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Lippukunnan lasketteluretki Sievin Louekalliolle ystävänpäivänä 14.2. Matkaan 
lähdetään linja-autolla Partiokololta kello 16.30 ja takaisin palataan noin kello 
21. Lasketteluliput iso hissi 15 €, pikkuhissi 5 €, suksi/lumilautapaketin vuokra 
15€ ja kypärän 5 €, Snowbike 20 €. Pulkkamäki on ilmainen. Pulkkamäkeen me-
nijöille oma nimellä varustettu lasketteluväline mukaan.  

Lippukunta tarjoaa kuljetuksen sekä paikan päällä makkarat ja kuumat mehut. 
Varaa mukaan tasaraha lippua ja välinevuokraa varten sekä päälle sään mukainen 
lämmin vaatetus ja partiohuivi. Ilmoittautumiset Retulle osoitteeseen reeta.pah-
kala@gmail.com 1.2. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mi-
ten ja missä laskee sekä tarvitseeko lasketteluvälineitä ja kypärää. Mukaan mah-
tuu 5o ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Partiolaisten perinteistä muistelemispäivää vietetään perjantainaina 22.2. kello 
18–20 seurakuntatalolla. Partio liikkeen perustajan Robert Baden-Powelin syn-
tymäpäivänä muistelemme B-P:tä ja partioliikkeen alkuvuosia monenlaisen oh-
jelman muodossa. Juhlan päätteeksi nautitaan tietysti kakkukahvit. Myös van-
hemmat ja sisarukset tervetulleita mukaan. Pukukoodi partioasu tai muut juhla-
vaatteet. 

Talviretkeilykurssi Kannuksessa 15.–17.2. soveltuu erityisesti samoajille ja sitä 
vanhemmille partiolaisille, jotka hallitsevat erätaitojen perusteet. Kurssilla sy-
vennetään jo opittuja retkeilyn perustaitoja ja perehdytään erityisesti talviret-
keilyn saloihin. Kurssilla liikutaan hiihtäen ja yövytään maastossa. Lippukunta 
maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä piirin tapahtu-
makalenterin kautta. 

Miten sinä voit vaikuttaa esimerkiksi partiossa tai omalla paikkakunnallasi? 
Onko yksilön teoilla merkitystä ilmastonmuutoksessa? Samoajien oma tapah-
tuma #Ässä järjestetään 22.–24.2.2019 Kannuksessa.  
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Tule paikan päälle kuuntelemaan, oppimaan ja ottamaan kantaa eri yhteiskuntaa 
koskettavista aiheista. Viikonlopun aikana on tarkoitus paeta talven kaamosta ja 
tutustua piirin muihin samoajiin. Nähdään helmikuussa! Lippukunta maksaa 
osallistumismaksun. Ilmoittautumiset 27.1. mennessä piirin tapahtumakalente-
rin kautta. 

Suomen ensimmäinen partiolaisten elvystyslilja on tulossa Pohjanmaalle 22.–
24.3. Tavoitteena on elvyttää Anne-nukkea 24 tuntia putkeen. Siihen ei tieten-
kään yksi ihminen pysty, mutta ryhmänä se on mahdollista. Nukkuakin saa, 
vaikka yöllä elvytys on käynnissä. 

Perjantaina kerrataan elvytys, joten elvytystä ei tarvitse osata etukäteen. Lauan-
taina elvytetään. Luvassa on myös pakohuone ensiaputeemalla sekä muuta en-
siapuun liittyvää oheisohjelmaa elvyttämisen lisäksi. 

Tapahtuma suunnitellaan samoajille ja vaeltajille, mutta yläikärajaa ei osallistu-
jille ole. Tapahtuma järjestetään Oulussa Hietasaaressa sijaitsevassa Hietalin-
nassa. Lippukunta maksaa osallistumismaksut ja matkat. Ilmoittauminen 14.2. 
mennessä piirin tapahtumakalenterin kautta. 


