
Tervetuloa Joutjärven Kipinöiden lupauksenantoon ja
kevätkauden päättäjäis i in 19 .  ja  20.5 .  

Huom! Tapahtuma järjestetään säävarauksella!

Lupauksen antavat kaikki  kuluneen toimintakauden aikana
partion aloittaneet ,  uuteen ikäkauteen si i rtyneet sekä ne,  joi lta
lupaus on aiemmin jostain syystä jäänyt antamatta.  

Jotta t i laisuus voidaan jär jestää turval l isest i ,  antavat
part iolaiset  lupauksensa ryhmittäin al la  olevan aikataulun
mukaisesti :

LUPAUKSENANTO JA
KEVÄTKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET

19.  ja  20.5.  Joutjärven kirkolla

Keskivi ikkona 19.5.

Klo 17 .30 Saturnus
Klo 17 .45 Sudet ulvoo
Klo 18 .00 Valomiekoil la
taistelevat vegenakit
Klo 18 .15 Nipsut
Klo 18 .30 Lahnat

Torstaina 20.5.

Klo 17 .30 Kyyt
Klo 17 .45 Si i l i t
Klo 18 .00 Mustekalat
Klo 18 .15 Lentävät lehmät
Klo 18 .30 Pal ikat

Omat piknik-eväät
Juomapullon
Säähän sopivat  vaatteet
Istuinalustan

Lupauksenantoti laisuudesta löytyy l isät ietoa seuraavalta s ivulta .

Lupauksenannon jälkeen si i rrytään viettämään kevätkauden
päättäjäis iä  piknikin merkeissä oman ryhmän kesken
lähiympäristöön.  Ryhmänjohtajat  vastaavat piknikin ohjelmasta,
ja  sen kesto on lupauksenannon jälkeen n.  1h .

Mukaan pikniki l le  tarvitset :

L isätietoa tapahtumasta antaa l ippukunnanjohtaja 
Katari ina Sinivaara,  joutjarvenkipinat@gmail .com, 043 200 7514



LISÄTIETOA 
LUPAUKSENANTAJILLE

Opettele lupausteksti  hyvin ulkoa:

Pukeudu mahdoll isuuksien mukaan seuraavasti :
SUDENPENNUT

Sudenpentupusero (=  tummansininen col lege tai  neule)
tai  part iopaita
Tummansininen hame tai  housut
Part iohuivi  huivimerkkeineen

MUUT IKÄKAUDET
Partiopaita (tai  muu tummansininen paita)
Tummansininen hame tai  housut
Part iohuivi  huivimerkkeineen

Yllämainittu asu ei  ole kuitenkaan välttämätön!

Lupaus annetaan Joutjärven kirkon portai l la  part ionjohtajan
kehotuksen jälkeen yhteen ääneen lausuen
Lupausten lausumisen jälkeen johtajan kehotuksesta jokainen
solmii  i tse huivinsa merimiessolmulla
Lupausmerkit  jaetaan lupauksenannon jälkeen

SINÄ,  JOKA ANNAT LUPAUKSEN:

"Lupaan parhaani  mukaan elää maani  ja  maailman parhaaksi ,
kasvaa katsomuksessani  ja  toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka

päivä."
 

Halutessanne voitte myös katsoa lupaukseen l i i ttyvän videon:
https : / /youtu.be/UgcdUqZtjvc 

 

LUPAUKSEN ANTAMINEN:

https://youtu.be/UgcdUqZtjvc

