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                     saimaan sydämessä

Talven pikkuhiljaa taittuessa kevääksi...
...ja jäiden lähtöä odotellessa, muistutetaan koteja partiokevään tapahtumista. 
Seuratkaahan myös lippukunnan nettisivuja, josta löytää paljon tärkeää infoa. Kesän 
purjehdusten ilmoittautuminen alkaa huhtikuun puolivälissä! 

Keväisin partioterveisin, Lpkj Tapio

PARTIOLAISTEN KIRKKOPYHÄ 22.4.

Partioviikon alussa sunnuntaina 22.4. partiolaisten kirkkopyhänä lippukuntamme 
osallistuu messuun tuomiokirkossa. Saukot hoitavat kolehdinkeruun, tekstin 
lukemisen ja toimivat virsikirjojen jakajina sekä mahdollisen kahvituksen järjestäjänä. 
Olisi hienoa, että lippukuntamme olisi runsaslukuisesti partiohuiveineen paikalla! 
Järjestelyjä varten paikalle toivotaan Saukkojen saapuvan klo 09.15.  

KEVÄTLEIRI 27.-29.4. - Kevätyössä on taikaa...

Lippukunnan kevätleiri järjestetään huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Tervastuvalla
ja Aholahden maastoissa. Leirin teemana on taikuus ja tiedossa on teemanmukaista 
ohjelmaa kaikille ikäkausille suduista samoajiin. Kaivetaan myös lohikäärme esiin 
varaston syövereistä ja muistellaan Pyhän Yrjön legendaa. Ilmoittautuminen auki 
NYT ja se tapahtuu tuttuun tapaan kotisivujen kautta: www.savonsaukot.fi/toiminta. 

Lisätietoja: leirinjohtaja Jenni Savolainen p. 0503204288

KEVÄÄN VARAINKERUUTEMPAUS – komerontäyte partion hyväksi

Tänä keväänä mm. lippukunnan purjehdustoimintaa varten kerätään rahaa 
kirpputorilla. Saukot varaavat Superkirppikseltä pöydän toukokuussa ja 
partiotoiminnan tueksi toivotaan perheistä myytäväksi toimitettavan hyväkuntoista 
tavaraa, jolle ei enää ole kotona käyttöä. Kevätsiivouksissa raivatuista komeroista 
löydetyt kierrätykseen soveltuvat tavarat voi toimittaa kololle kokousiltoina 
kevätleiriin (pe 27.4.) mennessä.

C/o Pia Lehikoinen facebook:  Savon Saukot ry
Saarilahdentie 1 www.savonsaukot.fi Instagram: savonsaukot
57210 SAVONLINNA Twitter: Savon Saukot

  TIETOVUOTO
  2/18

http://www.savonsaukot.fi/


SATAHANKA XIII – lähde leirille vaikka pariksi päiväksi!

Ensi kesän isolla valtakunnallisella partioleirillä Saukot muodostavat yhteisen 
leirilippukunnan Mikkelin Ekin Partiolaisten ja Ristiinan Yöveden Waeltajien kanssa. 
Leirin jälki-ilmoittautuminen on auki 31.3. saakka myös yksittäisille päiville ja ei-
vielä-partiolaisille. Ohjelma on suunniteltu tarpojaikäisistä ylöspäin, mutta 
leirilippukunnassa on tilaa myös perheleiriläisille. Leirilippukunnassa on myös vielä 
auki leirin aikana aikuisille hyvin soveltuvia päiväpestejä. Ja vesillekin pääsee! 
Lähtisittekö testaamaan yhdessä perheen pienimpien kanssa partioleiritunnelmia 
pariksi päiväksi Loviisaan heinä-elokuun vaihteessa? 

Saukot purjehtivat myös oman koulualuksen S/Y Paavon leirille ja takaisin 
Savonlinnaan.  Paluupurjehdukselle 6.-10. elokuuta on tiedossa tarve (aikuiselle) 
siirtomiehistölle - ensikertalaisetkin ovat oikein tervetulleita. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja: leirin yhdyshenkilö ja siirtopurjehdusvastaava Teppo Hakkarainen 
p. 0445320679 / teppo.j.hakkarainen@gmail.com
leirin viralliset nettisivut www.satahanka.fi

ONKO TEILLÄ SOUTUVENE? Ja saisiko sitä lainaksi?

Vuosituhannen vaihteessa aktiiveina toimineet saukot, eli etäilijöinä toimivat 
”wanhat” lippukuntalaiset ovat suunnitelleet toukokuun lopulle lippukuntamme 
jäsenille ja lähialueen lippukunnille tarjottavaa partiokisaa Savonlinnaan. Kisa 
käydään soutamalla kaupungin ympärillä. Vinkkaa lainaveneen mahdollisuudesta 
lippukunnanjohtaja Tapiolle! p. 0504147393 / tapio.loikkanen@gmail.com

AIKUINEN TUKI – tule mukaan partiotoimintaan!

Olisiko sinulla jokin taito ja aikaa, jolla tukisit toimintaamme? Ensi 
kesälle tarvetta on mm. sunnuntaipurjehdusten ja Satahangalta 
paluun siirtopurjehduksen miehistöksi. Täytä kysely osoitteessa: 
https://goo.gl/Q5P4YK tai skannaa älypuhelimen kameralla oheinen 
QR-koodi, josta pääset suoraan samaan kyselylomakkeeseen.

Koonnut  tiedotusvastaava/lpkja Teppo

C/o Pia Lehikoinen facebook:  Savon Saukot ry
Saarilahdentie 1 www.savonsaukot.fi Instagram: savonsaukot
57210 SAVONLINNA Twitter: Savon Saukot

http://www.savonsaukot.fi/
https://goo.gl/Q5P4YK

	PARTIOLAISTEN KIRKKOPYHÄ 22.4.
	KEVÄTLEIRI 27.-29.4. - Kevätyössä on taikaa...
	KEVÄÄN VARAINKERUUTEMPAUS – komerontäyte partion hyväksi
	SATAHANKA XIII – lähde leirille vaikka pariksi päiväksi!
	ONKO TEILLÄ SOUTUVENE? Ja saisiko sitä lainaksi?
	AIKUINEN TUKI – tule mukaan partiotoimintaan!

