SAMPOVIESTI 3/19
Kevät keikkuen tulevi
Kevät keikkuen tulevi ja linnut laulelevat kauniisti. Luonto on herännyt ja partiokevät alkaa olla pian taputeltu pakettiin. Edessä siintävät
kesäleirien kirkkaat vedet ja riemun hetket! Seikkiskin vetäytyy viettämään kesälomaa heti kesäkuun alkupuolella ja palaa hommiin jälleen elokuun ensimmäinen päivä.
Koko jaoston puolesta, aurinkoista ja onnellista

kesää toivottaen,
Veera, pj

Pop up –yöretki Kuhankuonon rantapihalla
Pop up -yöretki Kuhankuonon Rantapihalla
Piiri järjestää kaikille avoimen pop up -yöretken Kuhankuonolla Savojärven Rantapihalla 15.-16.6.2019. Tervetulleita ovat niin partiolaiset kuin ei partiolaisetkin viettämään yksi yö partioleirissä. Tapahtuma on oivallinen niin lippukunnille, partiosta kiinnostuneille sekä
myös ihan retkeilyn ensikertalaisille! Lue lisää: http://
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/pop-up-y%C3%B6retkikuhankuonon-rantapihalla

Sampo kouluttaudu!
Syksyn koulutuksiin on ilmoittauduttava viimeistään 15.5.!
Jos sampokurssi on vielä käymättä, ilmoittaudu pikimmiten syksyn
kurssille: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/
koulutusfestarit-sampokoulutus
Muista myös muut pestiäsi tukevat koulutukset, kuten Riehakas ryhmä
haltuun-koulutus, erätaitokurssit, leikkikurssi, ensiapukurssit yms.
Syksyllä jälleen tulossa myös lippukuntapäivä ihanine koulutussetteineen (29.9., Pori)!

Seuraa:

@lspseikkis

Seikkailijatapahtuma Big Bang 7.9.2019 etsii tekijöitä!
Lähde tekemään suomen- ja ruotsinkielistä sepeliä yhdessä L-SP:n
seikkailijajaoston ja FISSC:n kanssa! Ilmoita itsesi: veera.nikula@partio.fi

Partiosyksy on pian jo täällä!
Suuntaa siis aatoksesi syksyn toimintasuunnitelmaan ja merkitse seuraavat tapahtumat ylös jo nyt:
4.9. koko piirin yhteinen partiosyksyn avajaisiltanuotio, Turku
7.9. Seikkailijatapahtuma Big Bang, Kaarina
5.10. Kaupunkiretkipäivä Matka maailman ympäri, Naantali
30.10. Yösuunnistus Tähtijahti -19, Naantali
Lisätietoja tapahtumista löydät piirin nettisivuilta: http://
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/

Piirileiri Otava 2020
Piirileirin ilmoittautuminen alkaa marraskuussa 2019. Hyvä hetki keskustella leiristä on heti syksyn alussa, jotta
saadaan syksyn aikana innostettua kaikki
seikkailijat mukaan leirille. Leiriin
liittyviä aktiviteettejakin seikkailijoille on luvattu jossakin
vaiheessa!
Kiinnostaako osallistua leirin tekemiseen jo tässä vaiheessa? Ilmianna itsesi staabille: https://www.piirileiriotava.fi/fi/pestienilmiantolomake

Huomio sammot ja muut seikkailijaohjelmasta kiinnostuneet!
Muistuttaisimme, että Lounais-Suomen Partiopiirin seikkailjajaosto on
juuri teitä varten olemassa oleva ryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa
teille ja piirimme seikkailijoille materiaalia, tapahtumia ja koulutuksia.
Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä, jos teillä on kysyttävää tai toiveita.
seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi, ig: lspseikkis, fb: L-SP:n
Seikkailijajaosto Etsimme myös jatkuvasti uusia jäseniä ryhmäämme,
joten jos piiritoiminta kiinnostaa, laita viestiä: veera.nikula@partio.fi tai
somekanaviemme kautta!

