
Tiedote Joutjärven Kipinöiden kotiväelle
VALOISAA ALKANUTTA VUOTTA 2022!

Kevätkausi partion parissa on päästy aloittamaan viikkotoiminnan osalta
viikolla 2. Luvassa on myös iloisia hetkiä yhdessä Yhden päivän
jamboreen ja Finnjmboreen toteutuessa.

OHJEITA KORONA-AIKAAN
Koronaohjeis tuksissa
l ippukunta seuraa ja
noudattaa v i ranomaisten
tuoreimpia ohjei ta .  

Vuonna 2003 syntyneet ja sitä
nuoremmat voivat kokoontua
myös siätiloissa
terveystyrvallisuusohjeet
huomioiden.
Voimassa on laaja
kasvomaskisuositus, joka
koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.
Päijät-Soten alue on
koronaepidemian
leviämisaluetta, jonka myötä
kokousten henkilömäärä on
sisätiloissa rajoitettu 10
henkilöön ja ulkona 50
henkilöön. 

Hämeen partiopiirin ohjeistuksen
mukaisesti viikkotoimintaa voi
järjestää kaikenikäisille harrastajille
ulkona, kunhan se tapahtuu väljästi
ja terveysturvallisuusohjeistukset
huomioiden. 

Lisätietoja käytännöistä voi kysyä
omalta ryhmänjohtajalta.

Finnjamboree KAJO 2022
Kajo jär jestetään Evol la  Hämeenl innassa 15 . -23 .7 .2022

Kajo on suunnattu tarpoj i l le  ja  s i tä  vanhemmil le  part io la is i l le .  

I lmoit tautuminen on käynnissä enää 2 .2 .2022 saakka .  Ohjei ta
i lmoit tautumiseen löydät  tää l tä .  

Kaikki  Ka joon l i i tyvä t ieto löytyy koottuna l ippukunnan
nett is ivui ta  omal ta  a las ivul ta .  

JOUTJÄRVEN KIPINÄT
HELMIKUU 2022

Partiolippukunta Joutjärven Kipinöiden uutiskirje

Joutjärven Kipinät ry

joutjarvenkipinat
WWW.KIP INAT.F I

Kuva: Iida Lilleberg

Kuva: Iida Lilleberg

https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/aluekohtaiset-suositukset/
https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/
https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/
https://kajo2022.fi/


JOUTJÄRVEN KIPINÄT

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 Ei ja l ta
(e i ja .mutanen@gmai l .com)Tar

kempaa t ietoa antaa Ei ja
Mutanen ,

e i ja .mutanen@gmai l .com

 Ryhmien välinen yhteistoiminta

19.7. vierailupäivä klo 10-17. Vierailupäivä on maksullinen ja
lippukauppa avataa helmikuussa 2022. 

TAMMIKUU
VK 2 Viikkotoiminta alkaa
15.1. Välipalkeet - kevään starttiviikonloppu johtajille, etänä
20.1. Kajoinfoilta, Teams

HELMIKUU
2.2. Kajo ilmoittautuminen päättyy
6.2. Johtajaneuvosto eli JN
VK 9 Talviloma, ei viikkotoimintaa 

MAALISKUU
11.-13.3. Talviretki, Heinlahden leirikeskus
LAP:n kevätkokous
26.3. Piirin kevätkokous, Lahti
27.3 Lippukunnan kevätkokous, hallitus ja johtajaneuvosto

HUHTIKUU
VK 16 Partioviikko

TOUKOKUU
1.5. Hallitus ja johtajaneuvosto
12.-15.5 Palikoiden Suomiprojekti
vk 20 kevätkausi päättyy
29.5 Yhden Päivän Jamboree, Hämeenlinna

KESÄKUU
Kesäleiri sudenpennuille ja seikkailijoille (tiedot tarkentuvat
myöhemmin)

HEINÄKUU
15.-23.7. KajoFinnjamboree, Evo, Hämeenlinna

TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2022
Kuva: Suomen Partiolaiset- Outi Ylinen

Huivimerkki uudistuu
Lippukunnassa on käynnissä

huivimerkin uudistamisprojekt i .
Uusi  huiv imerkki  tu lee

toimimaan myös l ippukunnan
logona.  Uudistamisen

tavoi t teena on yhtenäistää
Jout järven Kipinöi tä .  Koko

jäsenistö tu l laan osal l is tamana
projekt i in  er i  vaihessa .  

Kuva: Iida Lilleberg

https://kajo2022.fi/

