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Adventtikalenterit 

Adventtikalenterien myynti on  alkanut ja 

partiolaiset ovat saaneet kalentereita myyntiin 

kokouksista. Adventtikalenteri on partiolaisten 

aikoinaan Suomeen tuoma perinne ja se on 

edelleen yksi tärkeimmistä partion varainkeruun 

muodoista. Kalenterimyynnistä kertoo lisää Pinja. 

http://www.suvelansamoojat.fi/2019/10/29/adv

enttikalenterit-myynnissa/  

 

Tähdet Tähdet -retki 15.-17.11.2019 

SuSa:n yhteisellä retkellä koetaan kuuluisuuden 

kimallusta ja näyttämötaiteen helmiä perinteisiä 

partiopuuhia unohtamatta. Retki pidetään 

Kuusituvalla Vantaalla. Retkelle ilmoittaudutaan 

verkkolomakkeella 14.11. mennessä. Huomaa, 

että huoltajan pitää ilmoittaa alaikäinen 

partiolainen. Retkestä antaa lisätietoja Elisa. 

http://www.suvelansamoojat.fi/tapahtumat/tahd

ettahdetretki/  

 

Marrasmarkkinat 30.11.2019 

Suvelan Samoojien perinteiset Marrasmarkkinat 

järjestetään 30.11. klo 11-16 Entressessä. 

Myynnissä on arpoja, käsitöitä sekä viime hetken 

adventtikalentereita. Marrasmarkkinat ovat 

tärkeä osa SuSan varainkeruuta ja markkinoiden 

tuotto auttaa pitämään partion kustannukset 

partiolaisille edullisina. Toivommekin, että 

perheet voivat omalta osaltaan auttaa 

markkinoiden onnistumisessa tuomalla 

arpajaispalkintoja tai auttamalla myymisessä. 

 

SuSalaiset voivat tuoda arpajaispalkinnoiksi 

sopivia pieniä esineitä koloiltoihin 21.11. asti. 

Palkinnot voivat olla pieniä ja käyttämättömiä 

esineitä (pienet palkinnot n. 1€, suuret 

maksimissaan 20 €) kuten mainoskyniä tai 

kynttilöitä. Lisäksi toivomme, että jokainen 

SuSalainen tulee tunniksi auttamaan myymisessä. 

Vanhemmat ovat myös erittäin tervetulleita 

auttamaan. Partiolaiset laittavat päälle 

partiohuivin (ja tonttulakin jos haluaa). 

http://www.suvelansamoojat.fi/tapahtumat/mar

rasmarkkinat-2/  

 

Itsenäisyyspäivän partiokirkko 6.12.2019 

Partiolaiset antavat perinteisesti lupaukset 

partiokirkossa itsenäisyyspäivänä. Lupauksen 

antavat ne sudenpennut ja seikkailijat, jotka ovat 

aloittaneet tänä vuonna uudessa ikäkaudessa. 

Myös muut SuSalaiset ja perheet ovat lämpimästi 

tervetulleita kirkkoon. Kirkkoon pukeudutaan 

siniseen partiopaitaan / sudenpennunpaitaan, 

mustiin /tummansinisiin housuihin /hameeseen 

ja partiohuiviin. Ohjeet merkkien ompelemiseen 

löydät Suomen Partiolaisten sivuilta. 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-

ohjeita/partioasu-ja-merkit/  
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Puurojuhla 9.12.2019 

Puurojuhla järjestetään 9.12. Pitäjäntuvalla. 

Juhlaan lähdetään kololta klo 17:30, josta 

kuljemme yhdessä kynttiläkulkueena 

tuomiokirkolle. Juhlijoiden tulee pukeutua 

lämpimiin ulkovaatteisiin (riittävästi heijastimia, 

hanskat, pipo), partiohuiviin ja tonttulakkiin. 

Juhlassa muistellaan mennyttä vuotta, jaetaan 

palkintoja ja merkkejä sekä syödään tietenkin 

herkullista puuroa. Juhlassa voivat myös antaa 

lupauksen ne, jotka eivät anna sitä kirkossa. 

Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat 

viimeistään 7.10. mennessä osoitteeseen 

suvelan.samoojat@gmail.com. 

 

Partio-ID 

Jokaisella partiolaisella ja huoltajalla on käytössä 

Partio-ID, jonka avulla kirjaudutaan Kuksaan, 

jossa ylläpidetään omia ja huollettavan tietoja 

sekä ilmoittaudutaan tapahtumiin verkossa. 

Tunnuksen luomiseksi tarvitset tämän 

sähköpostiosoitteesi ja oman jäsen-

/huoltajanumeron. Kirjautumisen voi myös 

yhdistää Facebook tai Google-tiliin, jolloin uutta 

salasanaa ei tarvitse keksiä. 

Kirjaudu kuksaan tai luo Partio-ID 

täällä: kuksa.partio.fi  

 

SoMe 

Päivitämme kuvia tapahtumista aktiivisesti 

sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi tämän päivän 

Suomenlinnan retkestä pääset katsomaan kuvia 

Instagramista tai Facebookista. Muista tykätä ja 

seurata! 

https://www.instagram.com/suvelansamoojat/  

https://www.facebook.com/suvelansamoojat/  
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