
Lippukuntaposti 1 /2023 

Hei Ahlaisten Ankkureiden 

jäsen tai jäsenen huoltaja 
 

Maaliskuu on täällä – lupaus keväästä tuntuu jo auringon lämmössä.  

Me lippukunnassa valmistelemme perustoiminnan lisäksi innokkaasti tulevia tapah-

tumia, talvista viikonloppua, paraatiretkeä ja alueen yhteistä kesäleiriä. 

 

Nostona yllä olevasta seuraavat tulevat tapahtumat: 

10.-12.3. LumetOn2 talvisesta viikonlopusta voit lukea lisää täältä: https://ahlaistenankkurit.fi/ajankoh-

taista/talvileiri-lumeton2/ . Jos et ehtinyt mukaan niin ota yhteyttä leirinjohtaja Piaan.   

1.4. Ankkuriravinteli Ahjolassa teemalla keltainen. Ruuhkan välttämiseksi tälläkin kertaa vain etukäteispaik-

kavarauksin, molempiin kattauksiin mahtuu n. 60 henkeä. Lue lisää täältä: https://ahlaistenankkurit.fi/ajan-

kohtaista/ankkuriravinteli-keltainen-kutsuu/  Varaukset 29.3. mennessä viestillä p. 0451341691.  

Kevään muista tapahtumista seuraavassa lippukuntapostissa ja muissa tiedotuskanavissamme.  

Muina kuulumisina muutama poiminta: 

 Lippukunnan nettisivut uudistuivat – käy tutustumassa: http://www.ahlaistenankkurit.fi/ 

 Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana – kokouskutsut lähetetään jäsenille 

sääntöjen mukaisen ajan puitteissa.  

 Uusi retkimerkki tulee! Virkistääksemme lippukunnan retkitoimintaa ja innostaaksemme kaikkia 

osallistumaan retkille otamme käyttöön tänä vuonna lippukunnan oman retkimerkin.  

Olemme valmistelleet merkkiä viime vuoden syksystä alkaen ja pian on julkistamisen aika!  

Kerromme merkistä julkistamisen jälkeen tarkemmin. 

 Syksyllä meillä starttaa perhepartio! Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen 

ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa, jonka lisäksi se tarjoaa myös parti-

osta kiinnostuneille lapsiperheille paikan, jossa partioon voivat tutustua sekä lapset että aikui-

set. Voit tutustua lisää aiheeseen mm. täältä:  

https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/perhepartio/  

Kevätkauden 2023 toiminnasta olemme koonneet tähän listan, joka kannattaa laittaa talteen.  

10.-12.3.  Lippukunnan oma talvinen viikonloppu LumetOn2 kaikille ikäkausille  

1.4. Ankkuriravinteli ”Keltainen” 

1. ja 2.4.  Piirin kevätkisat Saviralli2023 (1.4. tarpojasarjat ja 2.4. seikkailijasarjat) 

8.4. Pääsiäistori Ahlaisten torilla – myös lippukunnan myyntipöytä ja kahvikioski 

17.-23.4. Partioviikko 

23.4. Partioviikon päättävä jumalanpalvelus Ahlaisten kirkossa – ansiomerkkien jako 

24.4. Lippukunnan yhteinen piknik-retki Reposaareen 

29.4. Piirin sudenpentukilpailut, Luvia 

1.5. Vappu-vapaa partiosta 

7.5.  Lippukunnan yhteinen paraatiretki partioparaatiin Turkuun ohjeisohjelmineen 

22.5. Lippukunnan kevätkauden päätösjuhla 

 



     

  

Muistathan, että voit aina kääntyä lippukunnan johtajiston puoleen sinua 

askarruttavissa asioissa. Meille voit lähettää sähköpostia osoitteeseen 

partio.ahlainen@gmail.com. 

Seuraa lisäksi lippukunnan sometilejä niin Facebookissa kuin In-

stagramissa sekä lippukunnan omia nettisivuja piirin ja keskusjärjestön 

tiedotteiden lisäksi.  

Ollaan kuulolla ! 


