
KOUKKAAJA-INFO KEVÄT 2020 
 
Oheisessa kirjeessä saat tietoa Korven Koukkaajien kevään 2020 tapahtumista. Keväällä          
lippukunta retkeilee yhdessä lippukuntaretkellä ja kesällä osallistumme Etelä-Helsingin        
alueen lippukuntien yhteiselle kesäleirille. Vuoden 2020 aikana Koukkaajat täyttävät         
75-vuotta, joka tulee näkymään kevään mittaan ryhmien viikotoiminnassa sekä kevään          
lippukuntaretkellä. Juhlavuoden päätapahtuma 75-vuotisjuhlat järjestetään 19 syyskuuta,       
siitä lisää infoa lähempää syksyä. Toimintakalenterimme löytyy osoitteesta        
koukkaajat.fi/tapahtumat/, jota päivitetään vuoden kuluessa.  
 
Lippukunnan yhteisen toiminnan lisäksi ryhmät kokoontuvat viikoittain ja toteuttavat omia          
projektejaan. Ryhmän omasta ohjelmasta saa parhaiten tietoa ryhmänjohtajalta. 

Sudenpentujen iltapurjehdukset 
 
Sudenpenturyhmille on varattu alustavat päivämäärät ryhmäkohtaisille iltapurjehduksille       
toukokuulle. Ryhmänjohtajat lähettävät viestiä tarkemmasta aikataulusta, mutta varatut illat         
ovat seuraavanlaiset: 
 
5.5. Meritiikerimajavat (3. vuoden sudenpennut) 
7.5. Purjehtija-Pikachut (2. vuoden sudenpennut) 
12.5. Koukkaavat Ketut (1. vuoden sudenpennut) 

Seikkailijoiden viikonloppupurjehdukset 
 
Seikkailijaryhmille on varattu ryhmäkohtaiset viikonloppupurjehdukset toukokuulle.      
Ryhmänjohtajat lähettävät viestiä tarkemmasta aikataulusta, mutta varatut viikonloput ovat         
seuraavanlaiset: 
 
15.-17.5. Lentävät Laamat 
22.-24.5. Lentävät Lehmät 
 

 

https://koukkaajat.fi/tapahtumat/


 
Tarpojien ja johtajien legipurjehdukset 
 
Kesällä tarpojat ja sitä vanhemmat osallistuvat viikon legipurjehdukselle Närpällä.         
Suuntaamme tänä vuonna Närpällä Viron ja Latvian rannikolle. Legien ajankohdat ovat           
alustavasti:  

21-28.6. Legi 1 
28.6.-5.7. Legi 2 
5-12.7. Legi 3 
12-19.7. Legi 4 

Legeistä tiedotetaan lisää myöhemmin keväällä.  

Lippukuntaretki Korpi raikuu 24-26.4 
 
Juhlavuoden lippukuntaretki järjestetään 24-26.4 Kiljavalla, ja ohjelmassa on luvassa         
kaikkea hauskaa. Seikkailijat ja sitä vanhemmat saapuvat jo perjantaina, ja sudenpentujen           
osalta retki alkaa päivää myöhemmin lauantaina. Retkestä tulee erikseen retkikirje          
maaliskuun aikana, jossa on enemmän infoa retkestä ja ilmoittautumisesta sinne.  

 

Kettu kesäleiri 19.7.-23.7 
 
Tänä vuonna leireilemme yhdessä etelä-Helsingin muiden lippukuntien kanssa Loviisan         
Rönnäsissä. Sudenpentujen leiriaika on 20-23.7 ja seikkailijoiden ja sitä vanhempien leiri           
alkaa jo 19.7. Lisätietoja kesäleiristä tulee keväällä 
 
 
 
 
Maksut vuodelle 2020 
 
Kaikkien koukkaajien tulee maksaa 104,5 euron suuruinen Suomen Partiolaisten         
jäsenmaksu vuodelle 2020. Jäsenyys oikeuttaa viikottaiseen kokoustoimintaan ja muuhun         
toimintaa osallistumiseen. Useimmille lasku on tullut jo edellisenä syksynä mutta jos oma            
maksutilanne arveluttaa, voi sen tarkistaa Hannalta, hsolja(at)gmail.com 

Lippukunnan ja Piirin järjestämiin tapahtumiin osallistutaan ilmoittautumalla jokaiseen        
tapahtumaan erikseen sekä maksamalla tapahtuman osallistumismaksu. Toimintavuoteen       
kuuluu tyypillisesti vähintään kaksi retkeä, iltapurjehdukset, kesäleiri ja muuta         
ikäkausikohtaista toimintaa.  

 

  

 



Kausimaksu 
 
Aiempina vuosina koko vuoden tapahtumat on voinut maksaa kerralla kausimaksun kautta,           
mutta tänä vuonna ollaan luovuttu samoajia nuorempien kausimaksuista. Eli jokaiseen          
tapahtumaan tulee maksaa aina erikseen osallistumismaksu ilmoittautuessa. 

Kausimaksu Samoajille 200 euroa 
Vaeltajille 170 euroa 
Aikuisille 170 euroa 

 

Vanhempana partioon 
 
Edelliseen lisäten partiossa on paljon muutakin toimintaa aikuisille. Meidän johtajistoon          
kuuluu kaikenikäisiä 15-vuotiaista eläkeläisiin, ja aikaisemman kokemuksen tai        
kokemattomuuden kirjo on laaja. Ainoa yhdistävä tekijä on halu toimia yhteisen asian            
puolesta ja kehittää itseään kannustavassa porukassa. Viimeisen viiden vuoden aikana          
Koukkaajissa on aloittanut harrastuksen uudelleen löytäneiden partiolaisten lisäksi        
pari-kolmekymppisiä aikuisia, joille kiinnostus partioon on herännyt vasta paljon         
myöhemmin.  
 
Aikuisena voi esim. kouluttautua s/y Närpän päällystöön förstiksi tai kippariksi (aikaisempaa           
osaamista ei tarvitse olla ja lippukunta maksaa kaikki kurssit), osallistua erilaisiin talkoo- tai             
varainhankintatapahtumiin, tulla mukaan retkelle tai toimia ryhmänjohtajana.  
 
Jos tunnistit itsesi ja varovaista kiinnostusta löytyy, kertoo aikuisluotsi Johanna Vuollet           
mielellään lisää (044 511 1920, johanna.vuollet(at)gmail.com).  
 
 
 
Koukkaajien tiedotuskanavat 
 
Sähköpostin lisäksi tulevista tapahtumista tiedotetaan Korven Koukkaajien nettisivuilla        
koukkaajat.fi sekä Facebookissa Korven Koukkaajat – vanhemmat ja johtajat -ryhmässä.          
Toiminnan kulkua voi seurata myös lippukunnan Instagram-tililtä korvenkoukkaajat. 
 
 
Yhteystietoja 

Ajantasaiset yhteystiedot löydät Korven Koukkaajien nettisivuilta, 

https://koukkaajat.fi/lippukunta/yhteystiedot/ . 

 

 

https://koukkaajat.fi/lippukunta/yhteystiedot/

