
Partioviikko/Paraati 
 
Partioviikkoa vietetään huhtikuun lopulla 22.-28.4.. Partioviikolla seik-
kailijoiden kanssa on hyvä hetki juhlistaa partiolaisuutta arjessa, esim. 
kouluissa ja koloilla. Koloillassa, seikkailijoille voi järjestää oman juh-
lakokouksen, jossa ohjelmana voi olla esimerkiksi ryhmän oman aika-
kapselin teko. Partioviikolla seikkailijat voivat myös avustaa lippukun-
nan Yrjön päivän juhlan järjestelyissä ja pääsevät näin osaksi lippu-
kunnan yhteistä juhlistamista. Partioviikko on myös hyvä hetki käydä 
seikkailijoiden kanssa läpi miten vuoden aikana suoritetut merkit om-
mellaan paitaan. Sitten ne ovatkin valmiina partioparaatia varten, joka 
järjestetään 5.5. Turussa! 

Sukellus seikkailijaohjelmaan samoajille  
 
Seikkis järjestää samoajille, jotka ovat siirtymässä johtamaan seikkaili-
jaryhmää tai toimivat jo seikkailijaryhmän johtajina oman sukelluksen 
28.4. klo 12 Turun partiotoimistolla. Sukellus antaa valmiuksia suunni-
tella ja toteuttaa seikkailijoille sopivaa toimintaa sekä tukee sammon 
roolissa toimiessa. Koulutus on suunnattu nimenomaan pestissään 
aloittaville uusille samoajaikäisille sammoille. Ilmoittautuminen sukel-
lukseen päättyy 21.4.2019 ja osallistumismaksu on 10€. 

Panda-merkki 
 
Panda käskee: ULOS KOLOILTA TUTKIMAAN 
LUONNON MONIMUOTOISUUTTA! Maailman luon-
nonsäätiö WWF ja Suomen Partiolaiset ovat tuotta-
neet yhdessä Panda-merkin sudenpennuille ja seik-
kailijoille. Seikkailijan merkki muodostuu kolmesta 
eri osiosta: OTA SELVÄÄ, TOIMI ja KERRO. Lisä-
tietoa Panda-merkistä löydät osoitteesta www.partio
-ohjelma.fi/ohjelmapainotus/panda-merkki/  

Seuraa: @lspseikkis 

Toimintavinkki: Kettuheijastin 
 
Heijastimen tekoon tarvitset: 
- tukevaa huopaa, heijastinpaikkatarraa, nauhaa, hakaneulan 
- tarrahelmiä, irtosilmiä tai nappeja silmiksi ja kuonoksi. 
 
Ketun kasvojen toisen puolen voit peittää kokonaan heijastinkan-
kaalla. Seikkailija saa päättää ketun ilmeen, kun hän asettaa silmät 
ja kuonon paikoilleen. 
Kaavat kettuun voi tulostaa internetistä googlettamalla kettuheijas-
tin. 

Piirisepeli 11.5. 
 
Sampo! Merkitse kalenteriisi 11.5. järjestettävä piirisepeli. Kevään 
piirisepeli järjestetään Porin alueella, lisätietoa luvassa kevään aika-
na. 

Ulos koloilta… Ohjelmapainotus vuodelle 2019 

Vuoden 2019 ohjelmapainotus on teemaltaan ”Ulos koloilta”. Seik-

kailijaryhmän toimintaa kannattaakin suunnatta mahdollisimman pal-

jon pois sisätiloista. Monien kolojen lähistöltä löytyy maastoa, jossa 

kokouksen järjestää, se voi olla puisto, nurmialue, metsä tai leikki-

kenttä. Vain luovuus on rajana, sillä seikkailijaohjelma taipuu monek-

si ja moneen paikkaan. Keväällä kannattaa ottaa suunta myös piiri-

sepeliin ja seikkailijakisoihin. 

Valoisampia iltoja kohti ja mukavaa alkanutta  

vuotta, 

Seikkisjaosto 

SAMPOVIESTI 2/19 


