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Tervehdys ryhmäläinen! 

Vuosi 2021 on valitettavasti myös kulunut 
koronatilanteen varjossa, mikä on vahvasti 
vaikuttanut tapahtumien järjestelyihin. 
Syksyllä järjestettävät tapahtumat pidetään 
kuitenkin normaalisti koronatilanteen niin 
salliessa. Koronaturvallisuus huomioidaan 
tietysti kaikessa toiminnassa ja näillä näkymin 
myös tiukemmat rajoitukset ovat onneksi 
vähitellen poistumassa rokotuskattavuuden 
kasvaessa. Voimme siis vähitellen haaveilla jo 
normaalista partiotoiminnasta ja ensi vuodelle 
voidaankin hyvin aloittaa suunnittelu SVPR:n 
lippukuntien yhteiselle SuSe-leirille. Vuonna 
2022 vietetään myös SVPR:n 105v.-juhlavuotta, 
mikä tulee jonkun verran näkymään Ryhmän 
toiminnassa. Isoja juhlia emme ole näillä 
näkymin järjestämässä, mutta ainakin yksi 
koko SVPR:n yhteinen tapahtuma on vuodelle 
suunnitteilla.

Värikästä syksyä kaikille ja nähdään SVPR:n 
tapahtumissa!

Eerika Simoinen
KV:n puheenjohtaja

Vastaa kyselyyn 
SVPR:n 
kasvutavoitteista 
14.10. mennessä

SVPR kerää jäsenten 
näkemyksiä liittyen kasvuun. 
Jokaiselta SVPR:n jäseneltä 
toivotaan vastausta kyselyyn 
siitä, millaista kasvua SVPR:n 
pitäisi tavoitella. Kyselyyn voi 
vastata missä tahansa 
pestissä toimiva. 

DL kyselyyn vastaamiselle on 
14.10.

Vastaa kyselyyn

https://forms.gle/qzBhipfPUDFAuoV19
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SVPR:n keskusvaliokunnan eli KV:n uudet 
jäsenet valitaan syyskokouksessa. Nyt on 
hyvä aika miettiä, haluaisitko sinä tai joku 
lippukunnassasi KV:seen. KV kokoustaa 
noin kerran kuussa. Kokouksissa 
suunnitellaan SVPR:n toimintaa ja 
hoidetaan muita Ryhmän ajankohtaisia 
asioita. KV ei järjestä SVPR:n tapahtumia, 
vaan tapahtumiin haetaan järjestäjät 
aina erikseen. 

Pesteihin voi ilmoittautua ehdokkaaksi 
laittamalla viestiä oman lippukunnan 
KV:n edustajalle tai suoraan KV:n 
puheenjohtajalle Eerikalle.

Lisätietoa KV:n toiminnasta saa KV:n 
puheenjohtajalta.

KV:n jäsenet vuodeksi 
2022 nyt haussa
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Laita kalenteriin 
tulevat tapahtumat

● Syyskokous 17.11.
● KITT-ilta 18.11. (Susiveikot)
● KivaKiva 19.-21.11.
● Pikkujoulut 16.12. (Toimen Pojat)

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

Tervetuloa 
Syyskokoukseen 17.11.

SVPR:n syyskokous pidetään 
keskiviikkona 17.11.2021 klo 18. Paikkana 
on Susiveikkojen vartiokolo osoitteessa 
Vetelintie 5, Helsinki. 

Syyskokouksessa vahvistetaan 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä 
valitaan Ryhmälle puheenjohtaja ja 
keskusvaliokunnan jäsenet vuodelle 
2022. 

Liitteenä on kokouskutsu ja 
valtakirjapohja. Muut kokousmateriaalit 
lähetetään viikkoa ennen 
tarkasteltavaksi. Tervetuloa!

Tarkistakaa syksyn 
tapahtumien järjestelyvastuut

Keväällä 2022 on tarkoituksena järjestää 
SuSe-päivä ja Donkka. Tapahtumien 
alustavat ajankohdat ja vastuulippukunnat 
ovat:

SuSe-päivä maalis-huhtikuu, Susiveikot

Donkka maalis-huhtikuu, Tavastit

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

https://svpr.fi/yhteystiedot/
https://svpr.fi/yhteystiedot/
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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.

Lisätietoa merkeistä ja hakulomake SVPR:n 
nettisivuilla
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Rohkeasti hakemaan 
ansiomerkkejä

Kesällä 2022 on 
SVPR:n leiri 
sudenpennuille ja 
seikkailijoille

SVPR hakee johtajia ensi 
vuoden SuSe-kesäleirille! 
Halukkaat voivat 
ilmoittaa 
kiinnostuksestaan 
leirinjohtajan pestiin 
KV:n puheenjohtajalle 
Eerikalle.

Leirin tarkemmasta 
ajankohdasta ja muista 
alustavista 
yksityiskohdista 
tiedotetaan 
myöhemmin lisää.

Jokaisesta SVPR:n jakamasta merkistä saa 
ainakin yhden lahjakortin. SVPR:n 
lahjakorteilla saa alennuksia 
tapahtumaosallistumisiin 20€ edestä. 
Lahjakortit ovat voimassa 5 vuotta, ja niitä 
jaetaan seuraavasti:

● D-vartiomerkki & ansiomerkki: 1 
lahjakortti

● Kiitollisuudenmerkki: 2 lahjakorttia

Lahjakortin voi käyttää ottamalla 
tapahtumaan osallistuessa yhteyttä SVPR:n 
varainhoitajaan Henri Strandmaniin 
(henri.strandman@gmail.com). Jos haluat 
tarkistaa, onko sinulla voimassa olevia 
lahjakortteja, ota yhteyttä samaan 
osoitteeseen.

Oletko saanut aiemmin ansiomerkin, mutta et 
saanut merkin mukana nauhalaattaa? 
Nauhalaattoja on taas. Ota yhteyttä 
merkkivastaava Viliin, jos tarvitset 
nauhalaatan.

Oletko saanut ansiomerkin? 
Muista lahjakortti!

https://svpr.fi/materiaalit/
https://svpr.fi/materiaalit/


SVPR:n perinteinen johtajahuoltotapahtuma 
KivaKiva tulee taas 19.-21.11.! Ohjelmaan kuu-

luu totuttuun tapaan leffojen katselua, ja ehkä 
myös jotain muuta kivaa. KivaKivan tapahtu-
mapaikka julkistetaan vasta myöhemmin kun 

osallistujamäärä on selvillä, sillä tavoitteena on 
varmistaa kaikille miellyttävä majoittuminen. 

Muistathan hoitaa oman ilmoittautumisesi 7.11.
mennessä! Ilmoittaudu osoitteessa: 

ILMO. S VP R.F I

Mikäli kysymyksiä tai huolia ilmenee, olettehan  
yhteydessä tapahtuman järjestäjään:

Matias ”Myntti” Nyländen
matiasnyländen@gmail.com

Puh.  050 343 4288

TERVETULOA SVP R:N  
JOHTAJAHUOLTOTAPAHTU -

MAAN KI VAKIVAAN !

TERVETULOA MU KAAN !

https://holvi.com/shop/SVPR-FFSB/product/8b5f73c309b6d60574ca4b127b8b52dc/


SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

KUTSU RYHMÄN
SYYSKOKOUKSEEN

Tervetuloa Suomen Vapaa Partioryhmä ry. Finlands Fria Scoutbrigad rf. :n
sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Paikka: Susiveikkojen vartiokolo, Vetelintie 5, Helsinki
Aika: Keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki kokoukseen:
https://meet.google.com/vsy-oxqs-spa (Google Meet)

Kokouksessa käsitellään Ryhmän sääntöjen säätelemät asiat. Syyskokouksessa käsitellään
vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistetaan vuoden 2022 Ryhmävero
ja valitaan Keskusvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet vuodelle 2022.

Kokouksen esityslista toimitetaan erikseen noin viikkoa ennen kokousta, samassa
yhteydessä toimitetaan lippukuntien äänimäärät. Asioita voi ehdottaa käsiteltäväksi ja
lisättäväksi esityslistaan 10.11. asti.

KV pyytää kutakin jäsenlippukuntaa nimeämään ehdokkaansa vuoden 2022
Keskusvaliokuntaan. Lippukunta voi nimetä useamman ehdokkaan. Ehdokasasettelu tulee
toimittaa allekirjoittaneelle 14.11. mennessä.

Kokouksessa jokaisella Ryhmän lippukunnalla on yksi (1) ääni kutakin alkavaa
kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden 31.7.2021 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 14.11. mennessä arvion montako henkeä lippukunnastanne on
osallistumassa syyskokoukseen.

Tervetuloa!

Eerika Simoinen
Keskusvaliokunnan puheenjohtaja
eerika.simoinen@susiveikot.net (0407456708)

https://meet.google.com/vsy-oxqs-spa


SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

VALTAKIRJA

Valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään
-lippukunnan äänioikeutta Suomen Vapaa Partioryhmän kokouksessa 17.11.2021. Yksi
edustaja voi käyttää korkeintaan viittä ääntä.

(          ääntä)

Paikka ja aika

lippukunnan nimenkirjoittajan / nimenkirjoittajien allekirjoitus ja nimenselvennös)
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