
 

 

On mahtavaa olla mukana mahdollistamassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
Kohtaamista. Tänä vuonna kohtaamme uusissa maisemissa, mutta jotain 
vanhaakin on säilytetty! Tapahtuma on pääkaupunkiseutulaisten lippukuntien, 
mutta myös uusimaalaiset ovat tervetulleita mukaan. Ihanaa päästä 
aloittamaan tuleva partiosyksy teidän kaikkien kanssa. Olemme huikean staabin 
kanssa päässeet kevään aikana oppimaan paljon uutta ja toteuttamaan hauskoja 
ideoita. Valitsimme tapahtumalle Itämeri-teeman, koska se on meille tärkeä ja 
koemme sen ajankohtaiseksi. 
 
Emme malta odottaa, että pääsemme kohtaamaan teidät syksyllä! 
 
Terveisin 
Eerika ja Piita, Kohtaamisen johtajat 
 

 

Lippukunnat ilmoittautuvat Kansalaistorilla klo 12.30 alkaen. Lippukunnalle 
osoitettu tarkempi saapumisaika kerrotaan teille elokuussa. Liput hulmuavat ja 
kaikki varmasti näkevät, että partiolaiset ovat paikalla. 
 



Kansalaistorilla on yhteinen ohjelmaosuus, jonka jälkeen suuntaamme 
kulkueena kohti Lapinlahden puistoaluetta. Viimeistenkin marssijoiden pitäisi 
saapua Lapinlahteen klo 16.00 mennessä. 
 
Lapinlahdessa on ohjelmaa kaikille ikäkausille. Sudenpentujen, seikkailijoiden, 
tarpojien sekä perhepartiolaisten ohjelma päättyy klo 17.00–18.00 välillä 
porrastetusti. Samoajien, vaeltajien ja aikuisten ohjelma päättyy klo 22.30. 
Aikataulut saattavat vielä elokuussa hieman tarkentua. Sudenpentujen, 
seikkailijoiden ja tarpojien ohjelmassa heidän mukanaan tulee kulkea aina 
johtaja. Lippukunnan samoajat, vaeltajat ja aikuiset pääsevät tekemään omaa 
ohjelmaansa nuorempien iäkkausien jälkeen, joten he voivat toimia hyvin 
johtajina. Kannattaa myös rohkeasti pyytää mukaan lippukuntalaisten 
vanhempia! 
 
Kohtaamisen näkyvin osuus on kulkue, ja haluamme edustaa 
Pääkaupunkiseudun ja Uusimaan partiopiirejä hyvin! Voitte lippukunnan 
kanssa keskenänne päättää, miten osallistutte kulkueeseen: voitte osallistua 
esimerkiksi perinteisesti paraatina tai vaikka rennommin ja toteuttaa 
itämeriteemaa. Olisi mahtavaa nähdä erilaisia lippukuntien toteutuksia 
kulkueessa. 
 
Itämeri-teema näkyy kulkueessa ja kaikessa ohjelmassa. 
 
Syksyllä partion aloittavat lapset ovat tervetulleita Kohtaamiseen lippukuntien 
mukana. Lippukunnat saavat itse määritellä millä tavalla se tapahtuu. Uudet 
sudenpennut voivat ottaa perheensä mukaan, mutta lopullinen päätösvalta on 
lippukunnalla. Heidän tulee joka tapauksessa ilmoittautua mukaan lippukunnan 
kautta. 
 

 

Yksittäiselle osallistujalle Kohtaaminen on ilmainen. Kohtaamiseen 
osallistumisesta lippukunnalta peritään lippukunnan tarkennetun 
osallistujamäärän mukaan porrastettu maksu. Maksulla katetaan pieni osa 
Kohtaamisen kuluista. 
 
Tarkennettu osallistujamäärä ilmoitetaan viimeistään perjantaina 21.8. Kuksaan 
erilliseen kyselyyn. Lippukuntien pitää ilmoittaa siinä kuinka monta 



osallistujaa mistäkin ikäkaudesta tulee mukaan. Myös perhepartiolaisten ja 
uusien partiolaisten määrää kysytään. Linkki ja ohjeet kyselyyn lähtevät 
lippukuntien yhteyshenkilöille elokuun ekalla viikolla. 
 
Osallistujia 
lippukunnasta 
 

Hinta 18.6. mennessä 
 

Hinta 19.6.-10.8. 

1 – 50 henkilöä  30 € 50 € 
51 – 100 henkilöä  50 € 70 € 
Yli 101 henkilöä  70 € 90 € 

 
 

 

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin, kaikkien 
sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi (mailto:etunimi.sukunimi@partio.fi) . 
 
Kohtaamisen johtajat, Eerika Kihlström ja Piita Lehtinen 
 
Kohtaamisen viestintäjohtajat, Alma Järvi ja Saga Åberg 
 
Piirin toimistolla Kohtaamisesta vastaa Riikka Nenonen 
 
Kaikki ajankohtainen tieto päivitetään Kohtaamisen nettisivuille 
www.päpa.fi/kohtaaminen 
 

 
1. Lue tämä ohje läpi huolella. 
 
2. Huolehdi, että kaikki lippukuntalaiset saavat tiedon Kohtaamisesta. Lähetä 
tapahtuman infokirje kesän alussa esimerkiksi sähköpostilistalle ja vie kololle / 
ryhmänjohtajille jaettavaksi. (Malli tämän viestin lopussa) 
 
3. Kerää ilmoittautumiset haluamallasi tavalla, Kuksan tapahtuma on hyvä 
apuväline. Lippukuntien pitää ilmoittaa elokuussa kuinka monta osallistujaa 
mistäkin ikäkaudesta tulee mukaan. Myös perhepartiolaisten määrää kysytään. 
 



4. Seuraa sähköpostistasi ja WhatsAppista Kohtaamisen tiedotteita. 
 
5. Sopikaa lippukuntanne kanssa, miten haluatte kulkueessa olla. Itämeri on 
teema ja taivas on rajana sille, miten haluaa sitä tuoda ilmi. Voitte myös 
marssia perinteisesti paraatityyliin. 
 
6. Selvitä missä lippukunnan kyltti, lippu ja kantovyö ovat. Sopikaa, ketkä 
kantavat kylttiä ja lippua. 
 
7. Selvitä miten pääsette Helsingin keskustaan ja takaisin. 
 
8. Ilmoita tarkennettu osallistujamäärä lippukunnastasi 22.8. mennessä 
Kuksaan, linkki ja ohjeet lähetetään elokuussa. 
 
9. Pari viikkoa ennen Kohtaamista lähetä ilmoittautuneille tai yleiselle listalle 
muistutus ja mahdollisesti tarkennetut tiedot. 
 
10. Kohtaamispäivänä tavatkaa sovitussa paikassa ja tulkaa lippu hulmuten 
mukaan! 
 

 

Seuraamme tiiviisti koronaan liittyen valtioneuvoston ohjeistuksia. 
Tapahtumassa tullaan kaikissa osa-alueissa huomioimaan erityisen tarkasti 
hygienia ja osallistujien turvallisuus. 
 

============================================================ 

 

 

Kohtaaminen ei synny itsestään ja toivoisimme, että jokainen lippukunta 
osallistuisi sen tekemiseen jollain panoksella. Tekijän ei tarvitse olla 
partiolainen. Mikä olisikaan parempi tilaisuus värvätä sudenpennun vanhempi 
mukaan toimintaan! 
 
Katsokaa lippukunnan johtajiston kanssa yhdessä alla olevia pestejä ja 
pohtikaa, mitä te voisitte hoitaa. Ilmoittautumiset näihin avautuu heti elokuun 
alussa, mutta mikäli haluat ilmoittautua mukaan jo nyt jotain tekemään, niin 



voit olla yhteydessä Kohtaamisen johtajiin ja viestintäjohtajiin. Lisää pesteistä 
kerrotaan myös kesällä somessa, nettisivuilla sekä seuraavassa infokirjeessä 
joka lähtee elokuun alussa. 
 
Järjestyksenvalvoja 
 
Toimit järjestyksenvalvojana tapahtuman aikana Kansalaistorilla, kulkueessa 
tai Lapinlahdessa. 
 
Liikenteenohjaaja 
 
Ohjaat liikennettä kulkueen reitin varrella. 
 
Huollon apukädet 
 
Hoidat huollon vaihtuvia tehtäviä esim. ruuan jakaminen Lapinlahdessa. 
 
Pakukuski 
 
B-kortti vaaditaan. Ajat huollon pakua päivän aikana. 
 
Ohjelman tekijät 
 
Lapinlahden ohjelmapisteitä varten on tarjolla paljon erilaisia pieniä hommia. 
 
 

 

Hei partiolaiset ja kotiväki, 
 
Meidän lippukuntamme osallistuu 5.9. järjestettävään Kohtaamiseen. 
Tapahtuma kokoaa Pääkaupunkiseudun ja Uusimaan partiolaiset yhteen 
viettämään Itämeri-teemaista päivää sekä pitämään hauskaa yhdessä. Luvassa 
on jokaiselle mahtavaa ohjelmaa sekä tutustumista uusiin ja vanhoihin 
partiokavereihin. Päivän ohjelma on noin klo 12-17 sudenpennuilla, 
seikkailjoilla ja tarpojilla sekä perhepartiolaisilla. Illalla on lisäksi ohjelmaa 
samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Tapahtuma on osallistujalle maksuton. Olisi 



huikeaa kerätä lippukunnastamme mahdollisimman suuri joukko kokoon! 
Tarkemmat ohjeet päivän kulusta tulevat elokuussa. Tule mukaan!  
 
 
T. Nimi, lippukuntamme Kohtaamisen yhteyshenkilö 
 


