
 

TIEDOTUSKIRJE 5/2018 

Hei metsänkävijät ja kotiväet, 

Tässä taas lippukuntamme tiedotuskirje ajankohtaisista asioista. Kesäleirimme Tolkuton Tomaatti 

sujui kivoissa merkeissä: koossa oli iloisen tekeväinen porukka, ohjelma oli monipuolista, ja leirin 

tunnelma kaikin puolin rento. Joko kävit kurkkaamassa leirin tunnelmia JyMen Instagramissa, 

Facebookissa ja Flickr-kuvapalvelussa? 

Nyt on hyvä olla perillä seuraavista projekteista ja syksyn aikataulusta: 

• Kysely lippukunnan jäsenistölle  

• Remontti alkaa, Kolo on nyt tyhjennetty 

• Kesän suurjohtajisto 10.–12.8. 

• Syksyn toimintakausi alkaa viikolla 34, vanhempainilta 12.9. 

• Jäikö lippukuntalehti Ursus saamatta? Lue se verkkolehtenä! 

Kauniita kesäpäiviä toivotellen, 

Sanna “Kukka-Hamsteri”, tiedottaja 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kysely partiolaisten vanhemmille 

Keräämme partiolaisten vanhemmilta palautetta lippukunnan käytännön asioista lyhyellä kyselyllä. 

Sen tarkoituksena on koota tietoa ja ajatuksia vanhemmilta toimintamme kehittämiseksi. Lämmin 

kiitos palautteestasi! Kysely: https://goo.gl/w4nCNS 

 

Remontti alkaa pian, Kolo on nyt tyhjennetty 

Tapaamistilojen eli Kolon taloyhtiössä tehdään syksyn aikana putkiremontti. Samalla myös meidän 

tilamme remontoidaan lattiasta kattoon. Uusitun Kolon avajaisia vietämme ensi keväänä! Ennen 

kevättä on paljon tehtävää. Syksyn ja alkuvuoden aikana pyydämme myös vanhempien apua 

remontin suunnittelussa, sponsoroinnin ja lahjoitusten etsimisessä, materiaali- ja 

kalustehankintojen tekemisessä ja itse remppahommissa. Jos siis voit auttaa jollain pienellä tai 

vähän suuremmalla tavalla, laitathan viestiä kannatusyhdistyksen puheenjohtajalle Pasille – kiitos! 



Syksyn ajan ryhmät kokoontuvat Harjun lähellä olevassa väistötilassa, joka varmistuu pian. 

 

Kolo on nyt tyhjennetty ja olemme luovuttaneet sen rakennusyhtiön käyttöön työmaatoimistoksi. 

Tiedotamme remontin vaiheista lisää seuraavassa tiedotuskirjeessä, tervetuloa mukaan 

mahdollistamaan uutta parempaa Koloa! 

Yhteyshenkilö:  

Pasi Leppäaho,  

kannatusyhdistyksen puheenjohtaja 

jyme.kannatusyhdistys@gmail.com, puh.  044 547 6085  

 

Kesän suurjohtajisto 10.–12.8. 

Lippukunnan johtajat kokoontuvat suunnittelemaan syksyn kuvioita ja rentoutumaan Kämpälle 

elokuun toisena viikonloppuna. Lähdemme Kämpälle yhteiskyydein Kolon pihasta perjantaina 

10.8. kello 18.00 ja paluumatkalle Kämpältä sunnuntaina 11.8. Klo 13.00.  

Toivomme johtajiston ilmoittavan tulostaan tai esteestään etukäteen Annille 

(annimaria.valli@gmail.com tai 050 324 9914). 

 

Syksyn toimintakausi alkaa viikolla 34, vanhempainilta 12.9. 

Ryhmien viikkotapaamiset alkavat viikolla 34. Mahdollisista ryhmävaihdoksista tiedotetaan 

erikseen. Ryhmien kokouspäivät ja -ajat ovat samat kuin keväällä. Syksyn ajan ryhmät kokoontuvat 

Harjun vieressä olevassa tilassa, joka varmistuu pian. 

Pidämme vanhempainillan ja uusien partiolaisten illan 12.9. klo 18. Illan aikana kerromme syksyn 

toiminnasta, ja johtajisto esittäytyy. Kahvia ja pullaa! Tervetuloa! 

 

Jäikö lippukuntalehti Ursus saamatta? Lue se verkkolehtenä! 

Lippukuntalehti Ursuksen uusin numero julkaistiin kevätkauden lopettajaisissa. Mikäli et päässyt 

paikalle ja jäit ilman lehteä, voit lukea lehden sähköisesti: http://jyme.org/ursukset 

Muista pyytää syksyllä oma lehtesi omalta johtajaltasi! 


