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Infomuurari
on kausitiedote jokaiseen koutakotiin.
Toimitamme Infomuurarin sähköisesti kaikille jäsenrekisteriimme kirjatuille huoltajille.
Kokouksissa jaetaan koteihin myös paperinen muistilista muurarin aiheista, jotta tärkeät
asiat varmasti tavoittavat niin partiolaisen kuin huoltajatkin!

Tässä Infomuurarissa:

Talvileiri Jääkausi
Seikkailijoiden, tarpojien ja johtajien vuosi käynnistyy talvileirillä Hyvinkään Usmituvalla 4.-7.1.2018
Ilmoittaudu mukaan Jääkaudelle viimeistään 1.12.

Partiolaisten adventtikalenterit
Ihania, perinteisiä partiolaisten adventtikalentereita myydään marraskuun loppuun asti ja ne ovat yksi
tärkeimmistä lippukuntamme varainhankintamuodoista. Tarkemmat ohjeet kalenterien myyntiin on
toimitettu huoltajien sähköposteihin. Lisätietoa kampanjapäälliköltämme Annikalta,
annika.jarvialho@koudat.fi

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Kliffa 2018
Koudat kesäleireilevät ensi kesänä piirileiri Kliffalla, joka järjestetään Evon retkeilyalueella 23.-31.7.
Ilmoittautuminen leirille alkaa tammikuussa!

Koutahupparit
Keväällä tilataan Koutien logolla varustettuja huppareita, mikäli kiinnostuneita tilaajia on tarpeeksi. Ilmoita
kiinnostuksestasi osoitteeseen koutahupparit@gmail.com viimeistään 15.11.

Seurakuntavaalit
Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018 ja vaaleilla valittava kirkkovaltuusto tekee paljon myös
partiolaisia koskevia päätöksiä. Taustayhteisönämme toimii Malmin seurakunta ja alueen lippukunnat
kartoittavat jo nyt yhdessä partiolaisia tai partiomyönteisiä ehdokkaita vaalilistaa varten.

Jos et ole saanut Infomuuraria sähköpostiisi tai haluat sen toiseen osoitteeseen, olethan
yhteydessä viestintävastaava Vernaan, verna.kirsi@koudat.fi.

JÄÄKAUSI
Koe jääkausi uudestaan ja valmistaudu jäätävään seikkailuun läpi lumen ja jään! Lähde pohjoiseen
taistelemaan ikiroutaa vastaan ja selviytymään äärimmäisiin olosuhteisiin. Olkoon tupa suojanamme ja
nuotio lämpönämme Suomen Hyvinkäällä Usmituvan ympäristössä, minne Koudat kokoontuvat
talvileireilemään jääkauden pyörteisiin. Pakkaa mukaasi karhunnahkahansikkaat ja ole valmis kohtaamaan
JÄÄKAUSI.

Jääkauden ajankohta:

4.-7.1.2018 (arvioitu lähtöaika 09:00 ja paluuaika 15:00)

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

1.12.2017

Leirimaksu:

45€ leiriläisille (seikkailijat ja tarpojat)
25€ johtajille

Maksuohjeet, tarkemmat tiedot sekä varustelista
toimitetaan ilmoittautuneille joulukuussa.

Jääkaudella nukutaan Usmituvassa sisällä, mutta leiriläisillä
on myös mahdollisuus kokea jääkauden öinen tunnelma
viettämällä yö kamiinalämmitteisessä puolijoukkueteltassa.

Jos siirtyvän jäämassan liikkumanopeus tai mikä vaan muu asia askarruttaa, ota yhteyttä leirin
johtajaan:
Nelli Wiksten

050 573 7407

nelli.wiksten@gmail.com

Tulosta ja palauta alla oleva lupalappu johtajallesi perjantaihin 1.12.2017 mennessä.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Partiolainen _______________________ saa osallistua partiolippukunta Koutien
järjestämälle talvileiri Jääkaudelle 4.-7.1.2018.
Allergiat sekä erityisruokavalio:
__________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero tapahtuman aikana:
__________________________________________________________________________

Ensi kesänä Koudat eivät järjestä omaa kesäleiriä, vaan koko lippukunta suuntaa Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten piirileiri Kliffalle. Leiri järjestetään Evon retkeilyalueella, Padasjoella 23.-31.7.2018.
Sudenpennut osallistuvat leirille 23.-26.7.2018.

Kliffalle odotetaan yli 5000 leiriläistä ja leirille osallistuminen on mainio tilaisuus päästä tutkailemaan
partiotoimintaa oman lippukunnan puuhia laajemmin. Suurleirillä myös ohjelma on erilaista ja huimempaa,
kuin mitä oman lippukunnan tapahtumissa on mahdollista järjestää. Kliffa on taatusti kliffa elämys!

Kliffalle ilmoittautuminen alkaa tammikuussa ja on avoinna 15.1.-5.3.2018. Sitä ennen koteihin toimitetaan
tarkempi tietopaketti leiristä. Ennen sitä leiriä on mahdollista fiilistellä netissä: www.kliffa2018.fi,
Facebookissa ja Instagramissa: @Kliffa2018.

Kouta-hupparien tilauksen ennakkotiedustelu
Kartoitamme lippukuntamme jäsenten kiinnostusta
kouta-hupparien tilaamiseen. Mikäli kiinnostusta on riittävästi,
tulevat hupparit tilaukseen kevätkauden aikana. Alustava hintaarvio hupparille n. 50-60€. Hupparit ovat R-collection -merkkiset
ja niissä on selässä suuri Koutien kärppä-logo.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan hupparin, laitathan siitä tiedon 15.11.2017
mennessä sähköpostilla osoitteeseen koutahupparit@gmail.com.

Seurakuntavaalit
Lippukuntamme taustayhteisönä toimii Malmin seurakunta. Seurakunta tukee toimintamme jakamalla
vuosittain avustusta, ja mikä tärkeintä, antaa käyttöömme kaksi kokoontumistilaa, Puistolassa sijaitsevan
Venhon puutalon sekä Tapanilan kirkon kellaritilan. Kokoontumistiloissa tapahtuu lähes kaikki viikoittainen
toimintamme. Lisäksi yhteistyötä seurakunnan kanssa tehdään erilaisissa tapahtumissa, jotka ovat avoimia
kiinnostuneille.
Seurakunnan tuki lippukunnille on todella tärkeää. Ilman kokoontumistiloja ei lippukuntien toimintaa olisi.
Seurakunnan rahallinen tuki auttaa järjestämään partiotoiminnan perusjuttuja, kuten varusteita,
kokoustarvikkeita, retkiä ja leirejä.
Seurakunnan toiminnasta - ja rahankäytöstä - päättä seurakunnan kirkkovaltuusto. Valtuusto koostuu
seurakuntavaaleissa valituista seurakunnan jäsenistä. Valtuustoon ehdolle voi siis asettua kuka tahansa
valtuuston toiminnasta tai päätöksenteosta kiinnostunut seurakunnan jäsen.
Malmin seurakunnan alueella toimii seitsemän lippukuntaa, joiden kaikkien taustayhteisönä toimii
seurakunta. Yhdessä muiden lippukuntien kanssa selvitämme mahdollisuutta kerätä alueelta partiolaisia tai
partiomielisiä ehdokkaita syksyllä 2018 järjestettäviin seurakuntavaaleihin vaalilistaksi. Mahdollisesti
valittavat partiomieliset edustajat valtuustossa pitäisivät partiolaisten puolia ja pyrkisivät ohjaamaan
seurakunnan päätöksiä partiolaisia hyödyttävävään suuntaan, esimerkiksi nostamalla esiin partiolaisia
koskevia asioita ja vaikuttamalla siihen, että lippukuntien kokoontumistilat säilyvät partiokäytössä.
Jos ehdolle asettuminen tai muu asiaan liittyvä kiinnostaa, ole yhteydessä. Vastaanotan mielelläni
pienemmätkin kysymykset, ajatukset ja ideat. Kiinnostuneita etsitään ainakin tämän vuoden loppuun ja
keväällä tehdään tarkempia suunnitelmia. Olisi hienoa saada mukaan erilaisia ehdokkaita, ja kaikki
kokemus, apu tai puhdas kiinnostus asiassa otetaan mielellään vastaan. Omalta osaltani en pidä
ehdokkuutta mahdottomana ajatuksena.

Vilma Heczko
p. 0442826063
vilma.heczko@koudat.fi

