Tutustu alueesi lippukuntiin
LIPPUKUNTAESIT TELYISSÄ K ÄY TET Y T SYMBOLIT
Tyttölippukunta

Meripartiota

Poikalippukunta

Ilmailupartiota

Yhteislippukunta

Erähenkistä toimintaa

Loistolippukunta

Aktiivinen kilpailukulttuuri

Perhepartiota

Säännölliset retket ja leirit

Aikuispartiota

Seurakunta taustayhteisönä

Sisupartiota

LPKJ=lippukunnanjohtaja
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AK A AN ALUE

Akaa, Lempäälä, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti
Toijalan Eräveikot
h Akaan Toijala, koko keskusta
h www.toer.org
h IG @toerscout
Iso, perinteinen ja aktiivinen koko kylän
lippukunta.
Viialan Metsänkävijät
h Akaan Viiala,
kolo Viialan pappilassa
h FB: Viialan Metsänkävijät,
IG: @viialanmetsankavijat
ViMessä pääsee kaikki mukaan tekemään
kaikkea! Toimintamme on aktiivista: ryhmät retkeilevät paljon ja leirejä on säännöllisesti. Nuoret ovat suuresti mukana
lippukunnan toiminnassa! Myös perheen
pienimmät pääsevät mukaan perhepartiossa.
Kanavan Vartijat
h Lempäälä, eteläinen, kolo
Lempäälän keskustassa
h www.erpikava.fi
h FB: Erä-Pirkot ja Kanavan Vartijat
h IG: @kanavanvartijat
Erähenkistä poikapartiota hyvällä asenteella. Läheinen yhteistyö ja yhteisleirejä
sisarlippukunnan kanssa, eli soveltuu koko perheelle. Lippukunnalla 18-jalkainen
purjevene.
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Erä-Pirkot
h Lempäälä, keskustan alueet,
muut paitsi Sääksjärvi
h www.erpikava.fi
h FB: Erä-Pirkot ja Kanavan Vartijat
h IG: @erapirkot
Olemme aktiivinen ja itseään koko ajan
kehittävä tyttölippukunta. Toimimme paljon veljeslippukunta Kanavan Vartijoiden
kanssa, mutta myös omaa toimintaa löytyy.
Kyynärön Kiertäjät
h Lempäälä, Sääksjärvi-Kulju, kolo
Sääksjärven uudella srktalolla
h www.kyki.fi
h FB: Kyynärön Kiertäjät
h IG: @kyynaronkiertajat
Aktiivinen lippukunta Lempäälän pohjoispäässä. Toimintaa löytyy joka ikäkaudelle
perhepartiosta aikuistoimintaan. Kattavasta johtajistosta löytyy tekemistä ja
apua niin uusille, kuin myös kokeneemmille partiolaisille.
Sääksmäen Nuotiopojat
h Sääksmäki ja sen ympäryskylät
h FB: Sääksmäen Nuotiopojat
Erähenkistä toimintaa kaiken ikäisille.
Urjan Varstat
h
h
h
h

Urjala
urjanvarstat@gmail.com
FB: Urjan Varstat
IG: @urjanvarstat

Perinteistä partiota kaikille, jotka haluavat mukaan tulla! Jäseniä meillä on reilu
100, vauvasta vaariin. Tervetuloa!
Valkeakosken Korvenkävijät
h Valkeakoski
Vesilahden Valkohännät
h Vesilahti, kolot Kirkonkylällä,
Narvassa ja Onkemäellä
(perhepartio)
h Fb: VeVa
Aktiivinen suuri lippukuntamme järjestää
toimintaa kaikille ikäluokille sudenpennuista aikuisiin. Harrastamme niin partiokoloilla kuin luonnossakin, sillä lippukuntamme omistaa kaksi retkeilykotaa ja
meillä on vapaassa käytössämme metsälammen rannalla sijaitseva retkeilyalue,
jolta löytyy mm. keittokatos, sauna, nuotiopaikka, laavu ja päärakennus.

FORSSAN ALUE

Forssa, Humppila, Jokioinen, Punkalaidun,
Tammela
Forssan Tornitulet ja Tornihaukat
h Forssa, kolo Kirkonmäen 		
juurella
h www.forssanpartiolaiset.fi
h FB: Forssan partiolaiset
h IG: @forssanpartiolaiset

Jokioisten Korvenkävijät
h
h
h
h

Jokioinen
www.jo-ko.fi
FB: Jokioisten Korvenkävijät,
LPKJ Laura Vainio
lauravain@gmail.com

Lippukunnassamme retkeillään ja leireillään aktiivisesti, ja kolomme sijaitsee
oivallisesti pienessä metsässä. Meillä on
hyvä johtajaporukka, johon olemma saaneet joka vuosi mukaan uusia aikuisia!
Koijärven Kurjet
h Koijärvi (Forssa)
h FB: Koijärven Kurjet
h IG: @koijarvenkurjet
Tammelan Metsänkävijät
h
h
h
h

Tammela, kolo keskustassa
www.tammelanmetsankavijat.fi
FB: Tammelan Metsänkävijät
IG: @tammelanmetsankavijat

Olemme noin 80 aktiivisen jäsenen erähenkinen lippukunta Tammelassa, tule
rohkeasti mukaan, uusia aikuisia kaivataan aina!

HÄMEENLINNAN ALUE

Hattula, Hämeenlinna, Iittala, Kalvola, Renko
Hämeenlinnan Metsänkävijät

Humppilan Ilvespojat
h Humppilan keskusta

h Hämeenlinnan länsipuolella,
mm. Vuorentaan, Jukolan ja
Luolajan alueella
h LPKJ Miko Eklöf, p. 044 5505 998

Pieni lippukunta Humppilassa.
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Ei aktiivista viikko- tai nuorisotoimintaa
tällä hetkllä johtuen heikosta jäsentilanteesta. Olemme olleet perinteikäs erätaitoihin ja aktiiviseen retkeilyyn keskittyvä
uskonnollisesti sitoutumaton lippukunta.
Olemme avoimia mahdollisuuksille nuorisotoiminnan uudelleenkäynnistämisestä.
Parolan Eräveikot
h Hattula, kolo Parolantie 53
h www.parolaneraveikot.
wordpress.com
h eraveikotparola@gmail.com
h FB: Parolan Eräveikot
h IG: @parolaneraveikot
Noin 90 aktiivisen partiolaisen pieni lippukunta, jossa toiminta on monipuolista
ja laadukasta. Meillä retkeillään, eräillään
ja opitaan uusia taitoja, partiokivaa unohtamatta.
Hämeen Haka-Versot
h Hämeenlinna
Liekkitytöt
h Hämeenlinna, kolo Poltinahon
seurakuntatalolla (Matti Alangon
katu 31 F)
h www.liekkitytot.fi/yhteystiedot/
Syttyy palaa sokaisee, koko metsän valaisee - Liekkitytöt! Tervetuloa mukaan iloiseen, aktiivista retkeily- ja leirikulttuuria
ylläpitävään tyttölippukuntaan Hämeenlinnan kantakaupungissa.

4

Nummen Eränkävijät
h Hämeenlinna, kolot
Loimalahdessa (Tervaniementie
20), Loimalahden kerhotilassa
(Majalahdentie 1) Jukolan
Lintukodossa (Eeronkuja 5),
Idänpään kerhotilassa
(Anttilankatu 4) ja Rantatien
kerhotilassa (Rantatie 13 O)
h www.nuer.fi
h FB: Nummen Eränkävijät
NuErissa on toimintaa kaiken ikäisille perhepartiosta aikuispartioon. Koloja on eri
puolilla Hämeenlinnaa ja olemme rakentaneet omaa retkialuetta. Järjestämme
oman perehdytyskoulutuksen.
Kaskenkaatajat
h Hämeenlinna, kolot Poltinahon
seurakuntatalolla
h FB: Kaskenkaatajat
h IG: @kaskenkaatajat
Kaskamaisella asenteella ja äijämäisella meiningillä. Satunnaisista talkoista,
säännölliseen viikkotoimintaan sekä leirit, vaellukset ja retket päälle.
Wanajan Ilves
h Hämeenlinnan etelä-/itä-osa,
kolo Vanajan srktalon päädyssä
h www.wanajanilves.fi
h FB: Wanajan ilves
Nuori, sopivan kokoinen lippukunta, jossa kaikille löytyy motivoivaa tekemistä!
Tervetuloa!

Jaarlin Pojat
h Hämeenlinnan keskusta ja
sen ympäristö
h FB: Jaarlin Pojat Ry
Japot on sopivan kokoinen, noin 80 partiolaisen taustayhteisötön lippukunta.
Meillä ei turhaan jäykistellä, vaan rennolla asenteella eteenpäin!
Kalvolan Olavinpojat
h Iittala, entinen Kalvolan alue/
Hämeenlinna, kolo Hukarin
nuorisotalon pihassa olevassa
aitassa (Iittalantie 211)
h FB: Kalvolan Katajasiskot ja
Olavinpojat
h olavinpojat@gmail.com
Tällä hetkellä yksi sudenpentulauma ja
yksi tarpojavartio yhdessä Kalvolan Katajasiskojen kanssa. Leiritoiminta toteutetaan yhdessä Katajasiskojen kanssa.

Pieni lippukunta Hämeenlinnan Rengossa. Lippukunnassamme kaikki tunnemme
toisemme ja meillä on hyvä yhteishenki.
Tervetuloa tutustumaan!

HÄMEENLINNA ALUE

Hauho, Janakkala, Lammi, Tervakoski, Tuulos
Hauhon Partiolaiset
h Hauho (Hämeenlinna). Kolot
seurakuntatalolla (Kotkontie 1) ja
Eteläisten seurakuntakodilla
(Västingintie 8 A 5).
h hauhonpartiolaiset.partio.net
h hauhonpartiolaiset@gmail.com
h FB: Hauhon Partiolaiset
h IG: hauhonpartiolaiset
h LPKJ Ida 044 2801946,
idamaria.maula@gmail.com
Aktiivinen lippukunta, jossa vallitsee
hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki.
Toteutamme paljon erilaisia projekteja, ja
toivotamme kaikki lämmöllä tervetulleiksi joukkoomme!

Kalvolan Katajasiskot
h Iittala, kolo nuorisotalo Hukarilla
h FB: Kalvolan Katajasiskot ja
Olavinpojat
h IG: @kalvolankatajasiskot
Pieni, mutta aktiivinen tyttölippukunta
Hämeenlinnan Iittalasta.
Jaakon Samoojat
h Renko, Hämeenlinna
h www.jaakonsamoojat.fi (löydät
somekanavat sekä muut
yhteystiedot)

Janakkalan Ilvekset
h
h
h
h

Turenki
www.jail.fi
FB: Waka-Wanha
IG: @janakkalanilvekset

Turengissa toimivat aktiivinen lippukunta vuodesta 1929. Voimallista retkija leiritoimintaa omassa tukikohdassa.
Perhepartio käynnistyy heti kun korona
sallii, mukana yli kymmen innostunutta
perhettä.
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Lammin Evonkävijät
h Lammi (Hämeenlinna)
h sites.google.com/view/
lamminevonkavijat
h FB: Partiolippukunta
Lammin Evonkävijät
h IG: @lamminevonkavijat
Lammilla aktiivisesti toimiva partiolippukunta. Viikkotoiminnan lisäksi ohjelmaamme kuuluu säännöllisesti järjestettävät retket ja leirit. Kaikenikäiset uudet
jäsenet ovat tervetulleita mukaan!
Tervakosken Tervakset
h Tervakoski, kolo Kirkkotie 1
h Ig: @tervakoskentervakset
Olemme aktiivinen lippukunta, jossa
toimii jokaiselle ikäkaudelle ryhmä tällä
hetkellä. Meillä on myös aikuisille johtajille johtajahuoltotoimintaa. Retkeilemme
ja leireilemme säännöllisesti.
Tuuloksen Tulikourat
h Tuulos, kolo Tuuloksen
seurakuntakeskuksen vieressä
(Pappilantie 17), Kallasmaja
Saunamäentiellä Teuron kylässä
ja Korkeisvuori Sairialassa,
Tuuloksen kirkon takana,
Oksjärven lähellä
h www.tutu.fi
h tulikourat@gmail.com
h FB: Tuuloksen Tulikourat
h IG: @partio_tulikourat
Kaksi laumaa sekä seikkailija- ja tarpojaryhmät toimivat aktiivisesti viikoittain kolon ympäristössä. Aikuisille järjestetään
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virkistys- ja johtajahuoltoiltoja. Tule mukaan vireään ja rentoon toimintaan, jossa
kaikkien toiveet huomioidaan!

MÄNTÄN ALUE

Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Multia,
Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat
Jämsän Jokipartio
h Jämsä, kolo keskustan
tuntumassa
h vesa-otto.rantanen@partio.fi
Kaipolan Tiirat
h Jämsä/Kaipola, kolo Kaipolan
koulun läheisyydessä
h Veijo Toimela 0401506622
Pieni, kevyt ja ketterä lippukunta, joka
kaipaa vastuunottajia lasten ja nuorten
toiminnan varmistamiseksi.
Kuoreveden Kotkat
h Jämsän Halli, kolo Kuoreveden
yhtenäiskoululla
h www.kuorevedenkotkat.net
h FB: Kuoreveden Kotkat ry
Toimimme Hallin taajamassa noin 50 jäsenen voimin. Viikkotoimintaa on kaikille
ikäryhmille ja retket, leirit ja kisat kuuluvat vakio-ohjelmaamme.
Ilvespartio
h Jämsänkoski

Keurusseudun Partiolaiset
h Keuruu
h www.keurusseudunpartiolaiset.fi
”Jos hulluuteen osallistuu tarpeeksi monta, siitä tulee täysin normaalia!” Keurusseudun partiolaiset järjestää aktiivista ja
erähenkistä partiotoimintaa Keuruulla.
Tule mukaan!
Kurun Kontiot
h Kuru, Ylöjärvi, kolo Kurun
seurakuntatalolla (Kirkkotie 2)
h www.kurunkontiot.fi
Kiva pienehkö lippukunta ”luonnostaan
kauniissa Kurussa”, jossa löytyy tekemistä
kaikille omien mielenkiinnon kohteiden
mukaan.
Kulhan Kulkijat
h Multian keskusta
h LPKJ Janna Lehtomäki
lehtomaki.janna@gmail.com
Olemme pienen paikkakunnan lippukunta. Toimimme pienellä porukalla ja
yhteisöllisesti. Kaikki samoissa koloissa
ja retkillä, jne. Luonto ja eräily on painopisteemme.

Stoolin Partiolaiset
h Ruovesi, kolo Honkalantie 8
h FB: Partiolippukunta Stoolin
Partiolaiset ry
Olemme vireä, vaikka melko pieni, lippukunta ja lähiluonto on meille tärkeä.
Pidämme partiota joka toinen viikko. Lippukunta omistaa partiomökin Koverojärven rannalla.
Torisevan Tarpojat
h Virrat, kellarikolo OP:n tiloissa
ydinkeskustassa, lukion tilat,
lähilentokentät
h FB: Torisevan Tarpojat
Erä-, meri- ja ilmailupartiota hyvin hoidetussa 72-vuotiaassa yhteislippukunnssa.
Suomen ensimmäisiä ilmailulippukuntia,
jota kaupunki tukee.

NOKIAN ALUE

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Ylöjärvi
Hämeenkyrön Hälläpyörät
h Hämeenkyrö (Valtakatu 57) ja
Viljakkala (Virkatie 2)
h www.hallapyorat.fi
h FB: Hämeenkyrön Hälläpyörät
h IG: @hallapyorat

Mäntänvuoren Partiolaiset
h Mänttä-Vilppula
h FB: Mäntänvuoren Partiolaiset
Tule mukaan aktiiviseen joukkoomme. Tadekaupungin luonto, vesistöt sekä kolomme läheisyydessä sijaitsevat liikunta- ja
kulttuurikohteet tarjoavat monipuoliset
mahdollisuudet toimintaan.

Olemme aktiivinen ja kaikille avoin yhteislippukunta. Ikäkausiryhmien lisäksi
meillä toimii sisu- ja perhepartioryhmä
sekä aikuispartioryhmä. Oleellinen osa
toimintaamme ovat retket ja leirit.

7

Ikaalisten Korpi-Kotkat
h Keskusta, kolo
Vanha Tampereentie 6
h Fb: Partiolippukunta Ikaalisten
Korpi-Kotkat ry
h IG: @ikaalistenkorpikotkat
h Lippukunnanjohtaja: Elina
Maunula, p. 040 574 2340
Aktiivisesti lähi- ja kaukoretkeilevä lippukunta, viikoittaista toimintaa 7-15 -vuotiaille. Ryhmiä johtaa yhdessä vähintään
kaksi aikuista ja kaksi samoajaa. Toiminta on monipuolista, yhdessä tekemistä ja
oppimista, painottuen retkeily- ja yhteistyötaitoihin. Tervetuloa mukaan!
Kihniön Katajaiset
h Kihniö, kolo Linnankylän
asemalla
h FB: Kihniön Katajaiset
Parasta partiota alueellaan.
Ylöjärven Otava
h
h
h
h

Ylöjärvi (ei Kuru, Viljakkala)
www.ylojarvenotava.net
FB: Ylöjärven Otava
IG: @ylojarvenotava

Elinvoimainen tyttölippukunta. Otavalaiset ovat ahkeria retkeilijöitä ja tähtitytöt
osallistuvat aktiivisesti kisatoimintaan.
Otavassa toteutetaan partiomaista toimintaa ja ylläpidetään lippukunnan omia
perinteitä.
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Ylöjärven Viittaveljet
h
h
h
h
h

Ylöjärvi (ei Kuru, Viljakkala)
www.ylvi.fi
lpkj@ylvi.fi
FB: Ylöjärven Viittaveljet
IG: @ylojarvenviittaveljet

Iloinen, rempseä ja erähenkinen lippukunta, joka aktiivisesti retkeilee ryhmittäin ja koko lippukunnan voimin. Oma
rakas Kömmelin retkipaikka on tärkeä.

NOKIAN ALUE

Nokia, Pirkkala, Sastamala
Nokian Partiotytöt
h Nokia, kolo: Lautamiehenkatu 1
h FB: Nokian Partiotytot
Kaikenikäisille tytöille ja naisille aktiivista toimintaa tarjoava lippukunta, jolla on
pitkä historia ja paljon vanhoja perinteitä,
mutta vielä enemmän halua kehittyä ja
uudistaa toimintaa. Mukana paljon aikuisia niin mahdollistajien roolissa kuin itsekin nauttimassa eräilystä ja ulkoilusta.
Pirkan Pojat
h Nokian keskusta ja Pohjois-Nokia
h FB: Partiolippukunta Pirkanpojat
PiPo on Nokian vanhin lippukunta jo vuodesta 1937. Kolo on Harjuniityn koulun
Kololla ja lisäksi lippukunnalla on oma
kämppä, Pihkis, Pyhäjärven rannassa.
Toimintaa järjestetään ympäri vuoden
leireistä ja retkistä veneilyiltoihin ja joulupukkipalveluun.

Nokian Eräveikot
h Pääosin Etelä-Nokia sekä
Tottijärvi, kolot Koskenmäkitalolla ja Tottijärvellä
h noer.fi
h FB: Nokian Eräveikot
h IG: @nokianeraveikot_
1949 perustettu nokialainen yhteislippukunta, jonka toiminta painottuu erätoimintaan! Perinteikäs erälippukunta, joka
retkeilee ja leireilee ympäri vuoden omalla mm. omalla kämpällä ja leirialueella.
Myös aikuis- ja perhepartiotoimintaa.
Sata-Hämeen Vasamat
h Nokialla Siuron ja
Linnavuoren alueella
h www.sava-partio.fi
h FB:SaVaPartio
h IG: @sava.partio

pahtumat ovatkin yhteisiä ja hauskaa on!
Kummassakin lippukunnassa on reilut
200 jäsentä, joten retkillä ja leireillä porukkaa riittää ja ruokaa kuluu. Meillä on
kaikille ikäkausille aina perhepartiosta aikuisiin monipuolista toimintaa. Lisää tietoa löydät osoitteesta partiopirkkalassa.fi
sekä somekanavista. Tervetuloa mukaan!
Pirkkalan Sotkapojat
h Ympäri Pirkkalaa, kolot:
partiopirkkalassa.fi/tietoameista/kokoontumispaikat
h www.partiopirkkalassa.fi
h FB: Partio Pirkkalassa
h IG: @partiopirkkalassa

SaVa on pienehkö lippukunta, josta löytyy
vireää toimintaa ja mahtava ympäristö
partiolle. Otamme innolla mukaan uudet
jäsenet ikään ja partiotaustaan katsomatta, tervetuloa!

Pirkkalassa toimii kaksi lippukuntaa,
Pirkkalan Pirkot ja Pirkkalan Sotkapojat.
Kautta aikojen Pirkot ja Sotkapojat ovat
toimineen tiiviisti yhdessä ja monet tapahtumat ovatkin yhteisiä ja hauskaa on!
Kummassakin lippukunnassa on reilut
200 jäsentä, joten retkillä ja leireillä porukkaa riittää ja ruokaa kuluu. Meillä on
kaikille ikäkausille aina perhepartiosta aikuisiin monipuolista toimintaa. Lisää tietoa löydät osoitteesta partiopirkkalassa.fi
sekä somekanavista. Tervetuloa mukaan!

Pirkkalan Pirkot

Karkun Samoojat

h Ympäri Pirkkalaa, kolot:
partiopirkkalassa.fi/tietoameista/kokoontumispaikat/
h www.partiopirkkalassa.fi
h FB: Partio Pirkkalassa
h IG: @partiopirkkalassa
Pirkkalassa toimii kaksi lippukuntaa,
Pirkkalan Pirkot ja Pirkkalan Sotkapojat.
Kautta aikojen Pirkot ja Sotkapojat ovat
toimineen tiiviisti yhdessä ja monet ta-

h Karkku, kolo Karkun srk-talolla ja
Kutala/Kärppälä, kolo
Salokunnan kirkolla
h www.kasa.fi
Lippukunnassa toiminta on aktiivisinta
sudenpentu- ja seikkailijaikäisillä sekä sisupartiolaisilla. Pyrimme pitämään
partioharrastuksen edullisena varainhankinnan ja avustusten avulla, jotta kaikki
pystyisivät osallistumaan toimintaan.
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Tuemme erityisesti koulutuksiin ja kilpailuihin osallistumista.
Kiikan Leiripeikot
h Kolo Kiikan seurakuntatalon alakerrassa (Länsitie 3, Sastamala).
h www.kilpe.partio.net
h FB: Kiikan Leiripeikot ry
h IG: @kiikanleiripeikot
h LPKJ Elina Aarno-Kaisti
p.050 465 81 45
h Pestijohtaja Emmi Hituri,
p. 044 972 0884
Sastamalan Kiikassa toimiva noin 50
hengen aktiivinen partiolippukunta. Toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan kaikki ekaluokkalaisista aikuisiin!
Mouhijärven Metsot
h Muohijärvi, Sastamala
Tyrvään Metsänpojat
h Sastamala, kolo vanhan
Vammalan alueella
(Marttilankatu 35)
h FB: Vammalan Nuotiosiskot ja
Tyrvään Metsänpojat
h Ig: @vanutyme
Aktiivinen lippukunta Sastamalassa. Tiivis yhteistyö Vammalan Nuotiosiskojen
kanssa. Seuraa somessa ja ota yhteyttä.
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Vammalan Nuotiosiskot
h Sastamalan keskusta
h www.eratoveri.fi
h FB:Vammalan Nuotiosiskot ja
Tyrvään Metsänpojat
h IG: @vanutyme
Liekeissä jo vuodesta 1930. Sastamalan
vanhin lippukunta ja ainoa tyttölippukunta. Aktiivista toimintaa aina ulkomaan
leirejä myöten.
Suodenniemen Suonkiertäjät
h Sastamalan Suodenniemi, kolo
Suodenniemen seurakuntatalon
alakerrassa (Koippurintie 6) ja
Korsun alue n. 5 km päässä
keskustasta Alinen-Vehkajärven
rannalla
h www.suonkiertajat.blogspot.com
h FB: Suodenniemen suonkiertäjät
h IG: @suodenniemensuonkiertäjät
Pieni paikallinen lippukunta, jossa kaikki on mahdollista! Yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa luomassa erähenkistä
toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

ORIVEDEN ALUE

Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Orivesi,
Pälkäne
Juupajoen Eräpartio
h Kolot Korkeakoskella (Koskit. 65)
ja Juupajoella (Kopsamont. 202)
h FB: Juupajoen Eräpartio - JuEr
h IG: @juupajoen_erapartio
h LPKJ Emmi Pajunen,
emmi.m.pajunen@gmail.con

Pieni, mutta aktiivinen lippukunta, jossa
riittää monipuolista tekemistä kaikille,
niin lapsille kuin aikuisillekin. Painotamme toiminnassamme tekemällä oppimista, monipuolista ohjelmaa ja erityisesti
luontokasvatus on lähellä sydäntämme.
Tervetuloa mukaan!
Harjun Pojat
h Kangasala, kolot keskustassa,
Ruutanassa ja Suoramalla
h www.hapo.fi
Perinteikäs kangasalalainen partiolippukunta. Järjestämme viikkotoimintaa, retkiä ja kesä- ja talvileirejä
Roineen Tytöt
h Kangasala, kolot keskustassa,
Ruutanassa ja Suoramalla
h www.roineentytot.fi
h FB: Roineen Tytöt
h IG: @roineentytöt
Aktiivinen reilu 90-vuotias lippukunta,
joka omaa perinteikkäät toimintatavat.
Ainutlaatuinen RoTy-meininki, johon pääsee helposti mukaan ikää katsomatta.
Sahalahden Sinisudet
h Kangasalan Sahalahti
h www.sahalahdensinisudet.fi
h sahalahdensinisudet@gmail.com
Meillä on kaikille sopivaa partiotoimintaa
ja ryhmiä on perhepartiosta samoajiin.
Myös aikuisille on omaa toimintaa. Tukikohtanamme on mahtava Hukkapirtti
metsän keskellä järven rannassa.

Kuhmoisten Korpisudet
h Kuhmoinen, kokoontumiset
keskustan tuntumassa kunnan
vaihtuvissa tiloissa sekä pitäjien
nähtävyyksiä ja retkikohteita
runsaasti hyödyntäen
h kuhmoistenkorpisudet@
gmail.com
h FB: Partiolippukunta Kuhmoisten
Korpisudet
Reipashenkinen pieni tiivis yhteisö, jossa
yhdessä tekemisellä ja näkyvyyden ylläpidolla on tärkeä rooli toiminnan takaamiseksi.
Oriveden Eräsudet
h Orivesi
h LPKJ Arttu Lehti, p. 0401929124,
r2arttu@yahoo.com
Retket sekä vaellukset ympäri vuoden
lähellä ja kaukana.
Oriveden Eräsissit
h Eräjärvi (Orivesi)
h LPKJ Petra Siltanen,
p. 040 940 1702,
petra.siltanen@hotmail.com
Olemme pieni ja energinen lippukunta, jonka toimintaan on helppo päästä mukaan.
Kostian Kahlaajat
h Pälkäne, kolo Onkkaalassa
Pälkäneen kirkon alakerrassa
h www.kostiankahlaajat.fi
h LPKJ elina.ahlqvist@iki.fi
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Aktiivinen maalaislippukunta, toimintaa
joka ikäkaudessa. Kalusto kunnossa ja
katse tähdättynä aina uuteen tapahtumaan, oli se sudarien päiväretki tai maailmanjamboree.

PÄIJÄT- HÄMEEN ALUE

Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä
Aurinkovuoren Vartijat
h
h
h
h

Asikkala, Vääsky
www.avvry.com
FB: Aurinkovuoren Vartijat ry
IG: @aurinkovuorenvartijat

Noin 60 hengen letkeä lippukunta Aurinkovuoren kupeessa Päijänteen ja Vesijärven välissä. Toimintamme tapahtuu
kauniissa lähimaastoissa ja vesistöillä.
Tainionvirran Taimenet
h Hartola, kolo seurakuntatalolla
(Kirkkotie 2) ja Sysmä, kolo
Järjestötalolla (Väihkyläntie 9)
h FB: Partiolippukunta
Tainionvirran Taimenet
Pieniltä paikkakunnilta ponnistaa aktiivista toimintaa.
Kymen Vartiot
h Heinola
h FB: Kymen Vartiot
Heinolan keskusta-alueella toimiva, perinteikäs ja purjehtiva lippukunta.

Myllykylän Harjuvuokot
h Heinola, kolo Sinilähteellä
h IG: @myllykylanharjuvuokot
Pieni lippukuntamme on joustava ja lämminhenkinen porukka, jossa kaikille pyritään järjestämään mukavaa tekemistä.
Meillä on kolo-iltojen lisäksi yöretkiä,
leirejä ja vuosittainen vaellus.
Padaspartio
h Padasjoki
h FB: Padaspartio
Padasjoella toimiva partiolippukunta, johon kuuluu 42 partiolaista. Padaspartion
toiminta noudattaa Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelmaa eräpainotteisesti
soveltaen.

PÄIJÄT- HÄMEEN ALUE

Hollola, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila
Hollolan Hirvenhiihtäjät
h Hollola, kolot Salpakankaalla,
Kirkonkylällä ja Vesikansassa
h www.hhh.fi
h FB: Hollolan Hirvenhiihtäjät
h IG: @hollolanhirvenhiihtajat
h lippukunnanjohtaja@hhh.fi
HHH on aktiivinen erälippukunta, jolla on
laadukasta partiotoimintaa kaikenikäisille
partiolaisille eri puolilla Hollolaa. Tervetuloa mukaan!
Kymen Kotkat
h Iitti, Kausala, kolo Kausalassa
Seurakuntakeskuksella ja
partiokämppä n. 13 km
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Kausalasta Hiisiöistenlammen
rannalla
h www.kymenkotkat.fi
h FB: Partiolippukunta
Kymen Kotkat
h IG: kymenkotkat

PÄIJÄT- HÄMEEN ALUE

Lahti, Nastola

Lähteen Vartijat
h
h
h
h

Etelä-Lahti, Laune
FB: Lähteen vartijat
IG: @lahteenvartijat
LPKJ samuli.luomalahti@partio.fi

Aktiivinen, pieni, kasvava lippukunta toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet toimijat, harrastajat ja mahdollistajat. Meillä
harrastetaan partiota rennolla otteella,
ilo ja hauskuus edellä!

Ulkoilu, retkeily ja erätaitoihn satsaava lippukunta. Poikalippukunta johon mahtuvat
kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Kärkölän Kärpät

Joutjärven Kipinät

h Järvelän taajama sekä Kärkölän
kirkonkylä, pääkolo Järvelän
seurakuntakeskuksessa
h www.karkolankarpat.fi
h FB: Kärkölän Kärpät ry
h IG: @karkolankarpat
Kärkölän Kärpät – partiota parhaimmillaan! Monipuolista, iloista ja rentoa
partiotoimintaa pienessä lippukunnassa,
jossa jokaiselle löytyy oma paikka ja mielekästä tekemistä.
Myrskylinnut
h Myrskylä
Orimattilan Samoilijat
h Orimattila, kolo srkkodilla
(Kirkkopuisto 1) ja Kattilamaja
(Hennantie 224 )
h FB: Orimattilan Samoilijat
h IG: @orimattilansamoilijat
Vireä, laadukkaaseen toimintaan pyrkivä
sekä jäsenten viihtyvyyteen ja johtajien
jaksamiseen panostava lippukunta.

h Itäinen Lahti, kolot Ahtialan
srk-keskuksella (Alasenkatu 4),
Joutjärven kirkolla (Ilmarisentie
1), Karistossa (Hietapellonkatu 4)
ja Kunnaksen srk-kodilla
(Opinkatu 2)
h www.kipinat.fi
h joutjarvenkipinat@gmail.com
h FB: Joutjärven Kipinät
h IG: @joutjarvenkipinat
Pieni kipinä sytyttää suuren tulen – aktiivista erähenkistä retki- ja leiritoimintaa,
myös aikuisille. Lahesta!
Lahden Siniset
h
h
h
h

Keski-Lahti
www.lahdensiniset.net
FB: Lahden Siniset
IG: @lahdensiniset

Tarjoamme aktiivista ja mielekästä toimintaa kaiken ikäisille partiolaisille aina
vauvasta vaariin. Erityispiirteemme on
meripartiotoiminta.
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Lahden Katajaiset
h Lahden keskusta ja Ankkurin alue
h FB: Lahden Katajaset
h IG: @lahdenkatajaiset
Vaik’ ois taival raskaanlainen, eipä taitu
katajainen! Partiotyttölippukunta Lahden
Katajaiset ry on hieno porukka, johon on
kunnia kuulua.

Nastapartio
h
h
h
h

Lahti, vanha Nastolan alue
www.nastapartio.fi
FB: Nastapartio
IG: @nastapartiory

Vuonna 1963 perustettu isohko lippukunta, jossa on aktiivista partiotoimintaa perhepartiosta - aikuisiin. Yhdistyksen taustalla toimii vahvasti Nastolan seurakunta.

Launeen Lähdesiskot
h Lahti, Launeen kirkko
h Ig: @lahdesiskot
Tyttölippukunta Lahesta, Launeelta jo
vuodesta 1957. Olemme pieni tiivis lippukunta, missä tehdään paljon yhdessä.
Tuu mukaan!
Harjunalustan Siniveljet
h Lahti, Metsäkangas ja Jalkaranta
h harjunalustan.siniveljet@
gmail.com
Matkassamme pääsee seikkailemaan purjeveneellä ja kokoontumaan nuotion äärelle niin metsässä kuin partiokämpällämme Padasjoella. Välillä hakataan halkoja
ja toisinaan ollaa ponileikin pyörteissä!
Lahden Versot
h Lahti, Radiomäki
h lahdenversot@gmail.com
h LPKJ Sari Talonen
Johtajat ovat pitkäaikaisia ja sitoutuneita.
Olemme innoissamme uudesta kodasta
jonka olemme juuri saaneet käyttöömme.
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RIIHIMÄEN ALUE

Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, Ryttylä
Puuha-Marit
h Hausjärvi (Oitti, Hikiä, Monni)
h www.puuhamarit.fi
Toiminnassa toteutamme partio-ohjelmaa ja olemme ahkeria retkeilemään.
Pirjetan Partio
h
h
h
h

Loppi, kolo Lopen kirkonkylällä
FB: Pirjetan Partio ry
IG: @pirjetanpartio
LPKJ Sami Lettosilta,
sami.lettosilta@partio.fi

Lippukuntamme toiminnassa ei tule pelkästään Loppi tutuksi, vaan järjestämme
myös reissuja muualle Suomeen. Lisäksi
osallistumme piirin ja keskusjärjestön järjestämiin tapahtumiin ja kisoihin.

Santamäen Palokärjet
h
h
h
h
h

Loppi, Launonen (Kartanontie 8)
www.santamaenpalokarjet.com
FB: Santamäen Palokärjet
IG: @santamaenpalokarjet
LPKJ outi.siirola@gmail.com

Mukava oman kylän lippukunta Launosissa. Toiminnassa mukana pieni mutta
aktiivinen aikuisten porukka. Järjestämme
toimintaa kaikille ikäkausille ja teemme
myös yhteistyötä lähialueen muiden lippukuntien kanssa. Tervetuloa mukaan
toimintaan!
Riihimäen Erätytöt
h
h
h
h

Riihimäki
www.riet.fi
FB: Riihimäen Erätytöt ry
IG: @riihimaeneratytot

Lippukunnassamme toimii aikuisvartio
Mammutit, joka kokoontuu viikottain ja
järjestää omia leirejä, sekä osallistuu kilpailuihin. Sen lisäksi lippukunnassamme
on aktiivinen perhepartio -ryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Lippukuntamme
omistaa myös oman leiripaikan, joka on
kaikkien jäsentemme yhteisessä käytössä.
Riihimäen Eräpojat
h Riihimäki, eräkämppä Lopella
h www.riep.fi
Olemme riihimäkeläinen vanha erälippukunta, joka toimii aktiivisesti. Johtajia on
monen ikäisiä ja meille on helppo tulla
mukaan. Kolonamme toimii Kalevankatu kahdeksassa sijaitseva ”Partiotalo”.
Lisäksi retki ja leiripaikana toimii Lopen
Iso-Malvajärven rannalla oleva Eräleiri.

Riihiveikot
h Riihimäki
h FB: Riihiveikot
h IG: @riihiveikot
Partio Riihiveikoissa on seikkailua, ystävyyttä, iloa, leireja, rerkiä ja partiotaitokilpailuja. Aikuisille on tarjolla niin pieniä
kuin suuriakin seikkailuja eikä aikaisempaa partiokokemusta välttämättä tarvita.
Ryttylän Eräveikot
h Ryttylä, Hausjärvi, kolo Kirkkotie
7 ja partiomaja Kolmilammintiellä.
h www.rev.fi
Olemme noin 100 jäsenen erähenkinen
ja retkeilevä lippukunta. Toimintaa on sudenpennuista alkaen kaikissa ikäkausissa.

TAMPERE, ITÄINEN ALUE
Aitopartio
h Aitolahden alue, kolo Jensenink. 1
javeljeslippukuntamme kanssa
yhteinen kämppä Teiskon
Velaatassa
h www.aitopartio.fi
h aitopartio@gmail.com
h FB: Aitopartio
h IG: @aitopartio
AiPa on Olkahisessa toimiva tyttölippukunta, johon voit liittyä ekaluokkalaisesta
lähtien. Myös aikuiset ovat tervetulleita
mukaan. Toiminta koostuu viikkotoiminnasta sekä retkistä, leireistä ja kisoista
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Aitolahden Hirvi-Veikot
h Tampere Itäpiiri, kolo Olkahisissa
(Jensenink. 1)
h Ig: @aitolahdenhirviveikot
Perinteikästä partiotoimintaa painottaen
erätaitoja ja luonnossa liikkumista.
Teiska-Partio
h Koko Teiskon alue, kolot
Kämmenniemessä ja leirialue
Teiskossa
h LPKJ Ainomaija Keskinen,
ainomaija.keskinen@
teiskapartio.fi
h Ohjelmajohtaja Nenna Järvinen
nenna.järvinen@teiskapartio.fi
Olemme keskikokoinen, aktiivinen ja yhteisöllinen lippukunta Teiskossa. Meillä
on ryhmiä jokaisessa ikäkaudessa ja toimimme paljon luonnossa. Meillä on huippu johtajaporukka, johon otamme mielellämme uusia tyyppejä. Johtajistomme
kokoontuu lippukunnan asioiden äärelle
säännöllisesti ja ainakin pari kertaa vuodessa pidämme yhdessä hauskaa johtajahuollon merkeissä.
Tammero
h Kolo Linnainmaalla, ItäTampereella hyvien bussiyhteyksien varressa. Johtajat
kokoustelee milloin missäkin:
etänä, jonkun johtajan luona,
kololla. Retkeillään ympäri
Tamperetta ja lähikuntia.
h www.tammero.fi
h FB: Tammero
h IG: @tammerotre
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h LPKJ Annika Pankko,
annikapankko@gmail.com
Perinteikäs ja elinvoimainen yli 100-vuotias lippukunta. Meillä on kaikenikäisiä
johtajia, monenlaisia pestejä sekä ryhmiä
joka ikäluokassa. Tammerossa pääsee retkeilemään, vaikka johonkin itseään kiinnostavaan pestiin ja johtajahuoltoihin!
Niihaman Saukot
h Tampere Vehmainen ja Santalahti
h www.niihamansaukot.fi
h IG: @niihamansaukot
Meripartiotoimintaa Näsijärvellä kolmella purjealuksella.
Kaukapartio
h Tampere, kolot Kaukajärvellä ja
Levonmäessä
h www.kaukapartio.fi
h FB: Kaukapatio
h IG: @kaukapartio
Kaukapartio on vilkas ja aktiivinen lippukunta, josta varmasti löytyy sopivaa puuhaa je tekemistä ihan jokaiselle! Käynnistelemme myös aikuispartiotoimintaa.
Messukylän Metsäpojat
h Tampere, Messukylä ja Takahuhti,
kolot Tanhuankatu 40 ja
Messukylänkatu 36
h www.metsapojat.fi
h FB: Messukylän Metsäpojat
h IG: @metsapojat

Metsäpojissa järjestämme erähenkistä ja
reipasta toimintaa kaikille ikäkausille, toki
johtajia unohtamatta! Vuoden kohokohtia
meillä ovat leirit omalla leirialueellamme
Keltolahdessa.
Metsäkylän Metsätytöt
h Tampereen Messukylä/
Takahuhti/Ristinarkku/Turtola,
kolot Messukylässä ja
Takahuhdissa
h FB: Partiolippukunta Messukylän
Metsätytöt ry
h IG: @messukylänmetsätytöt
Hyvä energinen, perinteikäs tyttölippukunta keskustan kupeessa, jossa jokainen saa olla sellainen kun on! Meillä saa
hyvässä joukossa kokeilla uutta ja oppia
yhdessä.

TAMPERE, L ÄNTINEN ALUE
Tampereen Versot
h Jäseniä ympäri Tamperetta ja
lähikuntia, kolo Tampereen
keskustassa Puutarhakadulla
h kallio.senja@gmail.com
Toimimme kristilliseltä arvopohjalta ja
uskonto on tärkeä osa toimintaamme.
Taustayhteisömme on Tampereen vapaaseurakunta ja teemme heidän kanssaan
yhteistyötä.
Harjusiskot

h LPKJ emma.ojala@partio.fi
Naurava ja laulava lippukunta. Meillä
pääset mukaan porukkaan huolimatta
siitä, haluatko piparitalkoisiin koristelemaan pipareita vai ottamaan vastuuta
lippukunnassa!
Harjun Veikot
h Tesoma, Pispala, Lielahti,
Siivikkala
h www.harjunveikot.fi
h FB: Harjun Veikot
h IG: @harjunveikot
h LPKJ Kalle Kalliomäki,
044 3451777,
kalliomakikalle97@gmail.com
Purjehdusta, retkeilyä, tempauksia, talkoilua, kaikki onnistuu! Toimintaa kaiken
ikäisille omassa leirikeskuksessamme Siivikkalassa. Toivottavasti nähdään partiotoiminnassa!
Tammerfors Spejare
h Tampere, Satamakatu 14
h catarina.stahle-nieminen@tuni.fi,
heka.lampinen@hotmail.com
Ruotsinkielinen lippukunta keskellä Tamperetta. Pieni mutta aktiivinen yhteisö.
Säännölliset kokoontumiset, viikonloppuleirit ja vaellukset. Kesäisin leiri yhteistyössä muiden ruotsinkielisten lippukuntien kanssa.

h Pispalan kirkko, Epilän srktalo ja
Lielahden kirkko
h IG: @harjusiskot
h FB: Partiolippukunta Harjusiskot ry
h www.harjusiskot.fi
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Tampereen Lokit
h Tampere, kolo Hämeenpuisto 14
ja kämppä Teiskossa
h www.tampereenlokit.fi
Tervetuloa erätaitopainotteiseen lippukuntaamme! Järjestämme aikuisille omaa
ohjelmaa retkistä neulontaan ja mukaan
voi tulla, vaikka elämäntilanteeseen ei
mahtuisi partiopestiä. Kurkkaa nettisivuiltamme aikuistoiminnan esittely ja
tuu mukaan!
Tampereen Kotkat
h
h
h
h

Tampere, kolo Hämeenpuisto 14 F
www.tampereenkotkat.fi
FB: Tampereen Kotkat
IG: @tampereenkotkat

1920 perustettu poikapartiolippukunta
Tampereen keskustasta. Keskustasijainnista huolimatta Kotkat käyvät vuoden
mittaan usein luonnossa talvileirillä, kesäleirillä, metsäreissuilla ja purjehduksilla.
Lentävän Samoojat
h Tampere, Lentävänniemi
h www.lentavansamoojat.fi
h FB: lesalaiset
Vuonna 1977 perustettu Länsi-Tampereella toimiva sekalippukunta. Lippukunnan erityispiirteinä on eräpainotteinen
toiminta sekä perhepartio. Lippukunnalla
on leirikäytössä oma saari.
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Tesoman Sinisiskot
h Tampere, Tesoma ja ympäristö,
kolo Tesoman kirkolla
h IG: @tesomansinisiskot
h paivi.hotakainen@gmail.com
Aktiivinen, kasvava lippukunta. Paljon
retkeillään ja leireillään. Myös toimintaa
sisaruslippukuntien kanssa.

TAMPERE, SISÄINEN ALUE
Hervannan Hukat
h Hervanta, kolo Hervannan
kirkolla (Lindforssinkatu 7)
h www.hervannanhukat.net
h hervannanhukat@gmail.com
h FB: Hervannan Hukat
h IG: @hehupartio
Hervantalaista partiota jo vuodesta 1977,
tule sinäkin joukkoomme!
Härmälän Ilvestytöt
h Härmälä, kolo Härmälän kirkon
yhteydessä (Antinkatu 5)
h www.ilvestytot.net
h FB: Partiolippukunta Härmälän
Ilvestytöt ry
h IG: @harmalanilvestytot
Reipas ja iloinen lippukunta, jossa toimintaa kaikissa ikäluokissa. Omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan
löytyy varmasti kivaa puuhaa. Huutommekin alkaa ” Meikä osaa mitä vaan...”

Härmälän Haukat
h Härmälä, kolo Härmälän kirkolla
h www.haukat.net
Olemme perinteinen poikalippukunta,
jossa on rento äijämeininki ja asiat tehdään ilman ressiä omaan tyyliin. Lippukunnan omalla kämpällä retkeillään ja
talkoillaan aktiivisesti.

Tampereen Eräpojat
h
h
h
h

Tampere, kolo Pyynikillä
www.taer.fi
FB: Tampereen Eräpojat ry
IG: tampereen_erapojat

Hämeen vanhin lippukunta. Toimintamme on kuitenkin nuorekasta eräpartiotoimintaa, jota tukee omat leirialueet
Länsi-Teiskossa.

Kalevan Karhut
h Tampere (Kaleva, Tammela,
Kissanmaa, Petsamo), kolot:
Kalevan kirkko ja Ilmarinkatu 37 B
h www.kalevankarhut.net
h FB: Kalevan Karhut ry
h IG: @kalevankarhut

Näsijärven Kipinät
h Tampere, Tammela ja
Santalahden satama
h www.nasijarvenkipinat.fi
h Nasijarvenkipinat@
nasijarvenkipinat.fi
h FB: Näsijärven Kipinät
h IG: @nasijarvenkipinat

Perinteikäs tamperelainen poikalippukunta, mutta myös muovautumiskykyinen
nykyisyyden ja tulevaisuuden haasteisiin.
Käytössämme on kaksi omaa leiripaikkaa,
toinen Kangasalan Saarijärvellä ja toinen
Kolarin Luosussa. Meille ovat uudet jäsenet tervetulleita!

Avointa toimintaa kaikille, yhdessä tekemistä ja itsensä kehittämistä! Kuukausittain myös vaeltajille ja aikuisille omaa ohjelmaa. Toimintamme on uskonnollisesti
ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Kalevan Suuntatytöt

Vuoreksen Valloittajat

h Tampere, Kaleva, kolo Kalevan
kirkon tiloissa sekä oma leirialue
ja kämppä Oriveden Valkijärvellä
h www.kalevansuuntatytot.fi
h IG: @kalevansuuntatytöt
Suuntana olla KaSu? Meillä partiotaidot
opitaan, osataan ja tartutaan haasteisiin
hymyissä suin. Uudet KaSut erilaisista
taustoista ovat tervetulleita tekemään
mielekästä ja nousujohteista partiotoimintaa Kalevan Suuntatyttöihin!

h Tampere, Vuores
Tervaksentekijät
h Tampere: Hervanta, Hallila,
Vuores
h www.terte.partio.net
h FB: Tervaksen Tekijät
h IG: @tervaksentekijat
Erämeininkiä Hervannassa lapsista aikuisiin, tule siis mukaan aikuisryhmään tai
ryhmän johtajaksi!
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Näsin Tytöt
h Tampereen keskusta, kolo
Kyttälänkatu 1 F/H
h www.nasintytot.com
h FB: Näsin Tytöt
h IG: @nasintytot

Viinikan Siniset
h Viinikka, Nekala, Muotiala,
Koivistonkylä, Veisu ja Järvensivu,
kolo Viinikan kirkolla
h www.viinikansiniset.fi
h FB: Viinikan Siniset
h IG: @viinikansiniset

Perinteikäs tyttölippukunta Tampereen
ydinkeskustassa! Rakastamme ruokaa,
yhdessä olemista ja teemaretkeilyä. Lippukunnasta löytyy monenlaista porukkaa, niin kavereita kisajoukkueeseen kuin
rennompaankin ohjelmaan.

Olemme perinteinen partiolippukunta
Viinikasta, ja teemme paljon yhteistyötä
Viinikan Sinityttöjen kanssa. Erätaidot, leirielämä, rakennusprojektit ja varainkeruu
ovat lippukunnan toiminnan peruspilareita

Viinikan Sinitytöt

K ATSO LISÄ Ä

h Viinikka, Nekala, Koivistonkylä,
Veisu, Muotiala ja Hallila, kolo
Viinikan kirkolla
h www.viinikansinitytot.fi
h FB: Viinikan Sinitytöt ry
h IG: @viinikansinitytot
Toiminnassa on mukana n. 90 tyttöä ja
naista. Kokoontumiset ovat Viinikan kirkolla, jossa on oma kolo sekä veljeslippukunta Viinikan Sinisten kanssa jaetut
sudenpentutila ja toimisto.
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Hämeen Partiopiirin kaikkien lippukuntien yhteystiedot sekä jäsenhakemukset
osoitteesta: hp.partio.fi/liity. Sivulla voit
hakea lippukuntaa kartalta esim. painotuksen tai postinumeron perusteella.

