
Tammikuun 2020 tarpojaviesti 
  
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Vartioiden toiminta on jo pyörähtänyt käyntiin. Siitä kiitos vartionjohtajille ja luotseille! 
  
KEVÄTTALVEN TAPAHTUMIA 

 ke 29.1. Mafeking 5 Kotikololla klo 18-20 
 la 1.2. klo 11-15 Eläinten talvi – tapahtuma Limingan luontokeskuksessa. Niittykärppiä mukana talkoilemassa. 
 ke 12.2. Mafeking 6 Kotikololla klo 18-20 
 pe 14.2. Oravanmarjat ja Pihlajanmarjat kutsuvat kaikkia Ystävänpäivätapahtumaan Kotikololle klo 18 ja 20 välillä 
 ti 18. 2. Muistelemis- ja lähetysilta Seurakuntatalolla. Lisätietoa tulossa akeloilta.  
 24.-25.1. Poikien Sudenhuuto-leiri Lumijoen Ukuranperällä Ilmoittautuminen oman johtajan kautta Makelle 

tiistaihin 20.1. mennessä. Tyttöjen Ketunkiljaisun ajankohdasta ja sisällöstä tiedotan myöhemmin erikseen. 
 29.2.-4.3. talvileiri Ruoktu Rovaniemen Leirikarissa (lauantaista keskiviikkoon) 
 ke 17.3. Erätaitohaaste, järjestäjänä Muorit ja Waarit 

  
Myöhemmin keväällä on tarjolla mm. toisen vuoden tarpojien yhteinen majakka, partioviikon tapahtumat (kalenteriviikko 
17) ja tarpojien, samoajien ja vaeltajien Jotos. Lippukunnan Päkmä- partiotaitokisaa tai tarpojien kevättaitopäiviä ei ole 
suunnitteilla.  
  
PARTIOTAITOKISA-ASIAA 
Partiotaitokisoja on tarjolla useita. Niihin voi ilmoittautua lippukunnan omalla nettilomakkeella joko valmiina 4-henkisenä 
kisavartiona tai yksittäisenä kisahalukkaana. Lisätietoa https://niittykarpat.fi/pt-kisat/ 
 12.2. Iissä on Pohjanmaan Partiolaisten yksipäiväinen kisa "Hiiletön". Sarjat tarpojista aikuisiin (Or/Vi/Si/Pu/Ru/Ha) 
 14.-15.3. on Kajaanissa Suomen Partiolaisten talvi-PT-SM-kisat "Riekon kiepaus". Hienoa, että ne eivät tällä kertaa 

ole päällekkäin Ruoktun kanssa! 
 28.4. piirin kevät-PT "Wanha herra" Raahessa 

 
Muhoksella järjestetään lauantaina 9. toukokuuta partiopiirimme pohjoisosan sudenpentu- ja seikkailijakisat. "Noppa"-
kisojen järjestelyyn ovat niin samoajat kuin tarpojatkin tervemenneitä mukaan: tarpojat rastihenkilöiksi, samoajat myös 
rastipäälliköiksi. Ilmoita halukkuudestasi kisatalkoisiin Marille, koska Niittykärppien Noppa-järjestelyvastaavaa etsitään 
vielä.  
 
ERÄPARTIO-OHJELMASTA 
Niittykärppien oman Eräpartio-ohjelman Eräpartiopassi on pian painovalmis. Netistä löytyvät jo mm. viimeistelyn alla 
olevat " suoritusvaatimukset: https://niittykarpat.fi/toimintaa/erapartio-ohjelma/ 
Merkin saadakseen pitää suorituksen jälkeen käydä Maken luona partiotoimistossa ja antaa hänelle täytetty 
merkkilomake (jotka nekin löytyvät netistä) sekä 1 euro. 
Netistä löytyvät myös vihreiden ja punaisten merkkien ennakkotehtävät, joita viime vuonna testattiin ESKO-läpyskän 
avulla. Tarpojina Eräpartio-ohjelman aloittaneet JOKO seuraavat vartionjohtajiensa johdolla ikäkausiohjelmaa TAI tekevät 
vihreisiin ja punaisiin Eräpartiomerkkeihin liittyen ennakkotehtäviä. Jos vartio siis tekee vähintään yhden tarpon vuodessa, 
Eräpartiomerkkejä saadakseen EI tarvitse tehdä ennakkotehtäviä.     
 
KESÄN TAPAHTUMIA 
*12.-14. kesäkuuta Pohjanmaan partiolaiset kokoontuvat Ouluun Myötäpäiville eli kaupunkiseikkailuun ja partioparaatiin. 
Kaikki yöpyvät koulumajoituksessa keskustassa tai sen liepeillä. Toisen vuoden tarpojat ilmoittautuvat samoajaohjelmaan 
ja kolmannen vuoden seikkailijat tarpojaohjelmaan. Halvempi, "aikainen lintu"-ilmoittautuminen (65 e)  päättyy 
sunnuntaina 19. tammikuuta.  Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta 
pohjanmaa.partio.fi/nyt/myotapaivat/  
*Niittypäivä Limingassa 4. heinäkuuta. Joko sinulla on pyöreä Niittomerkki? 
* Pökkelö-kesäleiri Hossassa 14.-19. heinäkuuta. Huomaa hieman tavanomaista aikaisempi ajankohta! 
 
NETTISIVUT OVAT UUDISTUNEET! 
Olethan huomannut Niittykärppien nettisivujen uudistuneen? Sama tuttu osoite, uusi ulkoasu. Hieman eri paikoista löytyy 
nyt tietoa ja tapahtumia. Palaute on tervetullutta, esim. johtajien kautta tai suoraan webmaster@niittykarpat.fi 
  
Partiovasemmalla 
tarpojaosaston johtajat Mari (p. 050 480 5018) ja Tiina  


