista Yrjön päivä juhlassa 28.4. Kaikki uudet jäsenet antavat toiminnan alkuvaiheessa lupauksen.
Lisätietoja antavat lauman- ja seikkailijaryhmänjohtajat.

PARTIOVIIKKO 22.–28.4.2019
Partioviikolla jokainen voi laittaa partiohuivin tai virallisen partioasun kouluun ja työhön.

KEVÄÄN TOIMINTA PÄÄTTYY
Viimeiset kokoontumiset ovat 20.5.2019 alkavalla viikolla (vko21).

RYSKE ’19 -PIIRILEIRI KAIKILLE IKÄKAUSILLE
Järvi-Suomen Partiolaiset järjestävät Ryske ’19 piirileirin Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa Nurmeksessa 24.-31.7.2019. Piirileiri on
järjestyksessään neljäs. Leirille odotetaan noin 2000 osallistujaa. Pitkä leiri (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset) järjestetään 24.-31.7 ja lyhyt
leiri järjestetään (sudenpennut ja seikkailijat) 27.-31.7.
Jotta lasten osallistuminen leirille onnistuisi, tarvitaan vanhempia mukaan mahdollistajiksi.
Jokaisella sudenpennulla tulisi olla vanhempi mukana leirin ajan.
Ilmoittautuminen Ryskeelle on käynnissä! Jotta voimme aloittaa suunnittelemaan leirille lähtöä, tarvitsemme tiedon vanhemmista/aikuisista, jotka
olisivat lähdössä mukaan Ryskäämään! Vanhemmat voivat ilmoittautua 18.1.2019 asti Doodle-kyselyyn vastaamalla. Ilmoittautumislinkki Doodlekyselyyn löytyy Kuilun kulkijoiden nettisivujen etusivulta.
Lisätietoja voi kysyä Virve Suoarolta 050 348 2611.

SYKSYN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn ilmoittautuminen on vanhoille partiolaisille keskiviikkona 14.8.2019 kello 17–18.30 Siilinjärven srk-talolla ja Toivala-Vuorelan srk-keskuksella.
Uudet partiolaiset ilmoittautuvat torstaina 15.8.2019 kello 17–18.30 em. paikoissa.
Ilmoittautuminen edellyttää alaikäisiltä huoltajan mukanaoloa.

Olli H
Matti V
lippukunnanjohtaja lippukunnan varajohtaja

MEIDÄT TAVOITTAA
Olli Happonen, lippukunnanjohtaja 040 038 3937 (varmimmin kello 19 jälkeen)
Matti Vartiainen, lippukunnan varajohtaja 040 822 6589
Janne Nissinen, sihteeri 040 762 0643
Olli Happonen, jäsenrekisteri 040 038 3937 (iltaisin)
Janne Kokkarinen, ryhmäasiat 050 377 1840
www.kuilunkulkijat.fi

PIENI PARTIOSANASTON ABC
Sudenpentu eli sudari on 7-10-vuotias partiolainen. Sudenpennut kokoontuvat pienryhmissä, joita kutsutaan laumoiksi. Jokaisella laumalla on oma
nimi.
Seikkailija on 10–13-vuotias partiolainen. Seikkailijat kuuluvat omaan pienryhmäänsä eli vartioon.
Suorituskirjaan ja -korttiin partiolaiset keräävät merkintöjä oppimistaan asioista ja partiopolkunsa kehityksestä.
Akela on yli 16-vuotias partiolainen, joka toimii sudenpentulauman johtajana.
Vartionjohtaja on yli 13-vuotias partiolainen, joka johtaa omaa vartiotaan.
Partiojohtaja on yli 18-vuotias partiolainen, joka voi toimia erilaisissa johtajatehtävissä.
Aikuinen on yli 22-vuotias lippukunnan toiminnassa mukana oleva tukihenkilö.
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Lippukunta on partiotoiminnan paikallisjärjestö, jota johtaa lippukunnanjohtaja yhdessä lippukunnan varajohtajan ja hallituksen kanssa –
Siilinjärvellä Kuilun Kulkijat ry.
Partiopiiri on alueensa lippukuntia yhdistävä piirijärjestö. Tällä alueella toimii Pohjois-Savon Partiolaiset ry ja Järvi-Suomen Partiolaiset ry. Kuilun
Kulkijat on molempien piirien jäsenenä.
Partiopiirejä ja meitä kaikkia Suomessa yhdistää keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry-rf.
Maailmanlaajuiseen partioperheeseen pääsemme mukaan maailmanjärjestöjen kautta. Partiotytöt kuuluvat Partiotyttöjen Maailmanliittoon eli
WAGGGSiin (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja partiopojat Partiopoikien Maailmanjärjestöön eli WOSMiin (World
Organization of the Scout Movement).
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