
PARTIOPOIKALIPPUKUNTA TURUN METSÄNKÄVIJÄT 
Loppukevään ja kesän tapahtumat 2017 

 
Tässä tulee tietoa loppukevään ja kesän tapahtumista. Lisätietoja saatte lippukunnanjohtajalta, osastojen 
johtajilta sekä tapahtumien vastuuhenkilöiltä. Tarkkailkaa myös lippukunnan www-sivuja osoitteessa 
www.tume.fi. 

 
6.5.  Paraatiharjoitukset, kolo (kaikki) 

Tilaisuuteen osallistuu koko lippukunta, erityisesti nuorimmat, joilla marssikokemusta ei vielä niin kovasti ole. 
Klo 12.00 tarkastamme asut, jotta merkit ja mitalit saadaan paraatia varten oikeille paikoille ja harjoittelemme 
marssimista Kolon läheisyydessä. Harjoitus päättyy noin klo 13.00. Varustus: partiohuivi, ruskea partiopaita, 
mustat suorat housut ja mustat kävelykengät. 

 

6.5 Alppikarhu –kesäleirin tiedotustilaisuus, kolo (se, ta, sa, va huoltajat) 
Seikkailijoiden ja sitä vanhempien ikäkausien huoltajilla on mahdollisuus tulla kuulemaan lisää kesällä 
Sveitsissä järjestettävästä leiristä. Tilaisuus järjestetään kololla samaan aikaan paraatiharjoitusten kanssa, eli 
12.00-n.13.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

 

7.5.  Kevätpäätös ja partioparaati, Kolo ja Turun keskusta (kaikki) 
Kevätpäätös, jossa jaetaan luokkasuoritus- ja ansiomerkit, alkaa Kololla klo 12.15. Tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu. Kevätpäätöksen jälkeen siirrymme paraatitilaisuuteen Tuomiokirkolle. Tilaisuus Tuomiokirkolla 
alkaa klo 14.00 ja noin klo 14.30 lähdemme marssimaan pitkin varsinaista paraatireittiä. Tulemme takaisin 
Kololle noin klo 15.00. Varustus: partiohuivi, ruskea partiopaita, mustat suorat housut ja mustat kävelykengät. 
Lippukunta tukee jäseniensä partiopaitahankintaa puolella paidan hinnasta. Alennuksen saa omalta 
ryhmänjohtajalta saatavaa kuponkia vastaan Scandinavian Outdoorista. 

 

25.5.  Fillariskaba (se, ta, sa, va) 
Vuosittainen lippukunnan oma partiotaitokilpailu käydään jälleen tänä vuonna. Menopelinä toimii oma 

polkupyörä ja kisaa käydään muita lippukunnan ja Pohjois-Turun alueen vartioita vastaan luonnonkauniilla 

Ruissalon saarella. Kilpailu on seikkailijoille ja sitä vanhemmille. Lisätietoja tapahtumasta saat omalta 

ryhmänjohtajalta. 

 

8.-20.6. Partiopoikien kesäleiri Alppikarhu, Sveitsi (se, ta, sa, va) 
Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien ja vaeltajien kesäleiri, joka järjestetään Sveitsin Kanderstegissa. 
Tapahtumasta lähetetään vielä oma kirje, jossa on tarkempia tietoja leiristä ja sen aikataulusta. 

 
7.-9.7. Sudenpentujen kesäretki, pääkaupunkiseutu (su) 

Sudenpennut suuntaavat tänä kesänä tutustumaan Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin. Ohjelmassa on mm. 
Suomenlinnaan ja Korkeasaareen tutustumista. Retken aikatauluista ja sen ohjelmasta tulee tarkempaa 
informaatiota sudenpennuille. 

 
 
 
 
 
 

 
Keväisin partioterveisin,      Lyhenteiden selitykset 
Lippukunnanjohtaja       su = sudenpennut 
Mikko Hurme       se = seikkailijat 
p. 040 535 4871.      ta = tarpojat 

sa = samoajat  
va = vaeltajat 

 


