
KUUKKELIEN SYKSY 2020

 
La 5.9. Kymmenysten Tonttutaival-kisat 

Ma 7.9. Pesisilta  

Kopittelua, lyöntitreenejä ja muuta pesistelyä pesäpallomestari Taijan johdolla. 

Tule sellaisena kuin olet! Juomapullo ja iloinen mieli mukaan!  

12.–13.9. KeskiPiste-piirinmestaruuskisat  

VIP 31.8. Kisakutsu 

Su 20.9. Kuukkelien etelänmatka 
Harmittavatko perutut lomamatkasuunnitelmat? Alkavatko syksyn pimenevät 

illat jo ahdistaa ja kaipaisit etelän aurinkoon? Tervetuloa pakettimatkalle 

Paraisille! Kokopäiväretken hinta on 16 euroa, luvassa elämyksiä ja 

virkistäytymistä niin maalla, vesillä kuin viinitarhalla... Ilmoittaudu mukaan 

Nooralle asap mutta viim. 13.9. 
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https://lounaissuomi.partio.fi/wp-content/uploads/sites/10/2020/04/KeskiPiste-2020-kilpailukutsu.pdf


To 24.9. Kymmenyskahvila 

Haluatko tutustua alueen muihin partioaikuisiin? Tervetuloa kuukausittaiseen 

Kymmenyskahvilaan eli Kymmenysten alueen johtajien kahvittelu- ja 

palaveerausiltaan. Muut syksyn kahvilapäivät: 29.10. ja 26.11. 

Ke 23.9. ”Paas peruuttaen peräkärry” -teemailta 

Lounais-Suomen partiopiirin aikuisryhmän järjestämä teemailta, jossa 

treenaillaan peräkärryilyä. Lisätietoa ja ilmo. VIP 16.9. 

Syksyn aikana Kuukkelit vs. LuAtikanat -kisapäivä (tarkempi päivä vahvistuu myöhemmin)  

Leikkimielinen kisapäivä, jossa haastamme lippukuntamme 

LuAtikanat-vaeltajaryhmän partiotaidoissa. 

Ke 7.10. Suunnistusta Turku-Rasteilla 

Ruissalossa klo 16.30 alkaen. Karttamaksu 7 euroa/hlö. Rauhallisesti ryhmän 

mukana suunnistusta treenaillen tai verenmaku suussa pinkoen, kukin tyylillään. 

Ma 26.10. Yökettu-yösuunnistuskisat Liedossa 

Piirin yösuunnistuskisat, joissa pääsee seikkailemaan pimeään metsään. 

Lisätietoja ja ilmo. VIP 19.10. 

Ti 3.11. KaRHu eli Kaikki Rastit Hukassa 

Turun Metsänkävijöiden järjestämä autosuunnistushupailu Turun alueella. 

Lisätietoja myöhemmin... 

Ke 4.11. Rantakaarinoiden Halloween-kemut 
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https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-yosuunnistuskilpailut/


6.–8.11. RK:n perinteinen koko lippukunnan Lokaleiri 

Su 8.11. RK:n sääntömääräinen syyskokous 

Ke 11.11. Pastakokkailuja  à la Saara 

Tehdään itse herkullista tuorepastaa Saaran opiss 

Su 29.11. Tonttupaja kokoontuu 

Koruja ja kortteja joulupaketteihin sekä joulutunnelmaa sydämiin. Kenties jotakin 

myyjäispöytäänkin myytäväksi? 

27.–28.11. Luovuuslilja aikuisille 

Piirin aikuisryhmän järjestämä tapahtuma. Lisätietoja ja ilmoittautuminen. VIP 

16.11. 

28.11. RK:n ja seurakunnan yhteiset joulumyyjäiset 

Kaarinan kirkolla klo 11–13. Sudareiden taideteoksia, leivonnaisia, kahvion 

antimia, arpajaisia, taideteoksia... 

La 5.12. Moottorisahabileet à la Juuso Ranne 

Luvassa makkaranuotion käryä, kahvin tuoksua, bensan katkua, moottoriöljyn 

aromia, puun kaatoa, karsintaa ja muuta metsurinhommaa. Halukkaat voivat 

tehdä myös jätkänkynttilöitä esim. Pukinkonttiin. Klo 12–18. 

Su 6.12. Partiolaisten itsenäisyyspäivän kirkko Kuusistossa 

Koruja ja kortteja joulupaketteihin sekä joulutunnelmaa sydämiin. Kenties jotakin 

myyjäispöytäänkin myytäväksi? 
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https://lounaissuomi.partio.fi/event/l-sp-luovuuslilja-iv-turku/


8.12. Lippukunnan puurojuhla 

Klo 18 alkaen. Tervetuloa nauttimaan joulutunnelmasta, lasten taiteellisista 

esityksistä ja herkkupuurosta! 

La 12.12. Johtajiston joulumatka 

Lippukunnan jokavuotinen mysteeripäivä kaikille johtajille. Lisätietoja (joskaan 

ei kovinkaan paljoa) myöhemmin... 

Ke 16.12. Kuukkelien jouluiset avantouinnit 

Ti 22.12. Partiolaisten ehtoolliskirkko Kuusiston kirkossa 

Tunnelmallinen joulukirkko ja glögitilaisuus partiolaisille ja läheisille. 
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