KOUKKAAJA-INFO SYKSY 2020
Oheisessa kirjeessä saat tietoa Korven Koukkaajien syksy 2020 tapahtumista. Vuoden 2020
aikana Koukkaajat täyttävät 75-vuotta, joka tulee näkymään syksyllä ryhmien
viikotoiminnassa sekä syksyn lippukuntaretkellä. Juhlavuoden päätahtuma, 75-vuotisjuhlat
koko perheelle, siirtyy keväälle. Haluamme varmistaa, että varsin suurikokoinen tapahtuma
on turvallinen järjestää. Toimintakalenterimme löytyy osoitteesta koukkaajat.fi/tapahtumat/,
jota päivitetään syksyn kuluessa.
Lippukunnan yhteisen toiminnan lisäksi ryhmät kokoontuvat viikoittain ja toteuttavat omia
projektejaan. Ryhmän omasta ohjelmasta saa parhaiten tietoa ryhmänjohtajalta.
Pyydämme jokaista Koukkaajaa tai vanhempaa päivittämään tietonsa Kuksaan
(ilmoittautumis- ja jäsenrekisterijärjestelmään) ja tarvittaessa luomaan uudet Partio-ID
-tunnukset. Kuksaan pääset tästä: https://kuksa.partio.fi/. Ongelmatilanteissa voitte olla
yhteydessä jäsenrekisterinhoitajaamme Hannaan (hsolja@gmail.com)
Huomaattehan, että kaikki tapahtumat ja kokoontumiset järjestetään vallitsevien suositusten
asettamissa puitteissa. Kokoukset järjestetään ensisijaisesti ulkona, huolehdimme hyvästä
käsihygieniasta ja pyrimme minimoimaan lähikontaktit.
Osallistuminen toimintaan sairaana tai puolikuntoisena on ehdottomasti kiellettyä.
Päivitämme nettisivujamme aktiivisesti tilanteiden muuttuessa.

Lippukuntaretki Korpi raikuu
Juhlavuoden lippukuntaretki järjestetään 23.-25.10 Nuuksiossa. Seikkailijat ja sitä
vanhemmat saapuvat jo perjantaina, ja sudenpentujen osalta retki alkaa päivää myöhemmin
lauantaina. Retkestä tulee erikseen retkikirje syksyn edetessä, jossa on tarkempaa tietoa
retkestä ja ilmoittautumisesta. Tulemme miettimään erilaisia ratkaisuja mm. ruokailussa ja
majoittautumisessa jotta tapahtuma on turvallinen.

Itsenäisyyspäivän kirkko
Perinteinen partiolupauksenantotilaisuus järjestetään Agricolan kirkossa 6.12. Ohjelmassa
on itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelus, lupauksenantotilaisuus sekä kahvit kirkon kryptassa.
Partiolupauksen voi antaa myös lippukuntaretkellä 24.10.

Kettu kesäleiri 2021
2021 kesällä leireilemme yhdessä Etelä-Helsingin muiden lippukuntien kanssa Loviisan
Rönnäsissä. Koronan takia leiri siirtyi vuodella eteenpäin ja siitä infoa tulee myöhemmin.

Vanhempana partioon
Partiossa on paljon 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/tulla mukaan
ryhmän resurssiaikuiseksi..
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/ .

