SYYSTIEDOTE 2019 – Harjun Partiotytöt ry
Syystiedote lähetetään kaikille Partiorekisteri Kuksassa oleville Harjun
Partiotyttöjen jäsenille ja heidän huoltajilleen.
Lippukunnan nettisivuilta www.harjunpartiotytot.fi löydät myös infoa
toiminnastamme ja facebook-sivullamme kerromme myös kuulumisiamme. Käy
tykkäämässä sivustamme https://www.facebook.com/harjunpartiotytot/, niin saat
päivitykset ajallaan ja pääset seuraamaan lippukuntamme toimintaa.
Jokaisella ryhmällä on oma whatsapp-ryhmä, jossa tieto kulkee nopeasti
partiolaisen kotiin!

Syksyn toiminta on saatu käynnistymään aktiivisena ja säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä on
yhteensä kahdeksan, Kuksan mukaan jäsenmäärä on tällä hetkellä 116 😊
Menneen kesän kohokohta oli Nurmeksessa Ryske’19-piirileiri, jolle osallistui 47 HaPalaista lasta, nuorta

ja aikuista. Partioleirit ovat juuri niitä tämän harrastuksen kohokohtia, joita muistellaan vielä
vuosien päästä.

SYKSYN 2019 TAPAHTUMIA
Ruskis’19
Harjun Partiotyttöjen perinteinen syysleiri Ruskis’19 järjestetään 1.-3.11.2019. Leiripaikkana
toimii Vesalan kurssi- ja leirikeskuksen rakennus nimeltä Rysä. Teemaksi leirille valikoitui avaruus
ja tiede, joten ole valmiina herättämään sisäinen tiedenaisesi.

Pitkälle leirille (pe-su) osallistuvat Tarpojat ja siitä vanhemmat partiolaiset. Leirin hinta on tällöin
30€.
Lyhyelle leirille (la-su) osallistuvat Sudenpennut ja Seikkailijat. Heille leirin hinta on 25€.
Lauantaina vanhemmilla on mahdollisuus osallistua Aikuisten Partiopäivään klo 10-16. Ohjelman
hinta on 10€. Tähän hintaan sisältyy yksi ruoka ja kahvit.
Leirillä seikkailijat ja sitä vanhemmat nukkuvat kamiinalämmitteisessä puolijoukkueteltassa ja
sudenpennut menevät nukkumaan sisälle.
Viikolla 41 lähetetään kaikille jäsenille Ruskis’19-infokirje, jossa on lisää tietoa ilmoittautumisesta
ja leirin ohjelmasta. Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2019.
Tervetuloa mukaan leirille!

Syyskokous
Lippukunnan virallinen syyskokous järjestetään 20.11.2019 klo 18 NNKY:n salissa, Puistotori 4.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat; Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma
ja budjetti sekä valitaan lippukunnanjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Joulujuhla
Syyskauden päättää lippukunnan yhteinen joulujuhla 12.12.2019,
tästä tulossa lisää tietoa lähempänä joulujuhlaa

JÄSENMAKSU
Partio on edullinen harrastus. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki
yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun 71€ vuonna 2020. Alennetun II-maksun 46€ vuonna
2020 maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.
Jäsenmaksun maksamalla saat osallistua lippukuntasi Harjun Partiotyttöjen, piirin ja
keskusjärjestön Suomen Partiolaisten toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen
partioliikkeeseen, johon kuuluu yli 40 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Jäsenmaksun lisäksi
kerätään retki- ja leirimaksuja, joiden kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina
mm. lippukunnan oman varainhankinnan ansiosta.
Jäsenmaksuun sisältyy myös Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ottama tapaturma- ja
matkavakuutus, joka on voimassa partiotapahtumissa ja viikoittaisissa kokoontumisissa
jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla.
Kaikille uusille jäsenille on tänä syksynä lähetetty Suomen Partiolaisten toimesta vuoden 2020
jäsenmaksulasku paperisena. Jos sitä ei ole tullut, voi laskun tarkistaa Kuksasta lapsen tiedoista,
kohdasta ”Laskut”. Jos lasku on avoinna, tarkista laskun eräpäivä.

Jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
mahdollisuus harrastaa partiota.
Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen
jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands
Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan
(PartioID).
Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen
voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu
alla olevalla sähköisellä lomakkeella (linkki). Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

HAE JÄSENMAKSUVAPAUTUSTA

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA

Vuoden tärkein varainhankintakampanja – Adventtikalenterien myynti starttaa 15.10. ja se
päättyy 5.12. Jokaiselle partiolaiselle jaetaan kokouksessa kirje, jossa on tietoa
adventtikalenterikampanjasta ja tilauslomake, jonka palauttamalla saa kalenterit myyntiin.
Adventtikalenterin hinta on tänä vuonna 10€ ja lippukunta saa jokaisesta myydystä kalenterista
4,50€. Käytämme kampanjasta saadut rahat retki- ja leiritoiminnan järjestämiseen sekä
varusteiden hankintaan.
Ryhmät myyvät adventtikalentereita myös kokouskerroilla ja lippukunta järjestää marraskuussa
kaksi yhteistä myyntitempausta, joista tulee infoa myöhemmin.
Joulukampanjapäällikkönä toimii Siiri Kannela, siiri@kannela.net.

PARTIOTYTTÖ-TEE
Pimeneviin ja viileneviin iltoihin tarjolla Partiotyttö-teetä,
jonka on valmistanut Teeleidi.
Tee sopii mainiosti nautittavaksi kylminä syysiltoina ja se on myös
hyvä pieni joululahja. Ostamalla Partiotyttö-teetä tuet Harjun Partiotyttöjen toimintaa!
50 gramman teepussi maksaa 6€ ja niitä saa tekemällä tilauksen
lippukunnan sähköpostiosoitteeseen: harjun.partiotytot@gmail.com
Teepussit toimitetaan kololle, jos muuta ei sovita ja niiden mukana tulee lasku.

HAPAN OMAT LIPPUKUNTA-ASUT
Harjun Partiotyttöjen omat lippukunta-asut lanseerattiin keväällä ja Ryske’19-piirileirillä niitä näkyi
ensimmäisen kerran.
Tuotteet tilataan sähköpostilla harjun.partiotytot@gmail.com, tuotteiden toimitusaika on 2-4
viikkoa. Tilaus on sitova ja tuotteet maksetaan niiden toimituksen yhteydessä tulevalla laskulla.
T-Paita 15€ - valkoinen/ sininen/
violetti
Huppari – sininen/ violetti
ilman vetoketjua 40€
vetoketjulla 45€
Kangaskassi 7€ - luonnonvalkoinen/ sininen/ limenvihreä/ fuchsianpunainen
Hapan lippukunta-asuista on erillinen tilausohje sähköpostin liitteenä.
Lisätietoja. Pipsa Wilhelms, puh. 050 538 4034, pipsa.wilhelms@partio.fi

Päivän pähkinä

Autiomaassa on tie, joka haarautuu kahteen pienempään tiehen. Toinen näistä
kahdesta tiestä vie rikkauksiin ja toinen ehdottomaan kuolemaan. Kohdassa, jossa
tie haarautuu, ovat identtiset siskokset kumpikin vuorotellen vastaamassa
vastaantulijoiden kysymyksiin siitä, kumman tien valita. Toinen tytöistä puhuu aina
pelkästään totta, ja toinen valehtelee aina. Siskokset ovat tietoisia toisistaan, mutta
risteystä vahtii kerrallaan vain toinen sisko. Vastaantulija ei voi mitenkään tietää,
onko kyseinen tyttö se, joka puhuu aina totta vai se, joka aina valehtelee. Kuinka
vastaantulija pääsee rikkauksien luokse, kun hän saa esittää tytölle vain yhden
kysymyksen.

Harjun Partiotyttöjen johtajat toivottavat kaikille reipasta partiosyksyä!

