
Partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry 

Turun Mikaelin Sinisten Tuki ry / Vanhempainneuvosto 

 

Lippukunta toivottaa tervetulleiksi partiolaiset perheineen 

perinteiseen uuden toimintavuoden aloitukseen eli 

Tammikirkkoon sunnuntaina 26.1.2020 ja sen jälkeen kololle 

mehulle ja kahville. 

Kokoontuminen kirkkoon klo 9.40. Partiolaisilla partioasu 

(huivi ja partiopaita/sudenpentupusero). 

 

Wanhis järjestää kirkon jälkeen kahvi- ja mehutarjoilun kololla ja haluaa 

rupatella vanhempien kanssa hetken kahvikupin äärellä tulevasta keväästä.  
 
* Joulumarkkinat v. 2019 

Lippukunta kertoo huoltajille tuoreet kuulumiset isosta ponnistuksesta. Omat arviot ja kehitysideat 

voi myös samalla esittää. 

 

* Wanhiksen kokoontumiset  

Kevätkaudella joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18 kololla (2.3., 6.4., 4.5.). 

 

* Lisämukien hankinta 

Vanhoja ”partioscout”-mukeja oli liian vähän esim. paraatikahvitukseen. Wanhis hankki 30 uutta 

valkoista 0.3ltr Teema-mukia tuleviin kahvituksiin lisämukeiksi, jotta meidän ei tarvitse käyttää 

kertakäyttömukeja jatkossa.  

 

* Lippukunnan, Veljeskillan ja Wanhiksen yhteinen retki maaliskuussa 

Minne haluaisitte mennä tutustumaan koko perheen voimin? Ehdotuksia vastaanotetaan 

mielenkiintoisista kohteista. Kerro rohkeasti toiveesi. Kaikki kontaktit käyttöön!  

 

* Yrjönpäiväjuhla 23.4.2020 klo 18  

Lippukunta järjestää juhlan pojille perheineen Mikaelin seurakunnan seurakuntakodissa. Wanhis hoitaa 

kahvituksen, mihin tarvittaisiin apukäsiä 3-4 henkilöä järjestelyihin. 

 

* Partiovarustepörssi kololla 23.4. tuntia ennen Yrjönpäiväjuhlaa eli klo 17-18.  

Paraativarusteet kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin. Kololla on nähtävillä 

vanhoja lippukunnan omistuksessa olevia paitoja, polvihousuja ja tummia 

kenkiä. Näitä voi ryhmänohjaajan avustuksella vaihtaa jo oman kokouksen 

yhteydessä, jos sopivan kokoinen paita tai polvihousut tai mustat kengät 

sattuvat löytymään.  

 

Jos vaihto ei onnistu, niin partiopaidan hinta on 15 euroa, polvihousut 10 euroa ja partiovyö 5 euroa. 

Kengät ovat vaihtaneet omistajaa 5-10 eurolla. Jos tuot pieneksi jääneet 

polvihousut/partiopaidan/kengät/partiovyön myytäväksi, koska vaihto ei aiemmin onnistunut, tuo ne 

vasta 24.3. klo 17-18 kololle. Vain silloin voit myydä ne suoraan eteenpäin. Moni löytää sopivat tuolloin. 

Kierrätys kannattaa näissä. Lippukunta ei teetä enää tummansinisiä polvihousuja vaan ne pitäisi hankkia 

omia kanavia pitkin, jos vaihtareita ei löydy. Kololla on myös tummansinisiä suoria housuja (5 euroa), 



joitten lahkeita on joskus modattu polvihousuiksi. FB:n partiokirpputoria kannattaa myös käyttää 

hyväkseen. TMS käyttää ns. ”Vanhaa sinistä partiopaitaa” mustin partionapein. Paidan voi ostaa saa 

myös edelleen Scandinavian Outdoorista https://scandinavianoutdoor.fi/haku/?q=vanha%20partiopaita	

Lue tarkoin lippukunnan tekemä linjaus varusteiden kierrättämisestä: 

”Perhe voi tuoda vaatepörssitilaisuuteen ylimääräiset varusteet myytäväksi tai tulla itse vaihtamaan esim. 

pieneksi jääneet polvihousut isompiin. Ostaja voi vaihtaa oman pieneksi jääneen asunsa lippukunnan omistamaan 

vastaavaan aina maksutta. Jos perhe ei löydä vastaavaa sopivan kokoista, voi silloin myydä pieneksi jääneet esim. 

polvihousut eteenpäin. Omia tavaroita myytäväksi tuovan tulee olla itse paikalla tapahtumassa. Mikäli myyjä ei 

ole itse paikalla tapahtuman päättyessä eikä vaate/varuste ole mennyt kaupaksi, niin myymättä jääneet 

varusteet muuttuvat lippukunnan omaisuudeksi.” 

 
* Partioparaati 3.5. ja huoltajien paraatipullien leivonta  

Wanhis hoitaa kahvituksen, tarvittaisiin 2-3 henkilöä järjestelyihin.  

 

 

 
 

* Paraatipullien leipominen 

Nyt on taas mahdollisuus leipoa pojille pullaa! Harras 

toiveemme on, että jokainen perhe leipoisi suunnilleen joka 

toinen vuosi pellillisen (20 kpl) tuoreita paraatipullia.  

Pullat voi paistaa kiireen sattuessa myös pakastealtaiden 

paistoa vailla olevasta pullatarjonnasta.  

 

Wanhiksen tehtävä on tukea lippukuntaa ja aktiivinen vanhempainyhdistys on 

lippukunnanjohtajalle sekä lippukunnalle tärkeä asia. Huoltajien 

kontaktiverkosto voi olla lippukunnalle korvaamaton, myös huoltajien tieto-

taitoja voidaan käyttää poikiemme hyväksi.  

Erilaisten tapahtumien yhteydessä auttavia käsiä tarvitaan aina. 

 

Hyvää alkanutta Uutta Vuotta ja  uutta vuosikymmentä ! 

Päivi Vähä-Kurki   Erkkitapani ET Hintsa    

Wanhiksen puheenjohtaja   Lippukunnanjohtaja 

040 354 9990   0400 163 613 

paivi.vaha.kurki@gmail.com  erkkitapani.hintsa@gmail.com 

 

PS. Mikäli et ole vielä täyttänyt ”Kysely huoltajille”, voit tehdä sen kololla kahvituksen 

yhteydessä (lomakkeita on kololla). Kyselyjä eniten palauttanut partioryhmä saa kivan 

yllätyspalkinnon.  

 

Kiitos etukäteen! 


