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Hei koukkaajat ja koukkaajien vanhemmat! 

 
Helteinen kesä ja kuiva on vaipumassa muistoihin, mutta        
lippukunnan syyskausi on sitä vastoin pääsemässä kunnolla       
vasta käyntiin! Koukkaajien johtajisto kokoontui     
suunnittelemaan tulevaa puolivuotiskautta Aivoriiheen    
Pyhtäälle 14.–16.8.2014. 
 
Korven Koukkaajissa sattuu ja tapahtuu tänäkin syksynä.       
Heti syyskuussa pääsemme juhlimaan upean     
lippukuntamme 70-vuotispäiviä päiväjuhlassa, jonne kaikki     
koukkaajat ja koukkaajavanhemmat ovat tervetulleita.     
Syyskuussa käynnistyy jälleen myös purjehdustoiminta, ja      
retkiä riittää pitkälle syksyyn. Marraskuussa järjestetään      
joulumyyjäiset, joiden organisointiin vanhemmat saavat     
ehdottomasti osallistua! 
 

 

 
 

TARVITSEMME RYHMÄNJOHTAJIA 

  
Koukkaajissa on akuutti pula ryhmänjohtajista. Usealla olemassa olevalla ryhmällä ei ole johtajaa syksylle ja              
ne ovat lakkauttamisuhan alla. Myöskään uutta sudenpentulaumaa ei voida perustaa ilman uusia            
vapaaehtoisia aikuisia. 
 
Tulisitko avuksi vetämään 7–9 -vuotiaiden sudenpentujen tai 10–12 -vuotiaiden seikkailijoiden ryhmiä?           
Pari tuntia viikossa sinun aikaasi varmistaa huipun harrastuksen noin 15 lapselle! Johtajana ei tarvitse              
toimia yksin: ryhmiä johdetaan pareittain, ja lisäksi tarjoamme kaiken tarvittavan tuen ja koulutuksen.             
Avoin asenne ja halu toimia partiossa riittää. Suurin osa pesteistä ei vaadi aiempaa tietämystä partiosta tai                
ihmeellisiä erityistaitoja. 
 
Nämä ja muut avoimet pestit löydät osoitteesta koukkaajat.fi/liity/parhaat-pestit/. Vaikkei aikaa akelaksi           
asti olisikaan, ota silti yhteyttä, ja tule vaikka syksyn sudenpenturetkelle maistelemaan partion parhaita             
paloja! Lisäksi koukkaajajohtajiin voi tutustua Pääkaupunkiseudun Partiolaisten       
Bonfire-rekrytointitapahtumassa Tervasaaressa 15.9. klo 18.30–21. 

 

KOKOUSTEN ALKU 

  
Ryhmien kokoukset alkavat viikolla 35. Niiden ryhmien osalta, joilla ei vielä ole johtajaa syksyksi,              
tiedotamme vielä erikseen mahdollisimman pian. 

 

http://koukkaajat.fi/liity/parhaat-pestit/


  

 

KORVEN KOUKKAAJAT 70 VUOTTA -PÄIVÄJUHLA 12.9.2015 

  
Koukkaajat täyttää tänä vuonna kypsät 70 vuotta, ja päiväjuhlaa vietetään Agricolan kirkon kryptassa             
lauantaina 12.9.2014 klo 12–14. Päiväjuhlan aikana nautitaan kahvit ja kuunnellaan tarinoita menneiltä            
partiovuosilta, kierrellään rasteilla sekä tutustutaan monen eri sukupolven koukkaajiin. Päälle partioasu           
(partiohuivi ja partiopaita – sudenpennuilla tummansininen college, siistit tummat housut tai hame, siistit             
tummat kengät) tai muu tummansininen asu. 
 
Koukkaajien veneeseen s/y Närppään on mahdollista päästä tutustumaan ennen päiväjuhlaa kello 11–11.45            
Cafe Caruselin rannassa. Tämän jälkeen siirrytään yhdessä päiväjuhlaan. 
 
Päiväjuhlaan voit ilmoittautua Koukkaajien nettisivujen kautta: 
koukkaajat.fi/koukkaajat-70-vuotta/70v-paivajuhla/ 
 

 

  

SUDENPENTURETKI “PUUHA-PETE” TAVISTHOLMENISSA 

19.–20.9.2015 

  
Sudenpentujen oma ikäkausiretki Puuha-Pete järjestetään Tavistholmenin saaressa 19.–20.9.2015. Retkelle         
ovat tervetulleita kaikki lippukuntamme sudenpennut. Lisäksi sudenpentujen vanhemmat ovat         
tervetulleita auttamaan johtajiamme retkelle ja samalla tutustumaan partiotoimintaan viikonlopun ajaksi! 
 
Lisätietoja retkestä ja ilmoittautumisesta saatte liitteenä olevasta retkikirjeestä.  
 
 

 

  

TARPOJARETKI  NIPPON WA TAVISTHOLMENISSA 2.–4.10.2015 

  
Syksyn villein tarpojaretki Tavalla! Nippon WA kokoaa kaikki tarpojaikäiset Tavistholmeniin          
ohjelmantäyteiselle japaniteemaiselle viikonlopulle. Tiedätkö mikä on kendama? Miten kirjoitat nimesi          
japanilaisilla kanjeilla? Kiinnostaisiko japanilainen ruoka? Tule mukaan kuulemaan jamboreekonkareiden         
tarinointia kesän maailmanjamboreelta Japanista.  
 
Lisätietoa retkestä ja ilmoittautumisesta saatte syksyn kokouksissa jaettavasta retkikirjeestä.  
 
 

 

  

  



ADVENTTIKALENTERIT 

  
Korven Koukkaajat osallistuu perinteisen Partiolaisten adventtikalenterin myyntikampanjaan       
loka–marraskuussa. Koukkaajien adventtikalenterivastaavana toimii tänä vuonna Hanna Krootila.        
Kalenterimyynnistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä. 
 

 
 

  

JOULUMYYJÄISET 21.11.2015 

  
Korven Koukkaajien perinteisiä joulumyyjäisiä vietetään tänä vuonna lauantaina 21.11. kello 11–14           
Agricolan kirkon kryptassa. Viime vuoden tapaan jokaisella ryhmällä on myyjäisissä oma pöytä, jossa             
ryhmän jäsenet myyvät oman ryhmänjohtajansa johdolla itse valmistamiaan tuotteita, herkkuja tai           
palveluita. Osallistuminen on hauskaa ja palkitsevaa! Myös vanhemmat voivat osallistua myyjäistuotteiden           
tarjoamiseen sekä tapahtuman järjestämiseen. Lisäksi vanhemmat ovat perinteisesti osallistuneet         
myyjäisiin lahjoittamalla arpajaispalkintoja lippukunnan yhteisiin jouluarpajaisiin. Joulumyyjäisistä       
tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä. 
 
Jos sinulla on ajatuksia siitä, miten myyjäisistä saataisiin erinomaiset tai mielessäsi on jotain sellaista, mikä               
myyjäisiin olisi ehdottoman tärkeää saada, ole yhteydessä Inka Liukkoseen +358 400 251 704. 

 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN KIRKKO 6.12.2015 

 
Korven Koukkaajien perinteinen itsenäisyyspäivän kirkko järjestetään 6.12.2015. Kokoonnumme klo 11          
kololla ja jumalanpalvelus alkaa klo 12. Kirkossa annetaan partiolupaukset ja jaetaan huivit uusille             
koukkaajille. Kirkkokahveilla jaetaan muita syksyllä suoritettuja partiomerkkejä.  
 
Päälle partioasu (partiohuivi ja partiopaita – sudenpennuilla tummansininen college, siistit tummat housut            
tai hame, siistit tummat kengät) tai muu tumma asu.  

 
 

ROIHU 2016  
 
Vuosi 2016 on partiossa täynnä Roihua! Kipinät, suurleiri Roihu ja Hiillokset täyttävät ensi vuoden              
mahtavalla tekemisellä. Lähdethän mukaan! Suomen Partiolaisten suurleiri Roihu järjestetään Evolla          
20.–28.7.2016. Leirillä on ohjelmaa tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausille. Ennen leiriä on           



Kipinä-tapahtumia, joihin myös sudenpennut ja seikkailijat voivat osallistua. Lisäksi syksyllä järjestetään           
kaikille ikäkausille Hiillos-tapahtumia.  
 
Finnjamboree Roihulle ilmoittautuminen tapahtuu tämän vuoden lopulla. Lippukunta toimittaa kaikille          
tarpojille, samoajille ja vaeltajille lisää tietoa leiristä myöhemmin, mutta tämä leiri kannattaa merkitä             
kalenteriin jo nyt! Mikään ei ole siistimpää kuin kerran kuudessa vuodessa järjestettävä, lähes 15 000               
henkilön partioleiri. Lisätietoa leiristä yleisesti löytyy www.roihu2016.fi 

 

 

 

TOIMINTAKALENTERI syksy 2015 

 
Syyskuu 
to 10.9. Päiväsuunnistuskisat 
la 12.9. Korven Koukkaajat 70 vuotta -päiväjuhla 
19.–20.9. Sudenpenturetki Puuha-Pete, Tavistholmen  
19.–20.9. Espoon Punanen -kisa (tarpojat ja sitä vanhemmat) 
ma 28.9. Yösuunnistuskisat 
 
Lokakuu 
2.–4.10. Tarpojaretki Nippon WA, Tavistholmen 
la 3.10. Sudenpentukisat, Etelä-Helsinki  
12.–18.10. syysloma 

23.–25.10. ROK (osa 1) ja Tavistholmenin käyttökoulutus, Tavistholmen 
30.10.–1.11. Kesäkauden päättäjäistalkoot, Tavistholmen (viimeisen vuoden tarpojat ja sitä  

vanhemmat) 
 
Marraskuu 

1.11. Hiipivä Haamu (seikkailijat ja sitä vanhemmat) 
6.–8.11. ROK (osa 2), Etelä-Helsinki  
13.–15.11. EA-maastokurssi 
la 21.11. Joulumyyjäiset, Agricolan kirkko 
 
Joulukuu 

su 6.12. Itsenäisyyspäivän kirkko, Agricolan kirkko 
11.–13.12. Kuusijuhla (samoajat ja sitä vanhemmat) 
 
 
 
  



Sudenpenturetki 
Puuha-Pete 
 
Korven Koukkaajat järjestää lippukunnan 
Tavistholmensaaressa yön yli kestävän sudenpentujen 
retken PuuhaPete 19.–20.9.2015. Retkellä 
sudenpennut pääsevät PuuhaPeten innoittamana 
harjoittelemaan nikkarointi ja retkitaitoja. 
Retkenjohtajana toimii Emma Mäenpää. 
 
Retkellä tarvitaan aina aikuisia käsiä avuksi suunnitellun ohjelman läpiviemiseen. 
Sudenpentujen vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toteuttamaan retkeä! Lisätietoja voi kysyä 
retkenjohtajalta. 

Maksut ja ilmoittautuminen 
Kausimaksun maksaneilla retken hinta sisältyy kokonaisuudessaan kausimaksuun. Lisää tietoa 
kausimaksusta saat osoitteesta koukkaajat.fi/maksutjastipendit/osallistumismaksut2015 
 

Muille kuin kausimaksun maksaneille retken hinta on 20 euroa. Retki maksetaan Korven 
Koukkaajien tilille FI16 1270 3000 2060 81 viitteellä 3791. Kuitti maksusta tulee toimittaa 
ilmoittautumissähköpostin liitteenä. 

 
Retkelle osallistuminen edellyttää kausi/retkimaksun lisäksi, että osallistujalla on 
partiojäsenmaksu maksettuna vuodelle 2015. 
 
Ilmoittautumisaika on sunnuntaihin 13.9.2015 saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä 
sähköpostia retkenjohtajalle osoitteeseen emma.maenpaa@gmail.com. Anna ilmoittautumisen 
yhteydessä seuraavat tiedot: 

● Retkeläisen nimi ja syntymäaika 
● Ryhmän nimi 
● Huoltajan yhteystiedot 
● Mahdolliset allergiat ja lääkitys 
● Saako retkeläiselle tarvittaessa antaa särky tms. tavanomaista lääkitystä 
● Montako lasta mahtuu kyydissä tai tarvitseeko lapsi kyydin 
● Liitteenä kuitti retkimaksusta, kuva riittää (ellei kausimaksu) 

 
 
 
 
 
 

http://koukkaajat.fi/maksut-ja-stipendit/osallistumismaksut-2015/
http://koukkaajat.fi/maksut-ja-stipendit/osallistumismaksut-2015/


Matkat retkelle ja takaisin 
Kyyditseminen Tavistholmeniin ja takaisin Helsinkiin tapahtuu vanhempien omilla autoilla. Jos 
kyytiisi mahtuu myös muita, tai jos sinulla ei ole mahdollisuutta tuoda lastasi omalla autolla, 
olethan yhteydessä Emmaan (emma.maenpaa@gmail.com). Koitetaan päästä paikalle ja 
takaisin Helsinkiin mahdollisimman vähillä erillisillä autoilla. Tavistholmen sijaitsee vanhalla 
paikallaan Loviisan Pernajan saaristossa. Matkaa Helsingin keskustasta on noin 100 km. 
Ajoaika on noin 1,5 tuntia. 
 
Lähtö Tavistholmeniin tapahtuu lauantaina noin klo 9.00 kyydittäjän valitsemasta lähtöpaikasta 
ja perillä tulisi olla n. klo 10.30. Paluumatkalaisia voi tulla hakemaan retkeltä sunnuntaina klo 
14.00. 

Varustelista 
Pakkaathan tavarat yhteen rinkkaan  vetokärryt soveltuvat vain lentokentille. Tavarat on hyvä 
pakata vedenpitävästi ja yhdessä lapsen kanssa, jotta lapsi löytää retkellä tarvitsemansa tavarat 
itse. 
Toisen vuoden sudenpennut ja sitä vanhemmat nukkuvat kamiinalla lämmitetyissä 
puolijoukkueteltoissa, joten varaattehan mukaan lämpimän makuupussin ja alustan. 
Ensimmäisen vuoden sudenpennut (2008 syntyneet) nukkuvat sisällä kämpässä. 
 

● Koukkaajahuivi 
● makuupussi JA makuualusta 
● lenkkarit tai muut maastokelpoiset 

kengät 
● kumisaappaat 
● hammasharja ja tahna 
● taskulamppu ja varaparistot 
● juomapullo 
● muistiinpanovälineet 
● puukko nimikoituna (keräämme 

puukot pienimmiltä retken alussa pois 
ja käytämme niitä vain valvotusti) 

● ruokailuvälineet nimikoidussa 
kangaspussissa ja astiapyyhe 
(muovinen syvä lautanen, muovinen 
muki, lusikka, veitsi, haarukka) 

● henkilökohtaiset lääkkeet (jos 
käytössä) 

● säänmukaiset ulkoiluvarusteet 
● sadetakki ja housut 
● pipo, hanskat ja kaulaliina 
● yöpuku 
● varaalusasuja 
● varasukkia 
● varahousut 
● villapaita ja villasukat 
● istuinalusta 
● karkkia tms. omia herkkuja vain 

kohtuudella 
HUOM! Kännykän ottaminen retkelle on 
turhaa, sillä saaressa ei ole 
latausmahdollisuutta. 

 

   

Aurinkoisin terveisin, 
retkenjohtaja Emma Mäenpää 
emma.maenpaa@gmail.com 
puh. 050 453 1521 


