
Syyskauden avajaiset 16.8.2006Syyskauden avajaiset 16.8.2006Syyskauden avajaiset 16.8.2006Syyskauden avajaiset 16.8.2006    

    

Töölön Siniset avaa syyskaudTöölön Siniset avaa syyskaudTöölön Siniset avaa syyskaudTöölön Siniset avaa syyskauden perinteikkäästi 16.8.2006 kloen perinteikkäästi 16.8.2006 kloen perinteikkäästi 16.8.2006 kloen perinteikkäästi 16.8.2006 klo    
11117.37.37.37.30 kololta 0 kololta 0 kololta 0 kololta alkavilla avajaisilla.alkavilla avajaisilla.alkavilla avajaisilla.alkavilla avajaisilla. Kololta siirrytään sään  Kololta siirrytään sään  Kololta siirrytään sään  Kololta siirrytään sään 
salliessa Väiskin kentälle, jossa lsalliessa Väiskin kentälle, jossa lsalliessa Väiskin kentälle, jossa lsalliessa Väiskin kentälle, jossa luvassa on hauskanpitoa, tietoa uvassa on hauskanpitoa, tietoa uvassa on hauskanpitoa, tietoa uvassa on hauskanpitoa, tietoa 
syksyn ohjelmasta sekä ryhmien ensisyksyn ohjelmasta sekä ryhmien ensisyksyn ohjelmasta sekä ryhmien ensisyksyn ohjelmasta sekä ryhmien ensimmäiset tapaamiset, joissa mmäiset tapaamiset, joissa mmäiset tapaamiset, joissa mmäiset tapaamiset, joissa 
jaetaan toimintasuunnitelmat.jaetaan toimintasuunnitelmat.jaetaan toimintasuunnitelmat.jaetaan toimintasuunnitelmat. Tapahtumassa on tarjolla myös  Tapahtumassa on tarjolla myös  Tapahtumassa on tarjolla myös  Tapahtumassa on tarjolla myös 
pientä purtavaa.pientä purtavaa.pientä purtavaa.pientä purtavaa. Avajaiset päättyvät n. 19.30 kololle. Avajaiset päättyvät n. 19.30 kololle. Avajaiset päättyvät n. 19.30 kololle. Avajaiset päättyvät n. 19.30 kololle.    

LaitaLaitaLaitaLaita siis siis siis siis päällesi partioasu ja saavu  päällesi partioasu ja saavu  päällesi partioasu ja saavu  päällesi partioasu ja saavu avajaisiin täynnä avajaisiin täynnä avajaisiin täynnä avajaisiin täynnä 
partiomieltä.partiomieltä.partiomieltä.partiomieltä. Mikäli jokin asia askarruttaa Mikäli jokin asia askarruttaa Mikäli jokin asia askarruttaa Mikäli jokin asia askarruttaa,,,, lisätietoja lisätietoja lisätietoja lisätietoja    
tapahtumasta antaa Kenny Ronkainen.tapahtumasta antaa Kenny Ronkainen.tapahtumasta antaa Kenny Ronkainen.tapahtumasta antaa Kenny Ronkainen.    

Kenny RonkainenKenny RonkainenKenny RonkainenKenny Ronkainen    
pupupupuhelin: 041helin: 041helin: 041helin: 041––––5894872 5894872 5894872 5894872         
sähköposti: sähköposti: sähköposti: sähköposti: kenny.ronkainen@toolonsiniset.netkenny.ronkainen@toolonsiniset.netkenny.ronkainen@toolonsiniset.netkenny.ronkainen@toolonsiniset.net    

    

 

Kyllä TösiKyllä TösiKyllä TösiKyllä Tösi----mies tietää mies tietää mies tietää mies tietää –––– Syyskauden avajaisissa  Syyskauden avajaisissa  Syyskauden avajaisissa  Syyskauden avajaisissa     
ponkaistaan partiovuosi käyntiinponkaistaan partiovuosi käyntiinponkaistaan partiovuosi käyntiinponkaistaan partiovuosi käyntiin



SyksynSyksynSyksynSyksyn 2006 2006 2006 2006 tapahtumakalenteri tapahtumakalenteri tapahtumakalenteri tapahtumakalenteri    

Syksy on täynnä riSyksy on täynnä riSyksy on täynnä riSyksy on täynnä riehakasta tösitoimintaa. Tähän on koottu ehakasta tösitoimintaa. Tähän on koottu ehakasta tösitoimintaa. Tähän on koottu ehakasta tösitoimintaa. Tähän on koottu 
päätapahtumat, minkä lisäksi ryhmät tiedottavat omista päätapahtumat, minkä lisäksi ryhmät tiedottavat omista päätapahtumat, minkä lisäksi ryhmät tiedottavat omista päätapahtumat, minkä lisäksi ryhmät tiedottavat omista 
tapahtumistaan itsenäisesti. tapahtumistaan itsenäisesti. tapahtumistaan itsenäisesti. tapahtumistaan itsenäisesti. Kustakin tapahtumasta tulee Kustakin tapahtumasta tulee Kustakin tapahtumasta tulee Kustakin tapahtumasta tulee 
lisätietoa sen lähestyessä. lisätietoa sen lähestyessä. lisätietoa sen lähestyessä. lisätietoa sen lähestyessä. Muista myös seurata nettisivujen Muista myös seurata nettisivujen Muista myös seurata nettisivujen Muista myös seurata nettisivujen 
tapahtumakalenteria, sillä tuorein tieto lötapahtumakalenteria, sillä tuorein tieto lötapahtumakalenteria, sillä tuorein tieto lötapahtumakalenteria, sillä tuorein tieto löytyy sieltä.ytyy sieltä.ytyy sieltä.ytyy sieltä.    

ElokuuElokuuElokuuElokuu    

vvvviikko 34iikko 34iikko 34iikko 34    Kokoukset alkavatKokoukset alkavatKokoukset alkavatKokoukset alkavat    

30.8. 30.8. 30.8. 30.8.     VanheVanheVanheVanhemmmmpainiltapainiltapainiltapainilta    

SyyskuuSyyskuuSyyskuuSyyskuu    

7.9. 7.9. 7.9. 7.9.     JalkapalloJalkapalloJalkapalloJalkapallo----ottelu johtajat ottelu johtajat ottelu johtajat ottelu johtajat ---- vartiolaiset klo 17.00 vartiolaiset klo 17.00 vartiolaiset klo 17.00 vartiolaiset klo 17.00    

16.16.16.16.––––17.9. 17.9. 17.9. 17.9.     Espoon Punanen (Espoon partiotuen partiotaitokilpailu vartiolaisille)Espoon Punanen (Espoon partiotuen partiotaitokilpailu vartiolaisille)Espoon Punanen (Espoon partiotuen partiotaitokilpailu vartiolaisille)Espoon Punanen (Espoon partiotuen partiotaitokilpailu vartiolaisille)    

22.22.22.22.––––24.9. 24.9. 24.9. 24.9.     Sudenpentujen retki PäPan käSudenpentujen retki PäPan käSudenpentujen retki PäPan käSudenpentujen retki PäPan kämpälle Nuuksioonmpälle Nuuksioonmpälle Nuuksioonmpälle Nuuksioon    

LokakuuLokakuuLokakuuLokakuu    

14.10. 14.10. 14.10. 14.10.     Mowgli 06 Mowgli 06 Mowgli 06 Mowgli 06 ---- valtakunnallinen sudenpentujen päiväretki valtakunnallinen sudenpentujen päiväretki valtakunnallinen sudenpentujen päiväretki valtakunnallinen sudenpentujen päiväretki    

vvvviikiikiikiikko 42 ko 42 ko 42 ko 42     Syyslomaviikko Syyslomaviikko Syyslomaviikko Syyslomaviikko ---- ei kokouksia! ei kokouksia! ei kokouksia! ei kokouksia!    

27.27.27.27.––––29.10.29.10.29.10.29.10.        VartioVartioVartioVartio----osaston retket Kavalahdessaosaston retket Kavalahdessaosaston retket Kavalahdessaosaston retket Kavalahdessa    

MarraskuuMarraskuuMarraskuuMarraskuu    

5.11. 5.11. 5.11. 5.11.     Hiipivä Haamu (IlvesveikkojenHiipivä Haamu (IlvesveikkojenHiipivä Haamu (IlvesveikkojenHiipivä Haamu (Ilvesveikkojen järjestämä salapoliisikilpailu va järjestämä salapoliisikilpailu va järjestämä salapoliisikilpailu va järjestämä salapoliisikilpailu vartiolaisille)rtiolaisille)rtiolaisille)rtiolaisille)    

10.10.10.10.––––12.11. tai 17.12.11. tai 17.12.11. tai 17.12.11. tai 17.––––19.11. LPK19.11. LPK19.11. LPK19.11. LPK----retkiretkiretkiretki    

JoulukuuJoulukuuJoulukuuJoulukuu    

10.12.10.12.10.12.10.12.    JoulukiJoulukiJoulukiJoulukirkko ja rkko ja rkko ja rkko ja ----juhlajuhlajuhlajuhla    

vvvviikko 50iikko 50iikko 50iikko 50    VVVVuoden viimeiset kokouksetuoden viimeiset kokouksetuoden viimeiset kokouksetuoden viimeiset kokoukset    

TammikuuTammikuuTammikuuTammikuu    

viikko 2viikko 2viikko 2viikko 2    Kevään kokoukset alkavatKevään kokoukset alkavatKevään kokoukset alkavatKevään kokoukset alkavat    

    
Pysy ajan tasalla Pysy ajan tasalla Pysy ajan tasalla Pysy ajan tasalla ---- www.toolonsiniset.net www.toolonsiniset.net www.toolonsiniset.net www.toolonsiniset.net    



VanhemVanhemVanhemVanhempainilta 30.8.2006painilta 30.8.2006painilta 30.8.2006painilta 30.8.2006    

Töölön Siniset järjTöölön Siniset järjTöölön Siniset järjTöölön Siniset järjestää vanhempainillan kaikkien tösiläisten vanhemmille keskiviikkona 30.8. estää vanhempainillan kaikkien tösiläisten vanhemmille keskiviikkona 30.8. estää vanhempainillan kaikkien tösiläisten vanhemmille keskiviikkona 30.8. estää vanhempainillan kaikkien tösiläisten vanhemmille keskiviikkona 30.8. 
klo 18.00 alkaen. Noin tunnin kestävä tilaisuus pidetään kolollamme osoitteessa Töölönkatu 34.klo 18.00 alkaen. Noin tunnin kestävä tilaisuus pidetään kolollamme osoitteessa Töölönkatu 34.klo 18.00 alkaen. Noin tunnin kestävä tilaisuus pidetään kolollamme osoitteessa Töölönkatu 34.klo 18.00 alkaen. Noin tunnin kestävä tilaisuus pidetään kolollamme osoitteessa Töölönkatu 34.    

Vanhempainillan aikana kerrotaan yleisesti lippukunnan toiminnasta, esitellään syksyn Vanhempainillan aikana kerrotaan yleisesti lippukunnan toiminnasta, esitellään syksyn Vanhempainillan aikana kerrotaan yleisesti lippukunnan toiminnasta, esitellään syksyn Vanhempainillan aikana kerrotaan yleisesti lippukunnan toiminnasta, esitellään syksyn 
tapahtumakalenteriatapahtumakalenteriatapahtumakalenteriatapahtumakalenteria ja syksyn mukanaan tuomia ryhmämuutoksia sekä ja syksyn mukanaan tuomia ryhmämuutoksia sekä ja syksyn mukanaan tuomia ryhmämuutoksia sekä ja syksyn mukanaan tuomia ryhmämuutoksia sekä vastataan mieltä  vastataan mieltä  vastataan mieltä  vastataan mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin. Myös ryhmien johtajat ovat paikalla, joten nyt on oiva askarruttaviin kysymyksiin. Myös ryhmien johtajat ovat paikalla, joten nyt on oiva askarruttaviin kysymyksiin. Myös ryhmien johtajat ovat paikalla, joten nyt on oiva askarruttaviin kysymyksiin. Myös ryhmien johtajat ovat paikalla, joten nyt on oiva 
mahmahmahmahdollisuus tutustua oman lapsensadollisuus tutustua oman lapsensadollisuus tutustua oman lapsensadollisuus tutustua oman lapsensa johtajiin. johtajiin. johtajiin. johtajiin.    

OhjelmaOhjelmaOhjelmaOhjelma    

- Lippukunnanjohtaja esittelLippukunnanjohtaja esittelLippukunnanjohtaja esittelLippukunnanjohtaja esittelee Töölönee Töölönee Töölönee Töölön Sinisten toimintaa, syksyn ryhmämuutoksia ja  Sinisten toimintaa, syksyn ryhmämuutoksia ja  Sinisten toimintaa, syksyn ryhmämuutoksia ja  Sinisten toimintaa, syksyn ryhmämuutoksia ja 
käynnissä olevaa käynnissä olevaa käynnissä olevaa käynnissä olevaa kämppäprojektiakämppäprojektiakämppäprojektiakämppäprojektia....    

- Kahvitarjoilu ja kuvia eri tilaisuuksista, muun muassa kesäleiriltä. Kahvitarjoilu ja kuvia eri tilaisuuksista, muun muassa kesäleiriltä. Kahvitarjoilu ja kuvia eri tilaisuuksista, muun muassa kesäleiriltä. Kahvitarjoilu ja kuvia eri tilaisuuksista, muun muassa kesäleiriltä.     

- Johtajat esittäytyvät ja vastaavat kysymyksiin.Johtajat esittäytyvät ja vastaavat kysymyksiin.Johtajat esittäytyvät ja vastaavat kysymyksiin.Johtajat esittäytyvät ja vastaavat kysymyksiin.    

    
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Täytäthän alla oleTilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Täytäthän alla oleTilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Täytäthän alla oleTilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Täytäthän alla olevan kyselyn ja palautat sen van kyselyn ja palautat sen van kyselyn ja palautat sen van kyselyn ja palautat sen 
vanhempainillassa. Jos et pääse paikalle, voit lähettää vastauksesivanhempainillassa. Jos et pääse paikalle, voit lähettää vastauksesivanhempainillassa. Jos et pääse paikalle, voit lähettää vastauksesivanhempainillassa. Jos et pääse paikalle, voit lähettää vastauksesi lapsesi mukana kololle, lapsesi mukana kololle, lapsesi mukana kololle, lapsesi mukana kololle,    
sähköpostitse Antille tai postitse kololle (Töölönkatu 34 00260 HKI).sähköpostitse Antille tai postitse kololle (Töölönkatu 34 00260 HKI).sähköpostitse Antille tai postitse kololle (Töölönkatu 34 00260 HKI).sähköpostitse Antille tai postitse kololle (Töölönkatu 34 00260 HKI).    

Lisätietoa: Lisätietoa: Lisätietoa: Lisätietoa:     

Lippukunnanjohtaja Antti Mielonen, 050Lippukunnanjohtaja Antti Mielonen, 050Lippukunnanjohtaja Antti Mielonen, 050Lippukunnanjohtaja Antti Mielonen, 050––––5353409, 5353409, 5353409, 5353409, anttianttianttiantti.mielonen@toolonsiniset.net.mielonen@toolonsiniset.net.mielonen@toolonsiniset.net.mielonen@toolonsiniset.net    

    

KyselyKyselyKyselyKysely    

Nimi: ________________________________Nimi: ________________________________Nimi: ________________________________Nimi: ________________________________________________    Lapsen nimi: ___Lapsen nimi: ___Lapsen nimi: ___Lapsen nimi: ___________________________________________________________________________________________________________________________    

Mikä on perheellenne sopivin talvileirinMikä on perheellenne sopivin talvileirinMikä on perheellenne sopivin talvileirinMikä on perheellenne sopivin talvileirin (4 (4 (4 (4----5 vrk)5 vrk)5 vrk)5 vrk) ajankohta? ajankohta? ajankohta? ajankohta? ( ( ( (kysymys yli 10kysymys yli 10kysymys yli 10kysymys yli 10----vuotiaiden vuotiaiden vuotiaiden vuotiaiden 
vanhemmille) vanhemmille) vanhemmille) vanhemmille)         

1) Vko 1/20071) Vko 1/20071) Vko 1/20071) Vko 1/2007    2) talvilom2) talvilom2) talvilom2) talvilomaaaa        3) 3) 3) 3) jokjokjokjokinininin muu, mik muu, mik muu, mik muu, mikä? _________________________ä? _________________________ä? _________________________ä? _________________________    

Mistä saat tietoa lippukunnan tapahtumista ja mikä on mielestäsi paras kanava Mistä saat tietoa lippukunnan tapahtumista ja mikä on mielestäsi paras kanava Mistä saat tietoa lippukunnan tapahtumista ja mikä on mielestäsi paras kanava Mistä saat tietoa lippukunnan tapahtumista ja mikä on mielestäsi paras kanava 
tiedonvälitykseen? Lapsille jaettavat tiedotteet, kotiin postitettavat kirjeet, nettisivuttiedonvälitykseen? Lapsille jaettavat tiedotteet, kotiin postitettavat kirjeet, nettisivuttiedonvälitykseen? Lapsille jaettavat tiedotteet, kotiin postitettavat kirjeet, nettisivuttiedonvälitykseen? Lapsille jaettavat tiedotteet, kotiin postitettavat kirjeet, nettisivut, …?, …?, …?, …?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Vapaat terveiset johtajille:Vapaat terveiset johtajille:Vapaat terveiset johtajille:Vapaat terveiset johtajille:    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


