
KUUKKELIT – KEVÄT 2020
TAMMIKUU
LA 11.1. Johtajiston kick-off

Kaarinassa (Asentajankatu 5) klo 10-14. Luvassa ruokaa, pestikeskusteluja ja rentoa 
yhdessäoloa koko johtajiston kesken.
Ilmoittaudu 8.1. mennessä Kuksaan: kuksaan.f/32569 

LA 18.1. RK:n yhteinen aloitustempaus “Tammitatti”
Koko perheen kisatapahtuma Kuusiston Linnanraunioilla klo 11-13. Kuukkelit voivat 
osallistua kilpailuun joukkueena tai saapua paikalle rastihenkilöiksi tai 
nuotiovahdeiksi. Lisätietoja mahdollisista tehtävistä voi kysyä Lindalta.
Mukaan: juomapullo, istuinalusta, lämpimät ulkovaatteet ja muki.

KE 22.1. Avantouintia
Nähdään Littoisten Järvelässä klo 19.00. Sovitaan kimppakyydeistä whatsapp-ryhmässä
lähempänä ajankohtaa. 
Mukaan: pyyhe, uikkarit, pesuaineet jos aiot peseytyä, vesipullo, villasukat/ 
avantotossut/ läpsyt, lämpimät vaatteet ja 7€ rahaa (korttikin käy) saunamaksua varten.

MA 27.1. Kisapalaveri talvikisoihin lähtijöille. 
Tavataan kololla (Voudinkatu 2, Kaarina) klo 19.00, pakataan yhdessä varusteet, 
tutustutaan tehtäväluetteloon ja valmistaudutaan muutoinkin kisaan.

HELMIKUU
LA 1.2. Lounais-Suomen partiopiirin lippukuntapäivä 

Rieskalähteen koululla 09.15-17.00, koko päivä täynnä koulutuksia ja kavereita. 
Lisätietoja piirin nettisivuilta.
Ilmoittaudu 19.1. mennessä Kuksaan: www.kuksaan.f/32383

LA 8.2. Lounais-Suomen partiopiirin talvimestaruuskilpailut “Ihmelande”
Ilmoita kiinnostuksestasi välittömästi Kuukkeleiden whatsapp-ryhmässä niin kootaan 
tiimit sitovaa joukkueilmoittautumista varten.

KE 12.2. Hiihtoa noin klo 18-20. Säävaraus, vaihtoehtoisena ohjelmana on sisäurheilua.
29.2.-1.3. Kuukkelien oma yöretki Kunstenniemessä

Lisää tietoja tulee lähempänä tapahtumaa lähetettävässä retkikirjeessä.
Ilmoittaudu 12.2. mennessä Kuksaan: kuksaan.f/32824 

MAALISKUU
KE 4.3. Pöllöretki (L-SP)

Ilmoittaudu 24.2. mennessä Kuksaan: kuksaan.f/31020
6.-8.3. RK:n yhteinen kevätleiri

Ilmoittaudu Kuksaan: kuksaan.f/32846 
SU 8.3. RK:n sääntömääräinen kevätkokous

Kololla (Voudinkatu 2), kellonaika varmistuu myöhemmin
TI 17.3. Partio ja ruoka noin klo 17-20

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=32569
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=32846
http://www.kuksaan.fi/31020
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=32824
http://www.kuksaan.fi/32383
https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-lippukuntapaiva-2/


HUHTIKUU
KE 1.4. Suunnistus

Turku-Rastit, tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Mukaan: liikunnalliset ulkovaatteet, juomapullo ja kompassi (jos on)

10.-11.4. Pääsiäispatikka
Lisää tietoa tulee lähempänä tapahtumaa.
Ilmoittaudu Kuksaan: 

TI 21.4. RK:n lupauksenantotilaisuus Kuusiston Linnanraunioilla
MA 27.4. Marssiharjoitukset paraatia varten kololla 18.00. Harjoitukset kestävät korkeintaan 

tunnin.

TOUKOKUU
SU 3.5. Partioparaati Turun keskustassa

Rantakaarinoiden maksuton yhteiskuljetus lähtee Kaarinan kirkolta klo 12.00. Jos 
haluat tulla suoraan Turkuun, niin tavataan Porthaninkadun ja Piispankadun kulmassa 
klo 12.30. Päälle partioasu. 

LA 9.5. Sudenpentukisat “Noppa”
Rantakaarinat hoitavat kilpailuissa yhden rastin, jolle tarvitaan päivän ajaksi 
“henkilökuntaa” ohjaamaan ja arvioimaan kilpailevia joukkueita. 

9.-10.5. JOTT-nahkaliljavaellukset
Ensikertalaisille vihreä 40 km, sen suorittaneille punainen 50 km ja molemmat näistä 
suorittaneille harmaa 60 km vaellus 24 tunnin aikana. Tapahtumaan voi ilmoittautua 
myös tekijäksi. Lisätietoja tulee lähempänä tapahtumaa.

LA 16.5. Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut “Tervaus” Kiljavalla Hyvinkäällä
Kuukkelit kilpailevat keltaisessa kevytsarjassa eivätkä mestaruussarjoissa. 
Ilmoita kiinnostuksestasi mahdollisimman pian Kuukkeleiden whatsapp-ryhmässä niin 
kootaan tiimit sitovaa joukkueilmoittautumista varten.
Lisätietoja tapahtuman nettisivuilla: https://uusimaa.partio.f/nyt/tervaus/

KE 27.5. Iltapurjehdus (L-SP)
Kuksalinkki ilmoittautumiseen tulee myöhemmin.

KESÄKUU
Kesäloma partiosta!

HEINÄKUU
22.-29.7. Lounais-Suomen partiopiirin kesäleiri “Otava” Rymättylän Maisaaressa

Lisätietoja tapahtuman nettisivuilta https://www.piirileiriotava.f/f.
Ilmoittautuminen 30.1. mennessä Kuksaan: www. kuksaan.f/26026

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=26026
https://www.piirileiriotava.fi/fi
https://uusimaa.partio.fi/nyt/tervaus/

