26.11.2021

Joulu-Halivum
Lippukunta tiedottaa

Kiitos adventtikalentereiden myyjille!
Lippukuntalaiset ovat myyneet hienosti adventtikalentereita, yli 450 kpl! Tähän
tulee vielä lisäksi joulumarkkinoilla myytävät kalenterit. Kalenterimyynti on
tärkeä osa lippukunnan varainhankintaa. Joulujuhlassa myyjät palkitaan: 12
kalenteria tai enemmän myyneet saavat tonttumerkin ja 20 kalenteria tai
enemmän myyneet saavat taskulampun (ja tonttumerkin).

Joulumarkkinat alkavat 27.11!
Lippukunnan tärkein varainhankintatempaus on jo ihan lähellä. Markkinaviikonloppuja on neljä ajalla
27.11.-19.12. Olemme jokaisena lauantaina ja sunnuntaina sitoutuneet myymään Suurtorin
joulumarkkinoilla laktoosittomaan maitoon keitettyä joulupuuroa sekä Marlin punaista perinteistä glögiä
ohuen ja rapean joulupiparkakun kera. Olethan jo ilmoittautunut työvuoroon? Markkinat ovat yhteinen
voimanponnistus, jossa tarvitaan jokaista. Varainhankinnan avulla koulutusaluksemme s/y TMX saadaan
pidettyä hyvässä kunnossa, sekä retkien, leirien ja purjehdusten osallistumismaksut kohtuullisena.
Lippukunnan joulumarkkinapäällikköinä toimivat Erkkitapani "ET" Hintsa ja Joni "Ötzi" Kuusisto.
Työvuoroihin ilmoittautumiset kerää Joni "Ötzi" Kuusisto, 040 572 2987,
joulumarkkinat@turunmikaelinsiniset.fi. Linkki työvuorotaulukkoon sekä lisätietoa löytyy osoitteesta
turunmikaelinsiniset.fi/joulumarkkinat
Lippukunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.
Kokouksen päätöksiä:




Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Lippukunnan jäsenmaksu pysyy 0
eurossa. Partion jäsenmaksusi koostuu siis vain piirin ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta.
Lippukunnanjohtajana jatkaa Erkkitapani Hintsa
Lippukunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkkitapani Hintsa. Muut hallituksen jäsenet
vuonna 2022 ovat Hanna-Sisko Kaukkila, Joni Kuusisto, Kalle Parvinen, Otso Kivikorpi, Atte
Huotari, Mikko Laine, Lauri Soini ja Viljami Soini

Onnea tehtäviin valituille!
Tervetuloa lippukunnan joulujuhlaan 14.12
Turun Mikaelin Sinisten joulujuhla pidetään tiistaina 14.12.2021 klo 18 Turun Mikaelin
seurakuntakodissa (sisäänkäynti kolon ovea vastapäätä kolon pihalla). 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta
joudumme tarkastamaan koronapassin.
Ohjelmassa mukavan yhdessäolon ja mehuttelun/kahvittelun lisäksi suoritusmerkkien jako,
tonttumerkkien ja muiden adventtikalenterimyyntipalkintojen jako, lippukunnan johtajan sana, sekä
mailikuninkaan palkitseminen. Saat myös tietoa ensi kesän kesäleireistä ja matkapurjehduksesta.

Tulevia tapahtumia: (Katso myös https://www.turunmikaelinsiniset.fi/ajankohtaista/)















Ke 8.12. Partiolaisten Kauneimmat joululaulut Mikaelinkirkossa
Ti 14.12. Lippukunnan joulujuhla Mikaelin seurakuntakodissa
Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat 27. – 28.11., 4. – 5.12., 11. – 12.12. ja 18. – 19.12
La 15.1.2022 Johtajiston suunnittelupäivä
Su 30.1.2022 Tammikirkko Mikaelinkirkossa
Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous helmi-maaliskuussa 2022
Pe 4.2 – su 6.2.2022 Seikkailijoiden retki Kunstenniemessä
Pe 11.3- su 13.3.2022 Lippukunnan kevätretki Kunstenniemessä
Ti 19.4.2022 Lippukunnan yrjönpäiväjuhla Mikaelin seurakuntakodissa
Toukokuussa paraatiharjoitukset Ruissalon kansanpuistossa.
Su 15.5.2022 partioparaati
Purjehduksia purjehduskalenterin mukaan.
9-12.6.2022 Tammileiri sudenpennuille
15.–23.7.2022 Finnjamboree Kajo Evolla

Partiolaisten kauneimmat joululaulut keskiviikkona 8.12.2021 klo 18.00 Mikaelinkirkossa
Äänessä jouluisesti Maarian Kämmeköiden partiokuoro Satakielet ja Turun Metsänkävijäin Soittokunta
sekä tilaisuuden johdattelijana partiopastori Mia Pusa. Mukana myös Betlehemin rauhantuli. Maksuton
tilaisuus on tarkoitettu kaikille. Partiolaisilla partiohuivi. Koronapassi 16v täyttäneiltä, maskisuositus.
Tammileiri
Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentujen piirileiri Tammileiri tulee taas vuonna
2022, ajalla 9.-12.6.2022. Ilmoittautumisaika on 17.1.-20.2.2022. Ohjeet
ilmoittautumiseen julkaistaan Tammileirin nettisivuilla https://tammileiri.fi/
Leirin hinta on 85 €, josta lippukunta maksaa 20€, joten osallistujan maksettavaksi
jää 65€.

Finnjamboree Kajo 2022
Seuraava Finnjamboree Kajo järjestetään vuonna 2022, ajalla 15-23.7.2022. Kajo
on tarkoitettu tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille partiolaisille.
Tämänhetkisistä seikkailijoista vanhimmat voivat myös osallistua, sillä he siirtyvät
kesällä tarpojiksi.
Kajon ilmoittautuminen on auki 1.12.2021–2.2.2022. Leirimaksu 250€ maksetaan
heti ilmoittautumisen yhteydessä. Leiriorganisaatiolta voi myös hakea stipendiä
ilmoittautumisen lopussa ja tällöin mahdollinen leirimaksun osuus laskutetaan
stipendipäätöksen jälkeen.
Lippukunta maksaa kuljetukset leirille. Uudesta maksukäytännöstä johtuen
lippukunta ei voi tarjota suoraa automaattista tukea osallistujille. Muusta mahdollisesta tukijärjestelystä
kerrotaan erikseen myöhemmin.
Matkapurjehdus 2022
Alustavasti ensimmäinen matkapurjehdus on noin viikon mittainen purjehdus juhannuksen jälkeen.
Alustavasti Finnjamboree Kajon (15-23.7.2022) jälkeen pidetään kahdesta noin viikon mittaisesta legistä
koostuva matkapurjehdus. Tarkemmin asiasta kerrotaan lippukunnan joulujuhlassa 14.12.2021.

