AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 4/2017

Tämä on Auran Tähti Poikien uutiskirje, josta löytyy paljon tärkeää tietoa. Luethan
Pullopostin tarkasti ja merkitse tapahtumat kalenteriinne. Kaiken voit aina tarkastaa
lippukunnan nettisivuilta www.aurantahtipojat.fi
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Lämmin kiitoksemme
Lämmin kiitos kaikille Partioparaatiin osallistuneille sekä kaikille taustajoukoille (asuista ja
saapumisesta vastanneet kotijoukot, marssimusiikista vastanneet Signaalitorvien soittajat,
kapellimestari Leena ja Rumpuryhmä sekä tarjoiluista vastannut Tuki ry. Siis kaikki nämä auttoivat
osaltaan meitä onnistumaan.
Viime vuodenvaihteessa jäsenmäärämme oli 89, joten marssimme Partioparaatin ryhtikilpailussa
pienten poikalippukuntien sarjassa (isojen poikalippukuntien jäsenraja oli 90 ). Vuosien tauon
jälkeen palasimme kuitenkin mitalikantaan ja voitimme hopeaa pisteillä 47,43 ja kiertopalkinto
meni voittajille pisteillä 50,35! Hopea ei tällä kertaa siis todellakaan ollut häpeä! Hyvä nousu meiltä
mitalikantaan.
Paraatiaktiivisuutemme oli ennätysluokkaa, 84,3 % (Partio-Sissit hopeaa 67,9 %). Te paraatiin
osallistuneet teitte tuon mahdolliseksi. Tuolla prosentilla voitimme poikien sarjan Karelia maljan,
jossa tarkkaillaan marssiaktiivisuutta. Kiertopalkintoon liittyy myös kunniakirjataulu sekä pienempi
maljakko, joka luovutetaan ensi äitienpäivän tai paraatin aikaan jollekin aktiiviselle partioäidille.
Lisää Partioparaatista mm:
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/ajankohtaista/uutiset/08-05-2017_partioparaatissapalkittiin-monenlaisia-voittajia
https://lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Partioparaati+2017/
https://www.facebook.com/tahtipojat

Lämpimin kiitoksin partiojohtajaneuvosto/ Kari, Maija ja Antti
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Merisuden kevätkunnostukset ja purjehdukset
Merisuden kevätkunnostukset jatkuvat seuraavaksi tulevana lauantaina Pansion Marinassa.
Ryhmänjohtajat saavat tietoa meneillään olevista kunnostuksista ja avun tarpeesta. Voit ilmoittaa
myös kunnostushalukkuudestasi/halukkuudestanne (isienkin apu otetaan mielellään vastaan)
merisusi@aurantahtipojat.fi
Ajantasainen, vaikkakin vielä päivittyvä purjehduskalenteri löytyy osoitteesta
aurantahtipojat.fi/purjehduskalenteri
Ennen juhannusta jokainen toimintaryhmä pääsee purjehtimaan, purjehduksesta informoivat
ryhmien johtajat. Kaikille avoimiin, purjehduskalenteriin sinisellä merkittyihin purjehduksiin
ilmoittaudutaan osoitteeseen merisusi@aurantahtipojat.fi
Heinäkuun matkapurjehduksillla Turku- Kotka -osuudella ei ole ikärajoja, muut osuudet ovat Tall
Ship`s- sääntöjen takia yli 15- vuotiaille.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa partiojohtaja Antti Valtola 0400 521 466, tai sähköpostitse
merisusi@aurantahtipojat.fi

Oriniemen partiomajan kevättalkoot
Auran Tähti Poikien käytössä olevan Oriniemen partiomajan kevättalkooot järjestetään ma
15.5.2017 kello 17 alkaen, myöhempi saapuminenkin on sallittua. Illan aikana siistitään
majan pihapiiriä ja tehdään pieniä kunnostustöitä. Tehtävää on kaikille, tervetuloa koko
perheen voimin.
Talkoiden jälkeen paistetaan makkarat ja on mahdollisuus saunoa ja jopa ”jättää talviturkki”
Airiston aaltoihin. Tarjoilun vuoksi vaatii ilmoittautumisen.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset partiomajan vouti, partiojohtaja Hannu Wirta
0400 741 223 tai sähköpostitse: hannu.wirta@gmail.com

Seikkailijaretki 26.-28.5.2017
Kevään seikkailijaretki järjestetään yhdessä sisarlippukuntamme TTT:n seikkailijoiden kanssa
Partiomajallamme Hirvensalon Oriniemessä www.partiomaja.kotisivukone.com
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Ilmoittautumisen alku on vähän venynyt, alkaa lähipäivinä ja vaatii siksi pientä ripeyttä.
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa retken johtaja Kristian Robertsson 050 572 0288 tai
sähköpostitse kristian@robertsson.fi

Kevätkauden päätös ma 29.5.2017
Koko lippukunnan yhteinen kevätkauden päätös järjestetään Partiomajallamme Hirvensalon
Oriniemessä, Ukko Sudentie 20 www.partiomaja.kotisivukone.com
Vietetään yhteinen ilta kello 17.30 – 20.30 ilman tiukkaa ohjelmaa lättyjä paistaen ja
kevätkautta muistellen sekä tulevaa kesää kiikaroiden.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa lippukunnanjohtaja Kari Vuola 0400 740 060 tai
sähköpostitse lpkj@aurantahtipojat.fi

Tähti2017 Juhlakesäleiri 28.7–1.8.
Juhlaleirin ilmoittautuminen on alkanut. Leiri järjestetään NMKY:n legendaarisessa leirisaari
Harvassa Satavan edustalla. Leirille mukaan on kutsuttu myös sisarlippukuntamme TTT.
Leirin vierailupäivänä su 30.7. vietetään saaressa myös lippukunnan toiminnallista 100vjuhlapäivää, jonne ovat tervetulleita vanhemmat ja sisarukset (ilmoittautuminen vaaditaan).
Ilmoittautumislinkki leirille on avattu www.lyyti.in/tahti2017
Varaathan paikkasi unohtumattomalta juhlaleiriltä.
Mahdollisiin leirikysymyksiin vastaa leirin johtaja, partiojohtaja Maija Ruokonen
040 511 7434 tai sähköpostitse: maija.ruokonen@tunmky.fi

Juhlavuoden tapahtumia
Tänä vuonna viisi turkulaista lippukuntaa, Auran Tytöt, Puhurin Pojat, Turun Partio-Sissit,
Åbo Vildar ja Auran Tähti Pojat, täyttävät tahoillaan 100 vuotta. ATP:n järjestelyvastuulla
ollut, hienosti onnistunut kirkkojuhla sekä partiopiirin Partioparaati ovat jo takanapäin ja
käynnissä/tulossa (yhteistapahtumat merkitty *:llä) ovat:
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Valokuvanäyttely*
toukokuun loppuun
omaan tahtiin
Humalistonkadun Terveystalo Pulssin ikkunoissa juhlivien lippukuntien valokuvia toiminnan eri
vuosikymmeniltä.
Juhlaleiri Harvassa

pe 28.7. – ti 1.8.2017

kaikki

Toiminnallinen 100v- juhlapäivä Harvassa

su 30.7.2017

myös perheet

Näyttely Kaupunginkirjaston vitriineissä*

elokuu 2017

omaan tahtiin

Sadan lapsen purjehdus*

to 24.8.2017

kutsutut

Syyskauden aloitusiltanuotio Vartiovuorella*

ke 6.9.2017

myös perheet

Sininen Kärppä-kaupunkiseikkailu

su 22.10.2017

venekunnat

Juhlavuoden tapahtumien ajantasaiset tiedot on tarkistettavissa lippukunnan nettisivuilta
www.aurantahtipojat.fi
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa 100v- juhlatoimikunnan jäsen Antti Valtola 0400 521 466 tai
antti.valtola@merisusi.fi

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun maksaminen on jäsenyyden ja lippukunnassa toimimisen edellytys.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP) lähetti loppuvuonna Jäsenmaksulasku 2017viestin sähköposteihin. Niille, joilta viesti hukkui postien joukkoon, SP lähetti tammikuulla
vielä paperisen muistutuksen. Ne, joilla on asia on hoidossa tai muutoin jo etenemässä, ei
tarvitse välittää tästä osuudesta.
Suoritettavaan maksuun sisältyy SP:n, partiopiirin, Turun NMKY:n sekä Auran Tähti Poikien
jäsenmaksut. Maksun suoritettuasi sinulla on partiovakuutus voimassa kaikissa
partiotapahtumissa (lisää vakuutuksesta voit lukea SP:n kotisivuilta) ja postilaatikkoosi
saapuu Suomen Partiolaisten Partio-lehti, partiopiirin Repolainen-lehden jäsennumerot ja
Turun NMKY:n Namikaattori ja NMKY-liiton Kärjessä-lehdet. Turun NMKY:n jäsenenä voit
osallistua myös kaikkeen muuhunkin taustayhdistyksemme toimintaan, joka on varsin laajaa.
Tulostamalla paperisen jäsenkortin Kuksasta (tai tallentamalla puhelimeen) voit käyttää sitä
kotimaisessa, paikallisessa yksityis- ja partio-omistuksessa olevassa Scandinavian Outdoor
Storessa (SOS, ent. Partiovaruste) saadaksesi jäsenalennusta, joka ei kuitenkaan koske
partiotuotteita. Osa SOS:n tuotosta käytetään edelleen partiotoiminnan tukemiseen. Myös
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Frilufts Retail Europe AB:n pääomistajan Fenix Outdoor International AG:n Partioaitta ja
Suomen Hostellijärjestö antavat alennusta partiolaisille.

Mahdollisiin jäsenmaksukysymyksiin vastaa partiojohtaja Maija Ruokonen 040 511 7434 tai
sähköpostitse: maija.ruokonen@tunmky.fi

Tue tähtipoikia nauttimalla kesäteatterissa ke 16.8.
Auran Tähti Poikien tuki ry lippukunnan tukitoimintaansa rahoittaakseen on ottanut
myytäväkseen vuodesta 1985 toimineen, erityisen hyvää mainetta niittäneen Piikkiön
Tammipartion teatterin esittämän ja Panu Raipian kirjoittaman musiikkinäytelmän
Känkkäränkkä- näytöksen puolikkaan Piikkiön Sipilänmäen katetussa kesäteatterissa ke
16.8.2017. Sipilänmäen kesäteatteri sijaitsee Piikkiössä hyvien liikenneyhteyksien varrella, n.
20 minuutin ajomatkan päässä Turusta. Ostamalla liput APTU:lta tuet ATP:n toimintaa!
Tänä kesänä näyttämön valloittaa Känkkäränkkä
Käsikirjoitus: Panu Raipia, musiikki: Mikko Alatalo ja Harri Rinne. Ohjaus: Anna Hellstén
”Olipa kerran pieni paha noita Känkkäränkkä nimeltään. Se huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillään. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään…”
Känkkäränkkä on musiikkinäytelmä Omenaisten perheestä, jossa pieni noitatyttö Känkkäränkkä käy jekkuilemassa ja saa perheen elämän hyrskyn myrskyn.
Näyttelemisestä, puvustuksesta, tekniikasta, kahvilasta, parkkipaikkaopastuksesta ja kaikesta muusta produktioon liittyvästä vastaavat Tammipartion nuoret ja ikinuoret tekijät.
Näytelmä vaihtuu joka kesä, mutta meno ja meininki ovat taattua samaa laatua; haluamme saada sekä lapset että vähän varttuneemmatkin katsojat hyvälle mielelle. Kaikki teatterin
tuotot ohjataan suoraan piikkiöläiseen partiotyöhön.

Seuraavasta linkistä pääset itse helposti ostamaan heti liput:
https://www.lyyti.fi/reg/kankkarankka

Mahdollisiin teatterilippukysymyksiin vastaa APTU:n sihteeri Johanna Backlund
sähköpostitse: johanna.backlund@pp.inet.fi
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Kuvassa ATP:n paraatissa voittama poikalippukuntien Karelia-malja ja sen taulu
(kiertopalkinnot). Palkintoon kuuluu myös pienempi maljakko, joka luovutetaan yhdelle
lippukunnan äidille äitienpäivän- partioparaatin tuntumassa 2018.
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