SUOMEN VAPAA
PARTIORYHMÄN
KEVÄÄN TIEDOITE 2022

Tervehdys ryhmäläinen!
Vuosi 2021 vietettiin myös koronan
varjossa ja valitettavasti kaikkia
tapahtumia ei voitu vuoden aikana
järjestää. Tilanne on onneksemme nyt
helpottamassa ja näillä näkymin
keväälle 2022 suunnitellut tapahtumat
järjestetään normaalisti.
Huhtikuussa vartiot pääsevät pitkästä
aikaa kisaamaan Donkan
mestaruudesta ja kesäkuulle on
suunnitteilla koko johtajiston yhteinen
Grilli-ilta! Kesällä taas pääsemme
leireilemään yhdessä ainakin osan
jäsenlippukuntien kanssa. Syksyllä kausi
pyöräytetään käyntiin yhteisillä
Ryhmäpäivillä ja syksyyn mennessä
aiotaan virallisesti aktivoida myös
lippukuntien kaluston lainaus. Luvassa
on siis paljon kaikkea mukavaa, joten
kannattaa pysyä kuulolla! Aurinkoista
kevättä kaikille, nähdään SVPR:n
tapahtumissa!
Eerika Simoinen
KV:n puheenjohtaja
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SVPR:n keskusvaliokunta
vuonna 2022
Uusi keskusvaliokunta (KV) valittiin SVPR:n
syyskokouksessa 17.11.2021. KV vuonna 2022
on seuraava:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Eerika Simoinen, Suve,
puheenjohtaja
Jari Marvia, Tav, varapuheenjohtaja
Suvi Hyvönen, Jd’A, viestintävastaava
Karolina Seppälä, Jd’A,
viestintävastaava
Tomi Kaivola, KiPi, kalustolainauksen
varayhteyshenkilö
Lassi Tervo, Suve
Tero “Vili” Huhta-Koivisto, TP,
merkkivastaava, kalustolainauksen
yhteyshenkilö
Henri “Henu” Strandman, TP, sihteeri
Pipsa Veirto, TT
Emilia Marvia, Tav, varajäsen
Milja Haaramo, TT, varajäsen

KV:n jäsenten yhteystiedot ovat SVPR:n
nettisivuilla.
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Tervetuloa kevätkokoukseen
24.3.2022
SVPR:n kevätkokous pidetään torstaina
24.3. klo 18. Paikkana on Kuninkaantien
kipinöiden kolo osoitteessa Tinantie 4,
Kirkkonummi.
Liitteenä on kokouskutsu ja
valtakirjapohja. Tervetuloa!

Laita kalenteriin
tulevat tapahtumat
●
●
●
●

Kevätkokous 24.3.2022
Donkka 2.-3.4. (Tavastit)
SuSe-päivä (päivä päätetään
lähiaikoina) (Susiveikot)
SVPR:n johtajiston Grilli-ilta!
13.6. (KV)

Tapahtumista tulee lisää tietoa
lähempänä tapahtumia SVPR:n
WhatsApp-ryhmään ja lippukuntien
johtokolmikoille sekä viestintävastaaville
sähköpostiin.

DoDonkka 2022 - 2.-3.4.2022
Oletko pitkään kaivannut jotain
haastetta partioon? Nyt on
mahdollisuutesi! Nappaa partiokaverit
mukaan ja lähde korkealentoiseen
yökisaan.
Suomen Vapaa Partioryhmä kutsuu
tarpojat ja samoajat kisaamaan
2.-3.4.2022. Kisa käydään yökisana
Nuuksion kansallispuiston alueella.
Vartiot koostuvat 3-5 jäsenestä ja voivat
olla sekaryhmiä. Osallistumismaksu 30
€/vartio. Ilmoittautumiset 20.3.2022
mennessä
Ilmoita vartiosi mukaan osoitteessa:
kuksaan.ﬁ/48609
Liitteenä kisakutsu jaettavaksi
lippukuntaan.
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Mukaan tekijäksi?
Donkka kaipaa suunnittelijoita ja
rastihenkilöitä, jotta kisasta saadaan
mahdollisimman mieluisa niin
järjestäjille kuin kisaajille. Ole
yhteydessä Jariin (0415353715 tai
jari.marvia@partio.ﬁ), jos haluat tulla
auttamaan järjestelyissä.
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Rohkeasti hakemaan
ansiomerkkejä

Tarkistakaa syksyn tapahtumien
järjestelyvastuut

Onko lippukunnassasi jäseniä,
jotka ovat tehneet jotain
erityistä ja kiittämisen arvoista?
SVPR jakaa useita eri merkkejä
eri ikäisille osaajille. Merkkejä
voi anoa lähettämällä SVPR:n
ansiomerkkihakemuksen
lippukunnan KV-edustajan
kautta keskusvaliokunnalle
arvioitavaksi.

Syksyllä on tarkoitus järjestää KITT-ilta,
ryhmäpäivät, KivaKiva ja pikkujoulut.
Tapahtumien alustavat ajankohdat ja
vastuulippunnat ovat:

Lisätietoa merkeistä ja
hakulomake SVPR:n nettisivuilla

Lippukuntien toivotaan ilmoittavan KV:lle
mahdollisimman pian tapahtumien
päivämäärät ja yhteyshenkilöt.

●
●
●
●

Ryhmäpäivät, syksyn alku, Toimen Tytöt
KITT-ilta, lokakuu, Jeanne d’Arc
KivaKiva, marraskuu, Toimen Pojat
pikkujoulut, joulukuu, Kuninkaantien
kipinät

SVPR:n historiikkiin kerätään edelleen materiaalia
Koska historiikki-projekti ei ole
lähivuosina edennyt, on projektia varten
luotu materiaali-kansio SVPR:n KV:n
Driveen, jota jokainen voi täydentää
oman lippukunnan kansion osalta.
Tarkoituksena on kerätä tarinoita, tietoa,
valokuvia tai muuta historiikkia varten
hyödynnettävää materiaalia kansioihin
talteen, jotta niitä voidaan hyödyntää
sitten, kun historiikki-projekti on saatu
kunnolla taas käyntiin.
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Erityisesti vanhemmat lippukunnat,
kuten TP, TT ja JDA huolehtivat
vanhimpien nykyisten tai entisten
jäsentensä kontaktoinnista, jotta
materiaalia saadaan myös
mahdollisimman paljon SVPR:n
toiminnan alkupuolelta.
Lisää aineisto SVPR:n Drive-kansioon
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DoDonkka
2.-3.4.2022

Oletko pitkään kaivannut
jotain haastetta partioon? Nyt
on mahdollisuutesi! Nappaa
partiokaverit mukaan ja lähde
korkealentoiseen yökisaan.
Suomen Vapaa Partioryhmä kutsuu tarpojat
ja samoajat kisaamaan 2.-3.4.2022. Kisa
käydään yökisana Nuuksion kansallispuiston
alueella. Lähtöpaikka on edellisen Donkan
maali eli PäPan kämpät Nuuksionpäässä.
Maali julkaistaan myöhemmin.
Vartiot koostuvat 3-5 jäsenestä ja voivat olla
sekaryhmiä. Osallistumismaksu 30 €/vartio.
Ilmoita vartiosi mukaan osoitteessa:

kuksaan.fi/48609
Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2022.
Tervetuloa kisaamaan!

Kuva: Aapo Rainio

Lisätiedot
jari.marvia@partio.fi

SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

KUTSU RYHMÄN
KEVÄTKOKOUKSEEN
Tervetuloa Suomen Vapaa Partioryhmä ry. Finlands Fria Scoutbrigad rf. :n
sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Paikka: Kuninkaantien kipinöiden kolo, Tinantie 4, Kirkkonummi
Aika: Torstaina 24.3.2022 klo 18.00
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki kokoukseen:
https://meet.google.com/vgw-funm-fhd (Google Meet)
Kokouksessa käsitellään Ryhmän sääntöjen säätelemät asiat. Kevätkokouksessa käsitellään
vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen esityslista toimitetaan erikseen
noin viikkoa ennen kokousta, samassa yhteydessä toimitetaan lippukuntien äänimäärät.
Asioita voi ehdottaa käsiteltäväksi ja lisättäväksi esityslistaan 16.3. asti.
Kokouksessa jokaisella Ryhmän lippukunnalla on yksi (1) ääni kutakin alkavaa
kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden 31.12.2021 Suomen
Partiolaisten jäsenrekisterin mukaan. Yksi edustaja voi käyttää korkeintaan viittä (5) ääntä.
Näiden äänivaltaisten edustajien tulee tuoda kokoukseen lippukunnan nimenkirjoittajan
allekirjoittama valtakirja voidakseen käyttää lippukunnan äänioikeutta.
RSVP – ilmoitattehan 21.4. mennessä arvion montako henkeä lippukunnastanne on
osallistumassa kevätkokoukseen.
Tervetuloa!
Eerika Simoinen
Keskusvaliokunnan puheenjohtaja
eerika.simoinen@susiveikot.net (0407456708)
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VALTAKIRJA

Valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään
-lippukunnan äänioikeutta Suomen Vapaa Partioryhmän kokouksessa 24.3.2022. Yksi
edustaja voi käyttää korkeintaan viittä ääntä.
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