On hanget, korkeat nietokset…
...tai no ne olis ainakin toiveena. Kevättalvella nimittäin tiedossa on partiopiirimme Järvi-Suomen
partiolaisten järjestämä kolmen yön hiihto- tai talvivaellus 20.-23.2. jossakin itä-Suomen alueella.
Toivotaan siis vielä kunnon lumikelejä! Sydäntalvelle tiedossa myös lippukunnan oma retkipäivä ja kelien
taituttua kevääksi mm. partioviikon tapahtumia, jollaliveä, kevätkisoja ja tietysti myös jo vesille
pääseminen. Tässä tietovuodossa on taas tärkeitä uutisia partioperheille ja tuttuun tapaan
toimintakalenteri ilmoittautumispäivineen. Mukavaa partioTALVEA kaikille!

Tapio

Lpkj 

PAAVO MYYNTIIN
Lippukunnan yleiskokous päätti
syyskokouksessa asettaa lippukuntamme
koulualuksen S/Y Paavon myyntiin. Vene
hankittiin edellisen veneen Saukko III:n tilalle
kesällä 2015 ja jo tuolloin hankintahetkellä
veneen elinkaareksi suunniteltiin 10 vuotta
lippukunnan omistuksessa. Isompien
purjeveneiden myynti on hidasta ja
käyttökokemusten mukaan toisen tyyppinen alus
soveltuu toimintaamme paremmin. Tällainen olisi
jäissä talvehtiva, mahdollisesti apupurjeilla
varustettu moottorialus, joka myös
kokoluokaltaan merelle soveltuvana (alle 15
metriä) vastaisi muiden Saimaalla toimivien
meripartiolippukuntien aluksia. Purjehduskausi
pitenisi huomattavasti näillä ominaisuuksilla ja
aluksella voitaisiin järjestää
merenkulkukoulutusta ja muuta partiotoimintaa
myös kesäkauden ulkopuolella, aktiivisemman
viikkotoiminnan aikaan. Ennen uuteen alukseen
astumista seilataan kuitenkin vielä monta
meripeninkulmaa Paavolla!

TALVIRETKELLE
Lähdetään koko lippukunnan voimin helmikuun
8. päivä ja retkellä ulkona yöpyminen ei ole enää
varustepuutteista kiinni! Saukot saivat
lahjoituksena kolme upouutta talvikäyttöön
tarkoitettua makuupussia, jotka ovat kaikkien
lainattavissa. Viileämmille syys- / kevätkeleille on
myös lainaksi saatavilla kolme kolmen
vuodenajan pussia. Lainaajalla tulee olla oma
pussilakana, jota käyttää makuupussin sisällä,
jotta pidetään nämä lainavehkeet siisteinä.
Käyttäjä myös huolehtii pussin kuivattamisesta ja
siististä pakkaamisesta käytön jälkeen.
Pidemmille reissuille saatavilla lainaksi myös
isoja rinkkoja, kun oma reppu ei enää riitä
henkilökohtaisen mässykasan kantamiseen.
Omalta johtajalta lisätietoa lainausjärjestelyistä!
(talviretkelle ilmoittautuminen nettisivuilla)

KAUKOPURJEHDUS

TOIMINTAKALENTERI

Saimaan laivue toteutti viime syksynä
partiomatkan Kreikkaan purjehdusreissuna,
mutta ensi kesänä laivue kaukopurjehtii
Puruvedellä. Kyseessä on viikon mittainen
kevytvene”vaellus” ensisijaisesti Vikla-jollilla
pareittain, mutta yhtenä jollalaivueena. Viikon
aikana on mahdollisuus suorittaa Suomen
Partiolaisten kaukopurjehdusmerkki, jonka on
vain hyvin harva suorittanut ja saa kantaa siitä
tunnuksena kultaista ruoria partiopaidassaan.
Merkin suorittaminen sisältää pienen tutkimuksen
tekemisen ja siitä kirjoitettavan raportin.
Osallistujilta edellytetään purjehduksen
alkeistaso ja kokemusta kevytveneen
käsittelystä. Näitä taitoja on hyvä alkaa
petraamaan sitten jäiden lähdettyä porukalla
lippukunnan Viklalla...

ilmoittautumislinkit lippukunnan
nettisivuilla www.savonsaukot.fi

PÖLLÖ-VARTION
KUULUMISET
Partio on toki lasten ja nuorten harrastus, mutta
tukitoimiin tarvitaan toisinaan aikuisia ja miksipä
sitä ei samalla hyvällä porukalla myös kävisi
retkillä! Etupäässä Pöllö-vartiomme toiminta on
tosin toistaiseksi keskittynyt vain siihen retkeilyyn
:D Jos tunnet olevasi jo “liian vanha”, “tarpeeksi
vanha”, tai vaan “vanha” niin liitypä mukaan.
Olemme tavanneet n. kerran kuussa torstai-iltana
ja ehditty on harrastaa arktista pimeäpurjehdusta,
paahtaa nuotiopopcorneja, äimistellä
Tervolankirkkoa Kallislahdessa ja paistaa
omenahyvettä risukeittimellä Pyttysaaressa.
Lisätietoja mm. Sanna: p.0505671996

Helmikuu
●

●

Lippukunnan talviretki 8.-9.2. Huosioon,
sudenpennut ja seikkailijat la klo 10-17,
muilla yöpymismahdollisuus. Pelkkä la 7
eur, la-su 10 eur. Viimeinen
ilmoittautumispäivä (VIP) 31.1.
JSP hiihtovaellus 20.-23.2., hinta 55 eur,
VIP 2.2.

Huhtikuu
●

Partioviikon päätös su 26.4. Tiedossa
mm. paraati kaupungilla ja partiolounas
perheille

Toukokuu
●
●
●

1. Saunaseiluu 8.5.
Jollalive 23.5. Klo 8-20
Matkustajasatamassa
Lippukunnan iltanuotio (kauden päätös)
27.5. Uuraansaaressa

KESÄ
●

●
●

Saimaan laivueen regatta Etelä-Saimaalla
/ lpk pitkä purjehdus. 4.-7.6. Hinta 40 eur,
VIP 15.5.
Saimaan laivueen jollavaellus 22.-28.6.
Hinta 50 eur, VIP 15.5.
Lippukunnan kesäleiri 1.-7.8.VUODEN
KOHOKOHTA. Hinta 10 eur + 10/pvä
(20-70 eur). VIP 15.5.
Kesän tapahtumiin tulee lippukunnan
nettisivuille ilmoittautumislinkit huhtikuun
puolivälissä.
Kokosi Teppo / viestintä

