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                     meripartiolippukunta
                     saimaan sydämessä

HEI SAUKKO JA SAUKON VANHEMPI!

Hyvää alkanutta partiovuotta! Saukkojen johtajisto kokoontui heti tammikuun alussa 
käymään läpi tulevan partiovuoden ohjelmaa ja tapahtumia Huosion majalla. Samalla 
keikalla tuli testattua yhden kauden toimintapäivän eli partioravintolan tarjoilujen 
reseptiikkaa ja tietysti fiilisteltyä jo ensi kesän purjehdusreissuja. Toiminta on siis aloitettu 
ahkerissa merkeissä ja sitä riittää koko kevään ja aina kesälle asti.

”Uutena” juttuna tälle vuodelle halusimme lippukunnan viestinnässä palata hiukan 
kokeilumielessä tähän perinteiseen printtimediaan, jotta meidän mielestä tärkeä info 
tavoittaisi teidät kaikki tärkeät kotijoukot heti kauden alussa. Tässä läystäkkeessä onkin 
koottuna siis mm. kevään tapahtumakalenteri lisäinfoineen, kuin myös yleiset 
ilmoittautumis- ja leiriohjeetkin. Saukkojen perinteinen lippukuntalehti on ollut nimeltään 
Tietovuoto, siitä nimi. Takavuosina se ilmestyi jopa neljä kertaa vuodessa.

Kuulemme mieluusti myös vanhempien ajatuksia toiminnan kehittämiseksi ja otamme 
mielihyvin teitä mukaan toimintaan. Kaikelle osaamiselle ja tuelle on paikkansa ja tämän 
osaamisen jakamisella voimme tehdä tästä ehkä maailman parhaasta harrastuksesta vielä
paremman meille kaikille. 

Partiovasemmalla, lippukunnanjohtaja Tapio

JÄSEN(REKISTERI)ASIAA
Uusien jäsenten tulee kirjautua lippukunnan jäseniksi Suomen partiolaisten 
jäsenrekisteri Kuksassa. Samassa palvelussa tulee myös päivittää mahdollisesti 
muuttuneet huoltajatiedot. Samalla muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta, jonka 
suorittaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle. Jäsenet saavat etuina sekä 
partiopiirin lehden Liplatuksen, että kansallisen Partio-lehden, sekä partiotoiminnan 
oman vakuutuksen. Lisätietoa ja ohjeet: www.savonsaukot.fi/tuu-mukaan

RETKEILYVARUSTEIDEN JA KALUSTON LAINAAMINEN
Lippukunta hankkii kevään aikana yhteiskäyttöön mm. laadukkaita makuualustoja ja 
päivittää olemassa olevaa retkeilykalustoaan mm. poistamalla käytöstä vanhat 
valopetrolikäyttöiset myrskylyhdyt ja hankkimalla Trangia-keittimiin kaasupolttimet. 
Retkeilyvarusteita saa lainaksi tarvittaessa. Myös purjehduksille löytyy tarvittaessa 
jokaiselle sopivat pelastusliivit! Palautathan lainaamasi tavarat laina-ajan päätyttyä 
siisteinä, huollettuina ja fiksussa kunnossa muutenkin. 
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AIKUINEN TUKI
Laadukas nuorisotoiminta vaatii toteutuakseen niin aktiiviset lapset ja nuoret kuin 
myös laadukkaan aikuisen tuen. Olisiko sinusta myös partiotoimintaan osallistujaksi?
Mukaan tullakseen ei tarvitse aiempaa partiokokemusta, eikä osallistuminen liioin t
arkoita sitä, että osallistuu toimintaan viikottain tai ottaa oman ryhmän 
johdettavakseen. Olisiko sinulla jokin taito ja aikaa, jolla tukisit toimintaamme? 
(Tarve olisi myös esim. talvileirin lauantaipäivänä kahden kaasukeittimen käyttäjälle 
ja tiskivesien lämmittäjälle.)  

Pyydämme, että mahdollisimman moni teistä täyttäisi kyselyn osoitteessa 
https://urly.fi/SPV. Vaihtoehtoisesti voitte palauttaa viimeisellä sivulla olevan kyselyn 
lapsenne mukana kololle yhteydenottoamme odottamaan. 

Voit itse tukea tai vihjata kiinnostuneille myös seuraavasta partiotoiminnan 
tukemismahdollisuudesta: www.partio.fi/tue-toimintaa/partion-ystavat

LIPPUKUNNAN VIESTINTÄ
Saukkojen nettisivuille päivittyy kuukausittain tarvittava toimintaa ja koteja tukeva 
tieto. Lisäksi voit seurata toimintaamme facebookissa (facebook.com/savonsaukot) 
tai Instagramissa (käyttäjä savonsaukot, #savonsaukot). 

Seuraava Tietovuoto lähetetään kuksassa huoltajan ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen ennen partiosyksyn alkua elokuun puolivälissä.

LEIRI- JA PURJEHDUSMAKSUT
Lippukunta on päättänyt vuoden 2018 alusta olla vastaanottamatta käteismaksuja. 
Jatkossa kaikki lippukunnan tapahtumien maksut tulee siis suorittaa lippukunnan 
tilille (Danske Bank FI17 8570 0710 1213 62) joko tilisiirtona tai MobilePaylla 
erikseen ilmoitettavalla viitteellä. Eräpäivä on viikkoa ennen tapahtumaa, ellei muuta
ole ilmoitettu. Vuonna 2018 leirimaksut ovat seuraavat:

▪ viikonloppuleiri/purjehdus pe-su 25 eur, la-su 15 eur
▪ pidemmät purjehdukset 10 eur perusmaksu + 10 eur /pvä
▪ päiväpurjehdus 5 eur, mikäli purjehduksella tarjoillaan ruoka
▪ kaikille avoimet sunnuntaipurjehdukset ovat maksuttomia

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN
Lippukunnan isoihin tapahtumiin ilmoittaudutaan Saukkojen kotisivuilla ilmoitetun 
linkin kautta. Myös muihin partiotapahtumiin löydät mahdolliset ilmoittautumislinkit 
samasta paikasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on pääsääntöisesti kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa. www.savonsaukot.fi/toimintakalenteri
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TULEVAT TAPAHTUMAT
Tapahtumista on lisätiedot ja ilmoittautumislinkit osoitteessa: 
www.savonsaukot.fi/toimintakalenteri

Talven tulet ´18

Sulkavan, Juvan, Enonkosken ja Savonlinnan partiolaisten yhteinen talvileiri 
Sulkavan Tapiolassa 16.-18. helmikuuta, kaikille ikäkausille. 
Sudenpennut ja seikkailijat la-su, tarpojat ja samoajat pe-su. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä (VIP) pe 2.2.

Kevätleiri

Partioviikolla huhtikuun 27.-29. päivä tutustutaan mm. Pyhän Yrjön legendaan ja 
kaivetaan lohikäärme varastosta esiin! Kaikille ikäkausille. 
VIP pe 13.4.

Kesän purjehdukset

Eri ikäkausille järjestetään veneilykaudella omat purjehdukset. Pisimpinä 
purjehduksina Satahangalle Loviisaan siirtyminen ja sieltä kotiin matkaaminen. 
VIP su 13.5.

▪ sudenpentupurjehdus la-su 9.-10.6. (Kankainen)
▪ aikuisten sunnuntaipurjehdus 10.6.
▪ seikkailijapurjehdus pe-su 15.-17.6. (Haukivesi)
▪ Satahanka-eskaaderi meno ma-su 23.-29.7. (Savonlinna – Loviisa)
▪ Satahangan paluupurjehdus (tarpojat & samoajat) ma-la 6.-11.8. (Loviisa 

– Savonlinna)

Satahanka XIII

Suomen partiolaisten kansainvälinen meripartioleiri järjestetään 4-6 vuoden välein ja 
ensi kesänä leiri pidetään Loviisassa, jonne lippukunnan koulualus S/Y Paavo myös 
tekee siirtymäpurjehduksen. Leirin ohjelma on tarpojaikäisistä ylöspäin eli ikärajana 
on käytännössä 12 vuotta. Tätäkin nuoremmat voivat osallistua leirille aikuisen 
mukana. Leirille ovat tervetulleita kaikki meripartiosta kiinnostuneet, myös ei vielä 
toiminnassa mukana olevat. Aikuisille tarjolla on monia mielenkiintoisia leiripestejä. 
VIP ke 28.2. Lisätietoa: www.satahanka.fi

Koonnut  tiedotusvastaava/lpkja Teppo
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