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Tässä uutiskirjeessä on: 

- Tulevat tapahtumat 
- Lippukunnan yhteiset asiat 
- Sudenpennut 
- Seikkailijat 
- Tarpojat 
- Johtajiston yhteiset asiat 
- Samoajat 
- Vaeltajat ja aikuiset 

 
 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Kaikki piirin tapahtumat sekä kurssit löydät osoitteesta 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/. Alla lippukunnan omat 
tapahtumat sekä poimintoja muista tapahtumista. 
 
Tammikuu 
Kokoukset alkavat viikolla 2 tai 3 
18.1. Kauden avaus 1/2 
25.1. Kauden avaus 2/2 
25.1. Päpan talvisemma 
25.-26.1. EA1 kaupunkikurssi 
29.1. Johtokolmikkoperehdytys 1/20 
 
Helmikuu 
6.2. JN 
7.-8.2. Akelakaupunkikurssi 
8.2. Päpan ja Uudenmaan Hankikanto piirin talvimestaruuskilpailut 
9.2. Luotsikoulutus 
9.2. ROK-kouluttajan koulutus 
Viikko 7 Sudenpentujen muistelemispäivä 
12.2. ELLI:n aluetapaaminen 

https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/


17.2. Samoajien ilta 
19.-23.2. EPT:n Vinkuli-talvileiri Ilmo-DL 2.2.2020 
25.2. Luotsivihjari 1/20 ilmestyy Youtubeen 
28.2.-1.3. LPK-kurssit (johtokolmikko) 
 
Maaliskuu 
maalis-huhtikuussa seikkailijoiden ja tarpojien omat retket 
1.3. klo 17 Lippukunnan kevätkokous 
4.3. Piirin koulutusilta 1/20 
5.3. JN 
6.-8.3. Pj-jatkis 
11.3. Piirin koulutusilta 2/20 
14.-15.3. Riekon Kiepaus II talvi-SM-kilpailut 
18.3. Piirin koulutusilta 3/20 
18.3. Pj-peruskurssi 3/20 kaupunki-ilta 1/2 
20.3. Päpan SGW 
21.3. Päpan Tarpojien taitopäivä 
20.-22.3. Väiskin supersemmaviikonloppu 
24.3. EPT:n kevätkokous 
viikko 14 Yhteisvastuukeräys 
 
Huhtikuu 
1.4. Aluetapaaminen seurakunnan kanssa 
2.4. JN 
3.-5.4. Erätaito II 
3.-5.4. EPT:n Vimma-viikonloppu 
9.-13.4. Pj-peruskurssi 2/20 
9.-13.4. Pj-peruskurssi 3/20 metsäviikonloppu 
14.4. Luotsivihjari 2/20 ilmestyy Youtubeen 
16.4. Johtokolmikkoperehdytys 2/20 
17.-19.4. Erätaito I 
19.4. Päpan Supersupe 2020: Maailma -jälki 
viikko 17 Partioviikko ja sen tapahtumat 
 
Toukokuu 
7.5. JN 
9.5. Espoon Vihree 
13.5. EA-kertauskurssi maastossa 
15.-17.5. Leikkikurssi 
16.-17.5. Sudenpenturetki 
16.5. Tervaus 2020 Kevät-SM-kilpailut 
20.-24.5. Pj-peruskurssi 4/20 
Kokoukset päättyvät viikolla 21 tai 22 
 
Kesäkuu 
4.6. JN 



ELLI:n kesägrillaus 
 
Heinäkuu 
29.7. - 5.8. EPT:n kesäleiri Väiski, Huom! Ilmoittautuminen alkaa 1.2. ja päättyy 12.3.! 
 
 
 
Lippukunnan yhteiset asiat 
 
Hyvää joulua! 
Ryhmien vikat kokoukset ovat jo käsillä ja joillakin jo takanapäin. Nyt on siis aika levätä ja 
nauttia ajasta perheen kanssa hyvän jouluruuan äärellä. Kokoukset jatkuvat sitten joulun 
jälkeen joko viikolla 2 tai 3 oman ryhmän johtajien ohjeiden mukaisesti. Siis joka kotiin hyvää 
joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 
29.7.-5.8. Väiski  
Ensi kesänä järjestetään vuoden suurin kesäleiri Väiski! 
Väiski on suunnattu kaikille ikäkausille siten, että 
sudenpentujen leiri on 30.7.-2.8., seikkailijoiden leiri on 
29.7.-2.8., ja pitkä leiri on 29.7.-5.8. Leirille pääsee myös 
vierailemaan 2.8. Kesän huikein viikko kannattaa merkitä 
jo kalenteriin! Leirin tiedot tarkentuvat ajallaan tänne: 
https://xn--viski-gra.fi/  
 
 
 
Sudenpennut  
 
Sudenpentujen muistelemispäivä viikolla 7 
Partion muistelemispäivää vietetään vuosittain 22.2. Koulujen talviloman vuoksi teemme 
sudenpentujen kanssa muistelemispäivän ohjelmaa kuitenkin jo viikoilla 6 ja 7.  
Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen 
puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. 
Perinne on jatkunut vuodesta 1926. 
Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu 
auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuosi muistelemispäivällä on eri 
teema. 
Vuoden 2020 teemat ovat moninaisuus, oikeudenmukaisuus ja mukaan ottaminen. Näitä 
aiheita käsitellään lasten kanssa leikkien, askarrellen ja keskustellen lauman omassa 
kokouksessa. Tavoitteena on tehdä käsitteistä mahdollisimman konkreettisia ja 
ymmärrettäviä myös sudenpentuikäisille partiolaisille.  
 
 
19.4. Supersupe 2020: Maailma-jälki 
Supersupe kutsuu sudenpennut ympäri PäPa:n maailmanympärysmatkalle hauskaan 
päivätapahtumaan partioviikon aloittavana viikonloppuna. 

https://xn--viski-gra.fi/


Päivän aikana suoritetaan sudenpentujen jäljistä maailma-merkki, tehdään eri kulttuureihin ja 
maailmaan liittyviä kivoja tehtäviä, valmistetaan herkullinen lounas, ja saadaan hieno 
Supersupe- merkki partiopaitaan. Lisäteitoja: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/supersupe-2020-maailma-jalki/ 

16.-17.5. Sudenpenturetki 
Toukokuussa järjestetään sudenpennuille oma retki! Retken tiedot tarkentuvat myöhemmin, 
ja niistä lähetetään lisätietoja lähempänä tapahtumaa. Merkitsettehän päivän kuitenkin jo 
kalenteriin! 
 
 
 
Seikkailijat 
 
8.2. Hankikanto Piirin talvimestaruuskilpailut 
Kutsumme kaikkia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin partiolaisia 
kilpailemaan talvimestaruuksista Kiljavalle. Kilpailut järjestetään yksipäiväisinä la 8.2.2020 
Kiljavalla. Lisätietoja: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskil
pailut/ 
 
25.4. Törmä 
Tammen alueen lippukunnat kutsuvat teidät kilpailemaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
päiväsarjojen piirimestaruuksista Törmään 25.4.2020. Mestaruuksista kisataan turkoosissa, 
oranssissa ja vihreässä sarjassa. Kilpailussa on mestaruussarjojen lisäksi mukana lila sarja. 
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/torma2020/ 
 
9.5. Espoon Vihree 
Espoon Vihree on Espoon Partiotuen vuosittain järjestämä pyörillä käytävä kilpailu. Vuonna 
2020 Vihree kisataan 9.5.2020. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa tänne: 
https://www.ept.fi/tapahtumat/vihree/ 
 
 
 
Tarpojat 
 
8.2. Hankikanto Piirin talvimestaruuskilpailut 
Kutsumme kaikkia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin partiolaisia 
kilpailemaan talvimestaruuksista Kiljavalle. Kilpailut järjestetään yksipäiväisinä la 8.2.2020 
Kiljavalla. Lisätietoja: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskil
pailut/ 
 
19.-23.2. Vinkuli-talvileiri 
Mahtava Vinkuli-talvileiri tulee taas 19.–22.2.2020! Leirille ovat tervetulleita kaikki 12-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat partiolaiset. Lisäksi voit kutsua Vinkulille mukaan myös ei-partiolaisen 

https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/supersupe-2020-maailma-jalki/
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskilpailut/
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskilpailut/
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/torma2020/
https://www.ept.fi/tapahtumat/vihree/
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskilpailut/
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskilpailut/


kaverisi tutustumaan siihen, miltä partiolaisten talvileiri näyttää. Leirillä yövytään 
kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja päivisin puuhataan kaikenlaisia partiomaisia, 
hauskoja ja villejä talvijuttuja. Osallistujien ilmoittautuminen päättyy 2.2.2020. Ilmoittaudu 
mukaan https://kuksaan.fi/31390! 
Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/vinkuli/ 
 
21.3. Tarpojien taitopäivä 
Tarpojien päivätapahtuma järjestetään maaliskuussa 21. päivä! Tapahtumat tiedot 
täydentyvät myöhemmin tänne: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/tarpojien-taitopaiva-4/, 
voit kuitenkin merkitä päivän jo kalenteriin! 
 
25.4. Törmä 
Tammen alueen lippukunnat kutsuvat teidät kilpailemaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
päiväsarjojen piirimestaruuksista Törmään 25.4.2020. Mestaruuksista kisataan turkoosissa, 
oranssissa ja vihreässä sarjassa. Kilpailussa on mestaruussarjojen lisäksi mukana lila sarja. 
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/torma2020/ 
 
9.5. Espoon Vihree 
Espoon Vihree on Espoon Partiotuen vuosittain järjestämä pyörillä käytävä kilpailu. Vuonna 
2020 Vihree kisataan 9.5.2020. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa tänne: 
https://www.ept.fi/tapahtumat/vihree/ 
 
16.5. Tervaus 2020 kevät-SM-kilpailut 
Tervetuloa partiotaitojen kevät-SM-kisoihin 16.5. Hyvinkäälle! Tervaus 2020 -kisoja isännöi 
Uudenmaan Partiopiiri, ja uusmaalaiset lupaavatkin pistää parastaan eri puolilta Suomea 
saapuvien partiolaisten päänmenoksi. 
Kevätkisoissa ratkotaan tarpojasarjojen (tarpoja avoin ja tarpoja naiset) mestaruus, ja kaikki 
yli 15-vuotiaat voivat osallistua päiväkisoihin kevyessä sarjassa (entinen keltainen sarja). 
Meri ja siihen liittyvä symboliikka on aina ollut lähellä uusmaalaisten partiolaisten sydäntä. 
Veneen tervaus on tärkeä huoltotoimenpide ennen kesän veneilykautta, ja Tervauksessa 
pääsettekin testaamaan omaa “merikelpoisuuttanne” ennen kesän leirejä. Suolavettä ei 
Hyvinkään metsistä kuitenkaan löydy, joten pelastusliivit voi jättää kotiin! 
Lisätietoja: https://uusimaa.partio.fi/nyt/tervaus/ 
 
 
 
Johtajiston yhteiset asiat 
 
18.1. ja 25.1. Kaudenaloitukset 
Kaudenaloitukset järjestetään kahtena peräkkäisenä lauantaina tammikuussa kello 10-12. 
Kaudenaloituksissa käsitellään tulevaa kevättä, sen tapahtumia, lippukunnan tavoitteita sekä 
muita tärkeitä huomioita. Varsinaisen info-osion jälkeen on mahdollisuus jäädä vielä paikan 
päälle viimeistelemään kevään toimintasuunnitelmia, suunnittelemaan ryhmien retkiä ja 
viettämään laatuaikaa yhdessä muun johtajiston kanssa. Jokaisen lippukunnassa toimivan 
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tulee osallistua jompana kumpana päivänä, voit itse valita kumpi käy paremmin. Ilmoittautua 
voit tänne: https://forms.gle/4HbAiLaPzTXkVJhX7 
 
Kevään johtajistoneuvostot 
Keväällä johtajistoneuvostot järjestetään edelleen klo 18.30-20.00 joka kuun ensimmäisenä 
torstaina, eli päivinä 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. ja 4.6. Merkitsethän nämä kalenteriin! 
Johtajaneuvostojen aiheet tarkentuvat myöhemmin ja ne ilmoitetaan nettisivujen 
tapahtumakalenterissa. 
 
8.2. Hankikanto Piirin talvimestaruuskilpailut 
Kutsumme kaikkia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin partiolaisia 
kilpailemaan talvimestaruuksista Kiljavalle. Kilpailut järjestetään yksipäiväisinä la 8.2.2020 
Kiljavalla. Lisätietoja: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/hankikanto-piirin-talvimestaruuskil
pailut/ 
 
19.-23.2. Vinkuli-talvileiri 
Mahtava Vinkuli-talvileiri tulee taas 19.–22.2.2020! Leirille ovat tervetulleita kaikki 12-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat partiolaiset.  Lisäksi voit kutsua Vinkulille mukaan myös ei-partiolaisen 
kaverisi tutustumaan siihen, miltä partiolaisten talvileiri näyttää. Leirillä yövytään 
kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja päivisin puuhataan kaikenlaisia partiomaisia, 
hauskoja ja villejä talvijuttuja. Osallistujien ilmoittautuminen päättyy 2.2.2020. Ilmoittaudu 
mukaan https://kuksaan.fi/31390! 
Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/vinkuli/ 
 
1.3. Lippukunnan kevätkokous 
Lippukunnan kevätkokous järjestetään sunnuntaina 1.3. klo 17-19. Kevätkokouksessa 
hyväksytään mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä keskustellaan 
lippukunnan jäsenmaksusta, lippukunnan edustajista, ja muista mahdollisista asioista. 
 
14.-15.3. Riekon Kiepaus II talvi-SM-kilpailut 
Kauan odotettu partiotaitojen talven SM-kilpailu, Riekon Kiepaus II, on täällä! Kainuun 
korpien tuulet kutsuvat sinut ja joukkueesi seikkailuun nälkämaan sydämeen. Kilpailu 
järjestetään Kajaanin keskustan lumisessa lähiluonnossa 14.-15.3.2020. 
Lisätietoja www.riekonkiepaus.fi 
 
9.5. Espoon Vihree 
Espoon Vihree on Espoon Partiotuen vuosittain järjestämä pyörillä käytävä kilpailu. Vuonna 
2020 Vihree kisataan 9.5.2020. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa tänne: 
https://www.ept.fi/tapahtumat/vihree/ 
 
16.5. Tervaus 2020 kevät-SM-kilpailut 
Tervetuloa partiotaitojen kevät-SM-kisoihin 16.5. Hyvinkäälle! Tervaus 2020 -kisoja isännöi 
Uudenmaan Partiopiiri, ja uusmaalaiset lupaavatkin pistää parastaan eri puolilta Suomea 
saapuvien partiolaisten päänmenoksi. 
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Kevätkisoissa ratkotaan tarpojasarjojen (tarpoja avoin ja tarpoja naiset) mestaruus, ja kaikki 
yli 15-vuotiaat voivat osallistua päiväkisoihin kevyessä sarjassa (entinen keltainen sarja). 
Meri ja siihen liittyvä symboliikka on aina ollut lähellä uusmaalaisten partiolaisten sydäntä. 
Veneen tervaus on tärkeä huoltotoimenpide ennen kesän veneilykautta, ja Tervauksessa 
pääsettekin testaamaan omaa “merikelpoisuuttanne” ennen kesän leirejä. Suolavettä ei 
Hyvinkään metsistä kuitenkaan löydy, joten pelastusliivit voi jättää kotiin! 
Lisätietoja: https://uusimaa.partio.fi/nyt/tervaus/ 
 
 
 
Samoajat 
 
17.2. Samoajien ilta 
Tämä iltama on vastaus kaikille samoajaryhmille, joilla ei tule mieleen mitä tehdä yhteisissä 
kokouksissa. Tai jos oman lippukunnan samoajaryhmä on hajonnut ja haluat päästä 
tapaamaan muita pääkaupunkiseudun samoajia. 
Luvassa on rentoa yhdessäoloa lautapelien parissa. Ilta järjestetään hiihtolomalla 
partioasemalla. Ota mukaan vaikka EVP kaverisi ja ilmoittautukaa kevään rennoimpaan 
samoajatapahtumaan! 
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/samoajien-ilta/ 
 
20.3. Päpan SGW 
SGW eli Samoajat Gone Wild eli vuoden huikeimmat partiobileet tulevat taas! Perinteisesti 
luvassa huikeita esiintyjiä, herkuttelua, hauskanpitoa ja pukeutumisteema. Tapahtumat 
tiedot täydentyvät lähempänä tänne: 
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/sgw-samoajat-gone-wild/ 
 
3.-5.4. EPT:n Vimma-viikonloppu 
EPT:n Vimma-ryhmän tapahtumat ovat suunnattu espoo- ja kauniaislaisille samoajaikäisille, 
ja sitä hieman nuoremmille partiolaisille (noin 14-18-vuotiaille). Kevään Vimma-viikonloppua 
vietetään 3.-5.4.2020. Tapahtuma täyttyy perinteisesti nopeasti, joten ilmoittautumista 
kannattaa seurata valppaasti. Lisätietoja tulee ajallaan tänne: 
https://www.ept.fi/tapahtumat/vimma/  
 
 
 
Vaeltajat ja aikuiset 
 
25.1. Talvisemma 
Talviseminaarin teemana on tällä kertaa mielenterveys ja hyvinvointi. Luvassa on 
kiinnostavia puhujia ja monipuolisia työpajoja, joista saat vinkkiä omasta hyvinvoinnista 
huolehtimiseen ja työkaluja johtamistehtäviisi partiossa. Luvassa on ainakin jaksamisesta 
huolehtimista, nuoren mielen ensiapua, rentoutumista, elämyksiä ja hyvää seuraa. 
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/talvisemma20/  
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