
Tiedote Joutjärven Kipinöiden kotiväelle
RIEMUKASTA ALKANUTTA VUOTTA 2023!

Edellinen partiovuosi saatettiin päätökseen noin 80
lippukuntalaisen ja huoltajan voimin itsenäisyyspäivänä
lupauksenannon ja puurojuhlan yhdistelmässä  Joutjärven
kirkolla. 
Kiitos kaikille mukana juhlassa ja lippukunnan toiminnassa
olleille!

Kipinöiden vuosi 2023
Joutjärven Kipinöiden syyskokouksessa 27.11.2022
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2023 sekä valittiin lippukunnan hallitus.
Hallituksen puheenjohtajana ja lippukunnanjohtajana toimii
toimintakaudella 2023 Ville Simola. Hallituksen muita jäseniä
ovat Sirpa-Liisa Saaristo (lpkj apulainen), Iida Lilleberg
(ohjelmajohtaja), Tomi Hannonen (sihteeri), Mona Tienhaara
(taloudenhoitaja), Jenna Kivelä, Jessika Leikas ja Minette
Pitkänen (hallituksen jäsen). 
Lippukunnan johtokolmikkoon on edelleen haussa
pestijohtaja. Pesti täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

JOUTJÄRVEN KIPINÄT
TAMMIKUU 2023

Partiolippukunta Joutjärven Kipinöiden uutiskirje

Joutjärven Kipinät ry

joutjarvenkipinat
WWW.KIP INAT.F I

Kuva: Iida Lilleberg

Kuva: Suomen Partiolaiset - Chris Rosiak

AIKUISENA PARTIOON?
Lippukunnassa on a ikuisten

oma part ioryhmä Jäätävät
Jäkälät ,  johon ovat

tervetul le i ta  kaikki  y l i  18-
vuot iaat  part iosta

ki innostuneet !  

L isät ietoa voi  kysyä Kat i l ta
(katar i ina .s inivara@gmai l .co

m) ta i  Anni l ta
(annikatar i ina .n@gmai l .com) .

 
 

Lippukuntamme kaipaa
l isää apukäsiä

mahdol l is tamaan
toimintaamme.  

 
Es imerkiks i  helmikuul le

suunnite l lu l le  ta lv i retkel le
pääsee mukaan valmistamaan

ruokaa retkelä is i l le ,
lämmit tämään saunaa ta i

va lvomaan kipinävuorossa
kamiinate l tassa .  

 
Ki innostuksen i lmaiseminen

ei  s ido s inua mihinkään.
Kl ikkaa i tses i  mukaan

mahdol l is tavien a ikuisten
joukkoon tästä .

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=52649


JOUTJÄRVEN KIPINÄT

TAMMIKUU
VK 2 Viikkotoiminta jatkuu joulutauon jälkeen
27.-29.1. Välipalkeet - kevään starttiviikonloppu johtajille

HELMIKUU
5.2. Hallitus ja Johtajaneuvosto eli JN
10.-12.2. Lippukunnan talviretki Särsjärven leirikeskuksessa.
              Tästä tulossa lisätietoa aivan pian!
VK 9 Talviloma, ei viikkotoimintaa 

MAALISKUU
5.3. Hallitus ja JN
       LAP:n kevätkokous
25.3. Hämeen Partiopiirin kevätkokous, Hämeenlinna
vk 12 Lippukunnan kevätkokous, hallitus ja johtajaneuvosto

HUHTIKUU
2.4. Hallitus ja JN
VK 16 Partioviikko
21.-23.4. Sudenpentu ja seikkailijaretki

TOUKOKUU
7.5. Hallitus ja JN
7.5 Partioparaati Tampere
     kevätkausi päättyy

KESÄKUU
VK 24 Kesäleiri yhdessä Harjunalustan Siniveljien kanssa
Salmelassa
8.-11.6. HP Kohu-samoajaleiri, Iso-Kirja, Keuruu

HEINÄKUU
29.6.-28.7. SP Explorer Belt 2023, Tšekki

ELOKUU
1.-12.8. SP Korean Jamboree 2023, Saemangeum, Etelä-Korea
11.-13.8. Sytkäri johtajaviikonloppu, Rismalahti

Muutokset toimintasuunnitelmaan ovat mahdollisia

TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2023
Kuva: Helmi Lilleberg

Kuva: Iida Lilleberg

Huivimerkkiprojektiryhmä
tiedottaa:

 
 

Jo  pidemmän aikaa käynnissä
ol lut  huiv imerkin uudistamiseen

tähtäävä pro jekt i  on lähtenyt
taas tä l tä  vuodel ta  käynt i in .

 
Pro jekt in a ikana olemme

jär jestäneet  monia johta j is to l le
suunnattu ja  teemal taan

vaihte levia  työpajo ja  ja  koko
jäsenistöä olemme akt ivoineet

mukaan projekt in a lkuvaiheessa
jär jestämämme pi i rustustehtävän

avul la ,  jossa o l i  tarkoi tus
kartoi t taa mi l la isena lapset  ja

nuoret  näkevät  l ippukuntamme.
 

Nyt  o lemme päässeet
t i lanteeseen ,  jossa mei l lä  on 3

huivimerkkiehdotusta v i imeis iä
vi imeiste ly jä  vai l le  va lmi ina .  P ian

tar joutuukin koko jäsenistö l le
mahdol l isuus äänestää Jout järven

Kipinöi l le  uusi  huiv imerkki !
Äänestyksen ol lessa

a jankohtainen ,  t iedotamme
asiasta  uudemman kerran.

 
Ta lv is in terveis in

Huivimerkkipro jekt i ryhmä
 

https://www.partio.fi/event/hp-kohu-samoajaleiri/
https://www.partio.fi/nyt/explorer-belt/
https://www.partio.fi/event/sp-korean-jamboree-2023-uusi/
https://www.kipinat.fi/tapahtumakalenteri/

