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Pressu on ollut pitkään tauolla
mahdollisesti kärsien samanlaisesta
identiteettikriisistä kuin muukin
printtimedia. Tästä syystä Pressu siiryy
nyt uuteen aikaan ja julkaistaan
digiversiona. Pressun sisällöstä vastaa
Hanna, jolle voi lähettää juttuaiheita
osoitteeseen kinnunen.hanna@gmail.co
m
Syysloma
Tällä viikolla vietetään syyslomaa ja
kokoukset ovat tauolla. Onneksi partio
jatkuu kuitenkin taas ensi viikolla ja
edessä on monia hauskoja tapahtumia.
Syysretki
Koko lippukunnan syysretki järjestetään
26.-28.10. Lisätietoja ja
ilmoittautumislappu löytyy verkkosivuilta:
www.suvelansamoojat.fi/tapahtumat/syys
retki/
SuSa-takki
Tänä vuonna vietettävät SuSa:n 40vuotissynttärit tuovat mukanaan monia
juhlallisuuksia. Ensin hoidamme
juhlavaatetuksen kuntoon hienoilla SuSatakeilla. Tämä on ainutkertainen tilaisuus
saada itsellesi ikiomaksi hieno
tammenlehvällä koristettu takki, jollaista
varmasti ei ole muilla... paitsi tietenkin
kaikilla SuSa:laisilla! Takkien tilausaika
päättyy 25.10. sillä pyrimme saamaan
kaikille takit ennen kuin juhlallisuudet
alkavat 16.11. Lisätietoja ja
tilauslomakkeen löydät
verkkosivuilta: www.suvelansamoojat.fi/2
018/10/11/juhlamuoti-kuntoon-susatakilla/ Tilausta varten tarvitset partioIDtunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole
sellaisia voit luoda omat tunnukset
käyttämällä tätä sähköpostiosoitettasi
sekä omaa jäsen-/huoltajanumeroasi.

Adventtikalenterit
Vaikka kesästä on vasta selvitty
ja Kliffan muistot ovat vielä kirkkaana
mielessä, on jo aika kääntää ajatukset
kohti vuoden loppua. Myös SuSalaiset
saavat myytäväksi partiolaisten
adventtikalentereita, jotka ovat jo
vuosikymmeniä ilostuttaneet
suomalaisten joulunodotusta. Kalenterin
hinta on 7€ ja jokainen partiolainen voi
ottaa myyntiin niin monta kuin haluaa.
Mikäli partiolainen haluaa myydä
kalentereita esimerkiksi työpaikalla ja
kalentereita menee paljon (yli 15), on
hyvä olla etukäteen yhteydessä
johtajistoon
(suvelan.samoojat@gmail.com).
Lisätietoa kalenterista löytyy
osoitteesta www.adventtikalenteri.fi
Tervetuloa Partioon -kurssi
Oletko aikuinen, jota kiinnostaisi tietää
enemmän siitä, mitä partiossa tapahtuu
tai ehkä palata vanhan harrastuksen
pariin? Yli 18-vuotiaille tarkoitettu
Tervetuloa Partioon -iltakurssi on
tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat
tutustua partioon. Me SuSassa
haluaisimme erityisen mielellämme
mukaan uusia aikuisia ja siksi
maksammekin kurssin kaikille innokkaille
osallistujille. Seuraavan kurssin
ilmoittautuminen päättyy jo huomenna
(16.10.) joten olethan nopea! Lisätietoja
ja
ilmoittautuminen www.paakaupunkiseudu
npartiolaiset.fi/tapahtumat/tervetuloapartioon-kurssi-9-2/

Uudistuneet verkkosivut
Tässä viestissä oli useita linkkejä SuSan
hienoille uusille verkkosivuille. Niihin
kannattaa tutustua ja seurata aktiivisesti,
jotta pysyt ajan hermoilla. Otamme myös
mielellämme ehdotuksia vastaan sivujen
sisällöstä
(suvelan.samoojat@gmail.com).
www.suvelansamoojat.fi

