Suvelan Samoojien sähköinen lippukuntalehti 2/2018
Vuosi lähenee loppuaan mutta on aika lähettää
vielä viimeinen ePressu koteihin ennen
joululomia. Tänä vuonna olemme juhlineet 40vuotiasta SuSaa ja juhlinta huipentui Albergan
kartanolla pidettyihin syntymäpäiväjuhliin. Kuvia
tapahtumasta lisätää myöhemmin SuSan
nettisivuille www.suvelansamoojat.fi

Tässä numerossa
Marrasmarkkinat 1.12.
Itsenäisyyspäivän partiokirkko 6.12.
Puurojuhla 10.12.
Joululoma
Kolo

Marrasmarkkinat 1.12.2018
Suvelan Samoojien perinteiset Marrasmarkkinat
järjestetään 1.12. klo 12-15 Entressen toisessa
kerroksessa. 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.
Ensi viikolla kokouksiin (ma 18:30 ja ti 17:30) voi
tuoda arpajaispalkinnoiksi sopivia pieniä esineitä.
Palkinnot voivat olla pieniä ja käyttämättömiä
esineitä (pienet palkinnot n. 1€, suuret
maksimissaan 20 €) kuten mainoskyniä tai
kynttilöitä. Lisäksi toivomme, että jokainen
SuSalainen tulee lauantaina tunniksi auttamaan
myymisessä 12-15 välillä. Vanhemmat ovat myös
erittäin tervetulleita auttamaan. Partiolaiset
laittavat päälle partiohuivin (ja tonttulakin jos
haluaa).

Itsenäisyyspäivän partiokirkko 6.12.
Partiolaiset antavat perinteisesti lupaukset
partiokirkossa itsenäisyyspäivänä. Tänä vuonna
kirkko alkaa klo 12:30 ja lupauksenantajien tulee
olla paikalla 12:10 (he istuvat omassa
penkkirivissään). 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-jaohjeita/partioasu-ja-merkit/

Puurojuhla 10.12.
Puurojuhla järjestetään 10.12. 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.

Joululoma
Puurojuhlan jälkeen ryhmien toiminta siirtyy
vähitellen joululomalle ja jatkuu taas
tammikuussa. Ryhmien johtajat ovat yhteydessä
ryhmäläisiin, kun kokoukset taas alkavat.

Kolo
SuSan kolo sijaitsee tällä hetkellä talossa, joka on
saanut purkutuomion. Alueelle saatetaan
rakentaa koloksi sopivia tiloja myöhemmin mutta
luultavasti jo ensi vuonna pitää toiminta siirtää
muihin tiloihin. Jos esimerkiksi sinun
taloyhtiössäsi on kerhotila, joka on vähällä
käytöllä niin toivon, että vinkkaat siitä meille.
Emme voi maksaa kolosta liiketilan vuokraa vaan
lähinnä ainoastaan sähkön ja veden. Tilan tulisi
olla Suvelan lähistöllä, jotta nykyiset jäsenet
voivat kävellä partioon itsenäisesti. Lähetä meille
vinkkejä osoitteeseen
suvelan.samoojat@gmail.com.

