
Tervetuloa Joutjärven Kipinöiden lupauksenantoon 6.12 .2021 .
Lupauksenantajat  tulevat paikal le  klo 9.30.  

Lupauksen antavat kaikki  kuluvan toimintakauden aikana
partion aloittaneet ,  uuteen ikäkauteen si i rtyneet sekä ne,  joi lta
lupaus on aiemmin jostain syystä jäänyt antamatta.  Lupaus
annetaan jumalanpalveluksen alussa klo 10.00.

I lmoittautuminen 5 .12 .  mennessä:  kuksaan.f i /47096

ITSENÄISYYSPÄIVÄN LUPAUKSENANTO 
6.12.2021 Joutjärven kirkolla

Lisätietoa tapahtumasta antaa l ippukunnanjohtaja 
Katari ina Sinivaara,  joutjarvenkipinat@gmail .com

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

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

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

LISÄTIETOA LUPAUKSENANTAJILLE
Opettele lupausteksti  hyvin ulkoa:

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

päivä."
 

Pukeudu mahdoll isuuksien mukaan seuraavasti :

LUPAUKSEN ANTAMINEN

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=47096


Lahden alueen part iolaiset  kutsuu lahtelaiset  l ippukunnat
juhl istamaan itsenäistä Suomea perinteiseen itsenäisyyspäivän
soihtukulkueeseen Lahden keskustaan.

Part iolaisten itsenäisyyspäivän soihtu- ja  kyntt i läkulkuei l la  on
monikymmenvuotinen historia ja  se on merkittävä osa
lahtelaista i tsenäisyyspäivän juhlaperinnettä.  Soihtukulkue on
part iolaisten näyttävä tapa juhl istaa itsenäisen Suomen
syntymäpäivää.

I lmoittaudu mukaan 5 .12 .  mennessä:  kuksaan.f i /47096

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE

Kokoontuminen ja  järjestäytyminen
Klo 16.00 alkaen  Vuorikadun koulun piha (Vuorikatu 13 ,  Lahti ) .
Olethan ajoissa paikal la !

Kulkue Lähtee l i ikkeel le klo 16 .30 ja  kulkee reitt iä :  Vuorikatu –
Aleksanterinkatu –  Mariankatu –  Torin läpi  –Mariankatu –  Rist in
kirkko.

Seppeleenlasku sankarihaudoil le  Ristinkirkolla
Ti laisuus alkaa klo 17 .00 ja  loppuu noin klo 17 . 10 .
Part iolaiset  ovat mukana t i la isuudessa soihtujen kanssa ja
l ippukuntien l iput sekä Suomen l ippu osal l istuvat seppeleen
laskuun.

Varustus
Säänmukainen varustus,  e l i  jos on tuul ista ja  kylmää kannattaa
varautua pukeutumalla er ity isen lämpimästi .  Muistathan laittaa
part iohuivin pääl l immäiseksi  näkyvi in .

Käsineiden tul is i  ol la  lämpimät ja  sen verran huonommat,  ettei
mahdol l inen valopetrol in haju käsineissä marssin jä lkeen aiheuta
tuskaa.

Lisätietoa tapahtumasta antaa soihtukulkueen johtaja 
Hasan Nenonen,  hasan.nenonen@gmail .com

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=47096

