
 

 

 

 

 

KOUKKAAJA-INFO, SYKSY 2017  
Hei koukkaajat ja koukkaajien huoltajat! Vilkas partiokesä kesäleireineen ja legipurjehduksineen on 
takana ja on aika polkaista käyntiin lippukunnan syyskausi. Syyskaudella on taas luvassa tuttuun 
tapaan monipuolista partiotekemistä. 

Tässä infossa on etukäteistietoa Korven Koukkaajien syksyn 2017 yhteisistä tapahtumista. Näiden 
lisäksi kukin ryhmä tekee omaa ohjelmaansa, josta saat ajantasaisimman tiedon ryhmänjohtajalta. 

Ryhmien kokoukset 
Ryhmien viikoittaiset kokoukset alkavat viikon 35 aikana. Ryhmänjohtajat tiedottavat kokouksista 
vielä ryhmän jäsenille ja vanhemmille erikseen. 

Ryhmät pääsevät syksyllä myös purjehtimaan, joko illaksi tai viikonlopuksi. Ryhmät toivottavasti 
ehtivät myös retkeilemään ja osallistumaan partiotaitokisoihin (esim. Hiipivä haamu ja Pinkki) 
syksyn aikana. 

Syksyinen päiväretki Nuuksioon 7.10. 
Lippukunnan sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät lähtevät päiväretkelle 
syksyiseen Nuuksioon. Retkellä ulkoillaan ja kokkaillaan herkullista trangiaruokaa. 
Matkat Nuuksioon ja takaisin teemme julkisilla kulkuvälineillä. Toivottavasti sää suosii! 

Ilmoittaudu heti mukaan oheisella ilmolomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
2.10.2017. 

Adventtikalenterikampanja 
Korven Koukkaajat osallistuu perinteiseen Partiolaisten adventtikalenterin myyntikampanjaan 
loka–marraskuussa. Eniten kalentereita myynyt ryhmä ja henkilö palkitaan ruhtinaallisesti. 
Kalenterimyynnistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä. Jos olet kiinnostunut hankkimaan 
isomman määrän adventtikalentereita esimerkiksi yrityksesi joulumuistamiseksi, voit tiedustella 
asiaa lippukunnan varainhankintatoimikunnalta (mikko.pori@gmail.com) 
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https://goo.gl/forms/kIGnZe4JeyjWS4ru1
http://hh.ilvesveikot.fi/
http://ept.fi/tapahtumat/espoonpinkki/


 

Joulumyyjäiset 18.11. 
Korven Koukkaajien ja sen kannatusyhdistyksen (Kokoka) perinteisiä joulumyyjäisiä vietetään tänä 
vuonna lauantaina 18.11. kello 11–14 Agricolan kirkon kryptassa. Viime vuosien tapaan jokainen 
ryhmä osallistuu myyjäisten järjestämiseen, ja ryhmän jäsenet myyvät myyjäisissä 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.  

Itsenäisyyspäivän lupauksenanto 6.12. 
Uudet koukkaajat antavat partiolupauksensa ja saavat huivinsa itsenäisyyspäivän kirkon yhteydessä                   
6.12.. Kirkkokahveilla jaetaan muita syksyllä suoritettuja partiomerkkejä. 

Kuusijuhla 8.-10.12 
Lippukunnan johtajiston vuosikymmenten kestänyttä jouluperinnettä, kuusijuhlaa, vietetään tänä 
vuonna Lärkansin kämpällä Nuuksiossa. Tällä kertaa kuusijuhlan järjestelyvastuussa ovat 
lippukunnan uljaat miespuoliset jäsenet. 




