SUOMEN VAPAA
PARTIORYHMÄN
SYKSYN TIEDOTE 2022

Tervehdys ryhmäläinen!
Kevät 2022 meni vielä osittain koronan
varjossa, mutta kesäleireille päästiin jo
osallistumaan vanhaan tuttuun tapaan.
Syksyn tapahtumat järjestetään
normaalisti ja luvassa onkin paljon
tapahtumia johtajahuollosta
partiotaitokilpailuun.
SVPR:n 105v.-syntymäpäiviä juhlitaan
johtajiston kakkukahvien merkeissä ja
lisäksi juhlavuoden kunniaksi avataan
syksyn aikana SVPR:n oma tuotekauppa,
josta on mahdollista tilata itselleen
ainakin SVPR:n logolla varustettu
huppari. Kehitämme jatkuvasti SVPR:n
toimintaa toiveiden mukaisesti ja
lähitulevaisuudessa joukkomme saattaa
myös kasvaa uusien jäsenten muodossa.

Laita kalenteriin tulevat
tapahtumat
●

Ryhmäpäivät 9.-11.9.2022

●

DoDonkka 1.-2.10.2022

●

SVPR:n johtajiston Halloween
hassuttelut 24.10.2022

●

SVPR:n 105v. -kakkukahvit
johtajistolle 5.11.2022

●

Syyskokous klo 18 JDA:n kololla
17.11.2022

●

Vapauden KivaKiva 25.-27.11.2022

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

Eerika Simoinen
KV:n puheenjohtaja
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Tervetuloa syyskokoukseen 17.11.
SVPR:n syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18. Paikkana
on Jeanne d’Arcin kolo osoitteessa Henrikintie 5, Helsinki.
Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio,
sekä valitaan Ryhmälle puheenjohtaja ja keskusvaliokunnan
jäsenet vuodelle 2023.
Liitteenä on kokouskutsu ja valtakirjapohja. Muut
kokousmateriaalit lähetetään viikkoa ennen kokousta
tarkasteltavaksi. Tervetuloa!

DoDonkka 2022 - 1.-2.10.2022
Oletko pitkään kaivannut jotain
haastetta partioon? Nyt on
mahdollisuutesi! Nappaa partiokaverit
mukaan ja lähde korkealentoiseen
yökisaan.
Suomen Vapaa Partioryhmä kutsuu
tarpojat ja samoajat kisaamaan
1.-2.10.2022. Kisa käydään yökisana
Nuuksion kansallispuiston alueella.
Vartiot koostuvat 3-5 jäsenestä ja voivat
olla sekaryhmiä. Osallistumismaksu 30
€/vartio.
Ilmoittautumiset 18.9.2022 mennessä
Ilmoita vartiosi mukaan osoitteessa:
kuksaan.ﬁ/53231
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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SVPR:n johtajiston Halloween hassuttelut 24.10.
Kaipailetko johtajakivaa syksyn viileneviin
iltoihin? Onko kalenterin viikonloput jo
täynnä, mutta arki-iltana olisi kiva viettää
partiokavereiden kanssa aikaa? Toiveisiisi
on vastattu! SVPR:n johtajiston
Halloween hassuttelut järjestetään 24.10.
Toimen Poikien kololla (Kavallintie 14a)
klo 17.30-21.

🎃

Luvassa on hauskaa halloweenteemaista johtajahuoltoa hyvää
ruokaa unohtamatta! Paikalle ovat
tervetulleita kaikki samoajista ylöspäin.
Ilmoittaudu nyt mukaan osoitteessa:
kuksaan.ﬁ/53011 Ilmoittautuminen
päättyy 20.10.2022 mennessä.

SVPR:n 105v.-kakkukahvit johtajistolle 5.11.
SVPR täyttää tänä vuonna jo 105 vuotta,
ja haluamme juhlistaa tätä hienoa ikää
tarjoamalla SVPR:n johtajistolle yhteiset
kakkukahvit! Laita siis päällesi partioasu
ja tule paikalle viettämään kanssamme
rentoa iltaa lauantaina 5.11.
Tapahtumassa on mahdollista kiittää
ansioituneita ryhmäläisiä ja voit
halutessasi ehdottaa tapahtumaan
ohjelmaa tai puheenvuoroja.
Ilmoittautuminen aukeaa syyskuussa,
mutta merkitsethän ajankohdan jo nyt
itsellesi ylös!

Mitä?
Missä?

☕

SVPR:n 105v.-kakkukahvit
Helsingin Yrittäjänaisten Salissa
(Uudenmaankatu 23 A 2)
Milloin?
Lauantaina 5.11. klo 18-21
Kenelle?
Samoajista ylöspäin
Hinta?
Kaikille osallistujille ilmainen
Pukukoodi? Partioasu
Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa
15.9.2022.

Vapauden KivaKiva 25.-27.11.
Mitä on vapaus? Vapaus tarkoittaa
mahdollisuutta tehdä tai saavuttaa jotain
ilman rajoitteita, jotka estäisivät sen. Vapaus
on myös velvollisuus – vapaan yksilön tulee
myös kyetä tekemään päätöksiä
omistamallaan vapaudella.
TP:n järjestämä, vuoden 2022 Kiva Kiva juhlii
Vapaaryhmän vapautta antamalla kaikkien
vaikuttaa tapahtuman luonteeseen!
Ennakkoilmoittaudu ja tee KivaKivasta
kaltaisesi osoitteessa:
www.toimenpojat.ﬁ/kivakiva.html
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KV:n jäsenet vuodeksi
2023 nyt haussa

Tarkistakaa kevään tapahtumien
järjestelyvastuut

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.

Keväällä 2023 on tarkoituksena järjestää
SuSe-päivä ja KITT-retki. Tapahtumien
alustavat ajankohdat ja
vastuulippukunnat ovat:

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

●
●

SuSe-päivä, maalis-huhtikuu,
Jeanne d’Arc
KITT-retki, maalis-huhtikuu,
Toimen Tytöt

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

Lisätietoa KV:n toiminnasta saa KV:n
puheenjohtajalta.

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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Rohkeasti hakemaan
ansiomerkkejä

Oletko saanut ansiomerkin?
Muista lahjakortti

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.

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:

Oletko saanut aiemmin ansiomerkin,
mutta et saanut merkin mukana
nauhalaattaa? Nauhalaattoja on taas. Ota
yhteyttä merkkivastaava Viliin, jos
tarvitset nauhalaatan.
Lisätietoa merkeistä ja hakulomake
SVPR:n nettisivuilla

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? Ota yhteyttä
merkkivastaava Viliin, jos tarvitset
nauhalaatan.
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Oletko jo pitkään kaivannut
jotain haastetta partioon? Nyt
on mahdollisuutesi! Nappaa
partiokaverit mukaan ja lähde
korkealentoiseen yökisaan.
Suomen Vapaa Partioryhmä kutsuu tarpojat
ja samoajat kisaamaan 1.-2.10.2022. 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/53231
Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2022.
Tervetuloa kisaamaan!

Kuva: Aapo Rainio

Lisätiedot
jari.marvia@partio.fi

SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

KUTSU RYHMÄN
SYYSKOKOUKSEEN
Tervetuloa Suomen Vapaa Partioryhmä ry. Finlands Fria Scoutbrigad rf. :n
sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Paikka:
Aika:

Jeanne d’Arcin kolo, Henrikintie 5, Helsinki
Torstaina 17.11.2022 klo 18.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki kokoukseen:
https://meet.google.com/afr-sdkt-mmg (Google Meet)
Kokouksessa käsitellään Ryhmän sääntöjen säätelemät asiat. Syyskokouksessa käsitellään
vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistetaan vuoden 2023 Ryhmävero
ja valitaan Keskusvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet vuodelle 2023.
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 2023
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 31.7.2022 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)

SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

VALTAKIRJA

Valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään
-lippukunnan äänioikeutta Suomen Vapaa Partioryhmän kokouksessa 17.11.2022. Yksi
edustaja voi käyttää korkeintaan viittä ääntä.

(

ääntä)

Paikka ja aika

lippukunnan nimenkirjoittajan / nimenkirjoittajien allekirjoitus ja nimenselvennös)

