
 

 

Karhunpennut 
  
Kevät 2022 
 
 
 
 
Kokoontuminen on pääosin parillisilla viikoilla maanantaisin klo 17.30–19.00 ohjelman 
mukaan. Ohjelma on alustava ja kevään asioita saatetaan muuttaa, jos esimerkiksi 
suorituksia on jäänyt rästiin. 
 
Laumanjohtajat: Samu “Masu” Moilanen (samu.moilanen@partio.fi) ja Anssi Siponen  
 
Suoritamme kevätkaudella jäljet Retki ja Liikenne sekä käymme läpi Suomen 
Partiolaisten ohjelmapainotusta. Lauman retkellä suoritetaan Partioperinne, 
lippukunnan talviretkellä Esiintyjä ja lippukunnan kesäleirillä Ensiapu. 
 
10.1.  Kertaus syksystä, kevään suunnitelmia, Retki 
24.1.  Retki 
7.2.  Retki 
21.2.  Retki, omalle retkelle valmistautumista 
26.–27.02. Lauman oma retki, Partioperinne 
14.3.  SP:n ohjelmapainotus (pariton viikko) 
21.3.  SP:n ohjelmapainotus 
4.4.  Käynti paloasemalla/ensihoidon asemapaikalla (kokoontumispaikka  

ilmoitetaan lähempänä), Liikenne 
8.–10.4. Lippukunnan talviretki (sudenpennut 09.–10.04.) 
24.4.  KuKu 30v-juhla ja Yrjönpäivän juhla, Partiopäivä Kuopiossa 
25.4.  Pyöräretki (kaikille pyörä mukaan kokoukseen), Liikenne (pariton viikko) 
2.5.  Bussiretki (kokoontuminen bussipysäkille tk:n edessä), Liikenne 
16.5.  Särkijärven talkoot (kokoontuminen Särkijärvellä) 
23.5.  Nyyttärit (pariton viikko) 
17.6.  Pykällys, vuonna 2012 syntyneille sudenpennuille, aamupäivällä ennen  

kesäleirin aloitusta 
17.–20.6. Lippukunnan kesäleiri 
 
Pykällys on ”siirtymä”, eli seikkailijoihin siirtyville sudenpennuille tarkoitettu tilaisuus, 
jossa tutustutaan uuteen ikäkauteen sekä muihin samanikäisiin KuKun partiolaisiin. 
 
 
Talviretki 8.–10.4. (seikkailijat-), 9.–10.4. (sudenpennut) 
Vappumyyjäisten valmistelutalkoot 20.4., 22.4. ja 29.4. 
Vappumyyjäiset 30.4. 
Yrjön päivä juhla ja 30 vuotta Kuilun Kulkijoina 24.4. 
Särkijärven talkoot vk 20 (16.5.-) kunkin ryhmän kokoontumisiltana klo 17.30–19 
Kevään toimintakausi päättyy viikolla 21 (23.5.-) 
Lippukuntaleiri 17.–20.6., ilmoittautuminen päättyy 30.4., jälki-ilmoittautuminen 1.–29.5. 
Syksyn ilmoittautuminen vanhoille jäsenille Kuksan kautta 1.–11.8. ja uusille 12.8. 
Siilinjärven srk-talolla 
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