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Tervehdys ryhmäläinen! SVPR:n keskusvaliokunta vuonna 
2023

Uusi keskusvaliokunta (KV) valittiin SVPR:n 
syyskokouksessa 17.11.2022. KV vuonna 2023 
on seuraava:

● Eerika Simoinen, Suve, puheenjohtaja

● Jari Marvia, Tav, varapuheenjohtaja, 
nettisivuvastaava

● Laura Blomroos, Jd’A

● Suvi Hyvönen, Jd’A, viestintävastaava

● Pinja Julku, KiPi

● Eerika Aalto, Suve

● Tero “Vili” Huhta-Koivisto, TP, 
merkkivastaava, kalustolainauksen 
yhteyshenkilö

● Henri “Henu” Strandman, TP, sihteeri

● Pipsa Veirto, TT

● Milja Haaramo, TT

● Emilia Marvia, Tav, varajäsen

KV:n jäsenten yhteystiedot ovat SVPR:n 
nettisivuilla.

Uusi vuosi on taas startannut ja tänä vuonna 
kesän kruunaa SVPR:n oma ERAS-kesäleiri! 
Leirille on lähdössä mukaan myös uusi 
lippukunta Myllypuron Mustarastaat, joka on
toivottavasti vuoden loppuun mennessä yksi 
jäsenlippukunnistamme. Toivotamme 
Myllypuron Mustarastaat lämpimästi 
mukaan toimintaamme!

Keväälle on suunnitteilla perinteisesti 
SuSe-päivä ja KITT-retki, joiden ajankohdat 
löydät tästä infoviestistä. Kevään aikana 
käynnistetään myös pitkään tehtävälistalla ollut 
Historiikki-projekti, joka on tavoitteena saada 
vuoden aikana pakettiin. Historiikki-projekti on 
avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja kaikki 
lisäapu otetaan mielellään vastaan. Aurinkoista 
kevättä kaikille, nähdään SVPR:n tapahtumissa!

Eerika Simoinen
KV:n puheenjohtaja

http://www.svpr.fi/
http://www.svpr.fi/
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Laita kalenteriin tulevat tapahtumat

KITT-retki 31.3.-2.4. (Toimen Tytöt)

Historiikkiprojektin aloituskokous 
2.4.2023

Kevätkokous 13.4.2023

SuSe-päivä 24.4. (Jeanne d’Arc)

Nahkaliljat

SVPR:n johtajiston Grilli-ilta! (KV)

Kesäleriri ERAS 27.7.-3.8.

Ryhmäpäivät 1.-3.9.2023 (TP)

M
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uhtikuu

Toukokuu
K
esäkuu 
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einäkuu

Elokuu
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Viikonloppuretki tarpojaikäisille. Retkilappu ja 
ilmoittautuminen julkaistaan lähipäivinä!

SVPR:n 105 vuotishistoriikin teko aloitetaan 
tänä vuonna. Tavoitteenamme on saada 
projekti tänä vuonna myös maaliin, 
lopputuloksena suunnittelemme tekevämme 
40-60 sivuisen teoksen SVPR:n historiasta. 
Mikäli olet yhtään kiinnostunut liittymään 
mukaan projektiin tai tutustumaan, laita viestiä 
Henulle (henri.strandman@gmail.com)

Kevätkokous pidetään tänä vuonna Toimen 
Poikien kololla klo 18. Kutsu kokoukseen on 
tämän viestin liitteenä. 

SuSe-päivästä lisätietoa on tulossa lähiaikoina

Nahkaliljat pidetään kevään lopulla, 
tiedotamme ajankohdasta tarkemmin 
myöhemmin keväällä!

Edellisen vuoden tavoin SVPR pitää 
johtajistolle hauskan grilli-illan kesän alussa. 
Ilmoitamme lisätietoa kevään loppupuolella. 

Ryhmäpäivät pidetään tänä vuonna isoina, 
suuntaamme TP:n johdolla Kiljavalle. 
Haastamme kaikkia ryhmän tarpojia ja sitä 
vanhempia osallistumaan vuoden kohokohtaan! 
Lisätietoa tulossa kevään aikana. 

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

mailto:henri.strandman@gmail.com
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SVPR:n kevätkokous pidetään torstaina 13.4. 
klo 18. Paikkana on Toimen Poikien kolo 
osoitteessa Kavallintie 14a, Kauniainen. 

Liitteenä on kokouskutsu ja valtakirjapohja. 
Tervetuloa!

3

Tervetuloa kevätkokoukseen 
13.4.2023

SVPR:n Historiikki-projekti on ollut pitkään 
Keskusvaliokunnan tehtävälistalla ja 
projekti käynnistetään vihdoinkin kevään 
2023 aikana. Projektia varten perustetaan 
Historiikki- toimikunta, jonka tehtävänä on 
kartoittaa Historiikin materiaaleja ja 
suunnitelmaa projektin loppuun 
saattamiseksi. Tavoitteenamme on saada 
projekti tänä vuonna myös maaliin, 
lopputuloksena suunnittelemme 
tekevämme 40-60 sivuisen teoksen 
SVPR:n historiasta. 

Projektin aloituskokous pidetään 
sunnuntaina 2.4. klo 14 Toimen Poikien 
kololla (Kavallintie 14a). Paikalle ovat 
tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Mikäli olet yhtään kiinnostunut liittymään 
mukaan projektiin tai tutustumaan, laita 
viestiä Henulle 
(henri.strandman@gmail.com) 

Tervetuloa!

SVPR:n 
historiikki-projekti

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

● Ryhmäpäivät, syyskauden alku, 
Toimen Pojat

● KITT-ilta, lokakuu, 
Tavastit

● KivaKiva, marraskuu, 
Kuninkaantien Kipinät

● Pikkujoulut, joulukuu, 
Susiveikot

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

HUOM! Mikäli päivämäärää ja järjestäjää ei 
saada tietoon kevätkauden päättyessä, 
oletetaan tapahtuman olevan peruttu!

Tarkistakaa syksyn 
tapahtumien järjestelyvastuut

mailto:henri.strandman@gmail.com
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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.

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
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Rohkeasti hakemaan 
ansiomerkkejä

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? Ota yhteyttä 
merkkivastaava Viliin, jos tarvitset nauhalaatan.

Oletko saanut ansiomerkin? 
Muista lahjakortti

Haluatko SVPR-aiheisen korkean laadun vaatteen 
tai esineen? Tutustu SVPR:n verkkokauppaan ja 
löydä mieleisesi, osoitteessa: 
https://svpr.myspreadshop.fi/

(huom: tästä linkistä ostetut tuotteet tuotetaan 
tavanomaista digiprint-menetelmää käyttäen. 
Mikäli haluat korkeampilaatuisen painojäljen, ole 
yhteydessä Henuun (henri.strandman@gmail.com)

Korkean painolaadun huppari

SVPR:n hupparin korkealaatuisella 
Flokki-printtimenetelmällä (kestävä ja 
kangasmainen) saat tästä tuotelinkistä: 
https://sprd.co/LSjgISb

Hanki SVPR-asia!

https://svpr.fi/materiaalit/
https://svpr.fi/materiaalit/
https://svpr.myspreadshop.fi/
mailto:henri.strandman@gmail.com
https://sprd.co/LSjgISb


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinnostaisiko aikainen Vapun juhliminen 
 tai kenties myöhäinen joulun vietto? 

 

Sinä SVPR:n tarpoja (12-15v), tule 
kokemaan kaikki vuoden parhaat  

juhlapäivät yhden viikonlopun aikana  

yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa! 

SVPR:n KITT-retki pidetään 31.3.-2.4.  

Toimen Tyttöjen Majalla Vihdissä.  

 
Ilmoittaudu mukaan 23.3. mennessä. 

 
 

MITÄ?       SVPR:n KITT-retki 
MISSÄ?     Toimen Tyttöjen Majalla (Moksi, Vihti) 
MILLOIN?  31.3.-2.4.2023 
HINTA?     20€ 
 

 
  Ilmoittautuminen: kuksaan.fi/58327  
  Maksu: https://holvi.com/shop/SVPR-
FFSB/product/ee74ba15fd2c85fae1ec
154bcfee60f8/   

   Kysymykset voi ohjata Miljalle 
   0401671122 / 
   miljahaaramo@gmail.com 

 

 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=58327
https://holvi.com/shop/SVPR-FFSB/product/ee74ba15fd2c85fae1ec154bcfee60f8/
https://holvi.com/shop/SVPR-FFSB/product/ee74ba15fd2c85fae1ec154bcfee60f8/
https://holvi.com/shop/SVPR-FFSB/product/ee74ba15fd2c85fae1ec154bcfee60f8/


SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

KUTSU RYHMÄN
KEVÄTKOKOUKSEEN

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

Paikka: Toimen Poikien kolo, Kavallintie 14a, Kauniainen
Aika: Torstaina 13.4.2023 klo 18.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki kokoukseen:
https://msteams.link/X94Y (Teams)

Kokouksessa käsitellään Ryhmän sääntöjen säätelemät asiat. Kevätkokouksessa käsitellään
vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen esityslista toimitetaan erikseen noin
viikkoa ennen kokousta, samassa yhteydessä toimitetaan lippukuntien äänimäärät. Asioita voi
ehdottaa käsiteltäväksi ja lisättäväksi esityslistaan 4.4. asti.

Kokouksessa jokaisella Ryhmän lippukunnalla on yksi (1) ääni kutakin alkavaa
kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden 31.12.2022 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 10.4. mennessä arvion montako henkeä lippukunnastanne on
osallistumassa kevätkokoukseen.

Tervetuloa!

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

https://msteams.link/X94Y


SUOMEN VAPAA PARTIORYHMÄ RY. – FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD RF.

VALTAKIRJA

Valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään
-lippukunnan äänioikeutta Suomen Vapaa Partioryhmän kokouksessa 13.4.2023. Yksi
edustaja voi käyttää korkeintaan viittä ääntä.

(          ääntä)

Paikka ja aika

lippukunnan nimenkirjoittajan / nimenkirjoittajien allekirjoitus ja nimenselvennös)
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