
Tervehdys Kipinöiden koteihin
PARTIOSYKSY ALKAA LÄHESTYÄ,  JA NI INPÄ MYÖS SYKSYN RYHMIIN
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA OLLA AJANKOHTAISTA.  VI IKKOTOIMINTA LÄHTEE
KÄYNTI IN SYKSYLLÄ VI IKOLLA 35 (29 .8 .  ALKAVA VI IKKO) .  RYHMIEN
KOKOONTUMISAJAT OVAT SEURAAVAT:

Maanantaisin klo 17.30-18.30 Joutjärven Kirkolla

Seikkailijajoukkue torstaisin klo 18.00-19.30 Joutjärven kirkolla
Seikkailijajoukkue keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 Karistossa
Seikkailijajoukkue keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 Ahtialassa

Tarpojavartio tiistaisin klo 18.00-19.30 Karistossa

Samoajavartio Lahnat joka toinen tiistai klo 18.00-19.30 Joutjärven kirkolla
Samoajavartio tiistaisin klo 18.-19.30 Ahtialassa 

omien aikataulujensa mukaisesti 

Aikuisvartio noin kerran kuussa sovitusti

Sudenpennut (7-9 vuotiaat)

Seikkailijat (10-12-vuotiaat)

Tarpojat (12-15-vuotiaat)

Samoajat (15-17-vuotiaat)

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Aikuiset (22+)

Ajantasaiset ryhmätiedot, sekä lisätietoa ikäkausista löytyy myös lippukunnan nettisivuilta:
https://www.kipinat.fi/ryhmat/ 

Jos emme saa toimintaamme mukaan uusia aikuisia tulee sudenpennuille vain yksi ryhmä, joka kokoontuu
maanantaisin Joutjärven Kirkolla. Jos päätät ryhtyä ryhmänohjaajaksi pääsee lapsesi partioon ja samalla
mahdollistat harrastuksen myös muille alueen lapsille. Ryhmänjohtaja tarpeesta on viestitty jo aiemmin lisää voi
lukea lippukunna nettisivuilta. Kukaan ei johda ryhmää yksin ja tukenasi on lippukunnan muujohtajisto sekä
valmis partio-ohjelma ja koulutukset.
Jos olet kiinnostunut ryhmänjohtamisesta ota yhteyttä joutjarvenkipinat@gmail.com tai laita viestiä meille
somessa. 
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NYKYISTEN JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN

Nykyiset jäsenet ovat etusijalla ryhmiin, ja heidän ilmoittautumisensa
syksyn ryhmiin tapahtuu 8.8.-19.8.2022 Kuksassa osoitteessa
https://kuksaan.fi/52866 Huomioittehan, että ajoissa ilmoittautumalla
voitte varmistaa paikan ryhmässä. 

Mikäli sinulle on epäselvää, mihin ryhmään sinun tulisi ilmoittautua,
olethan ajoissa yhteydessä edelliseen ryhmänjohtajaasi.

UUSIEN JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN

Uusien jäsenten ilmoittautuminen voidaan avata vain, mikäli ryhmissä
on tilaa nykyisten jäsenten ilmoittautumisajan päätyttyä 19.8.
Tiedotamme mahdollisesta uusien jäsenten ilmoittautumisajasta
nettisivuillamme sekä somessa myöhemmin elokuussa, kuitenkin
aikaisintaan 21.8. Seuraattehan tiedotustamme asiasta.

AIKUISET PARTIOTOIMINNAN MAHDOLLISTAJINA

Kaikki uudet aikuiset ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaamme!
Omasta kiinnostuksestaan toimintaamme kohtaan voi kertoa kenelle
tahansa tutulle johtajalle tai voit ilmoittaa kiinostuksestasi myös
osoitteessa kuksaan.fi/52649

Toimintakauden suunnittelu johtajiston kesken tapahtuu Upilassa
12.-14.8.2022. Voit ilmoittautua mukaan koko viikonlopuksi tai vaikka
vain osaksi aikaa. Tule rohkeasti mukaan ja sytytä partiokipinäsi
kanssamme. Ilmoittautuminen  johtajaviikonloppu Sytkäriin 11.8.
mennessä osoitteessa kuksaan.fi/52655 

Terveisin,
Joutjärven Kipinöiden johtajisto
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RYHMÄT KOKOONTUVAT
VI IKOITTAIN

PARTIOKOLOILLA TAI
ULKONA

Kokoontumispaikat
Joutjärven kirkon

partiokolo

ILMARISENTIE 1 ,  15170
LAHTI

Ahtialan
seurakuntakeskuksen

partiokolo

ALASENKATU 4 ,  15300
LAHTI

Kariston partiokolo

HIETAPELLONKATU 4 ,
15160 LAHTI

https://kuksaan.fi/43277

