
HEPOHIEKKA 
 

Vapaita aikoja talven  
retkille! Tie aurataan. 
Uusi sauna käytössä! 
 
Katso vapaat ajat: 
etelakarjala.partio.fi/Hepohiekka  
 

 

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET 

TIEDOTTAA 

1/21 

TAPAHTUMAT 
 

Seuraa tapahtumia ja 
niiden toteutumisia piirin 
nettisivuilta 
etelakarjala.partio.fi/ 
tapahtumakalenteri 
 
Kaikissa toteutuvissa tapahtumissa otetaan 
huomioon koronavirustilanne ja noudatetaan 
Suomen Partiolaisten sekä THL:n ohjeistusta. 

 

Saaga 2021 
 
19.-26.7. pitkä leiri 

 130 € 
22.-25.7. lyhyt leiri = sudenpentuleiri  

 60 € 
19.-26.7. pestissä toimivat* ja  
pitkän leirin ajan leireilevät sudenpennut 

 90 € 
 
alle 3 -vuotiaat ilmaiseksi 
25 € päivähinta pestissä oleville 
 
*Koska aikuiset eivät voi pestinsä vuoksi 
hyödyntää kaikkea ohjelmaa, leirimaksusta on 
vähennetty materiaalikulut. 
 
Lue lisää  

 saaga2020.fi 
 Saagan Facebook 
 Instagram Saaga2021 

 

Stipendit Saagalle 

Saagalle on mahdollista hakea stipendiä 
leirimaksun osittain tai kokonaan 
kattamiseksi. Stipendiä haetaan 
ilmoittautumisajan sisällä. 

Lue lisää  
 saaga2020/osallistujalle/stipendi/ 

 
Saagalle ovat tervetulleita myös ei-vielä-
partiolaiset. Mukaan voi siis ottaa vaikkapa 
vanhemman tai hyvän kaverin. Leiri on ei-vielä-
partiolaiselle saman hintainen kuin muillekin. 
Ilmoittautuminen tehdään samoilla ohjeilla. 
 

 

PIIRIN KEVÄTKOKOUS  
su 21.3. klo 13 

Joutseno-talolla 
 

Käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja infotaan ajankohtaisista asioista 

 
Tervetuloa! 
Piirihallitus 

HEIMOVIESTI 2021 
 

Nro DL-päivä Julkaisupäivä 
1/21 11.1. 19.2. 
2/21 5.4. 21.5. 
3/21 2.8. 17.9. 
4/21 11.10. 26.11. 

 

Toimita aineisto viimeistään DL-päivänä 
heimoviesti@partio.fi 
 

Lähetä Harmaalle Eminenssille suunnatut 
kysymykset 2 viikkoa ennen Heimoviestin DL 
päivämäärää osoitteella 
heimoviesti.harmaaeminenssi@partio.fi  

 

ILMOITTAUTUMINEN ON AVOINNA 

TOIMISTO AVOINNA / SULJETTU? 
 

Katso poikkeukset aukioloaikoihin 
etalakarjala.partio.fi/Ajankohtaista 

 

Seuraava ansiomerkkien  
HAKUPÄIVÄ ennen paraatia 15.4. 

PIIRITOIMISTON INFOT 
 

 Toimiston sähköpostiosoite ekp@partio.fi 
 

 Piirin luottisten sähköpostiosoitteet muotoa 
etunimi.sukunimi@partio.fi 
 

 Heimoviestin osoite heimoviesti@partio.fi  
 

 Piiritoimiston aukioloajat 
syys-huhtikuu ti-ke klo 12-18 ja to klo 10-15 
 

 Henkilöjäsenet: Rekisteröidy ja tee kulu- ja 
matkalaskut: kululasku.partio.fi 

 

 Hoida osoite- ja laskutustietojen muutokset: 
kuksa.partio.fi 
 

 Lisätietoja ekp@partio.fi tai p. 0400 554 024 
 

Tulevat 
tapahtumat 

Juuri nyt 

Infot 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ryKesolantie 1, 54100 Joutseno  Puh. (+358 400) 554 024  ekp@partio.fi  etelakarjala.partio.fi   
 

PESTEJÄ 
Saagalla ja piirillä on avoinna paljon 
mielenkiintoisia pestejä 
 

Lue lisää ja hae itsellesi sopiva pesti 
 etelakarjala.partio.fi/ piiripesti 

 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n kestävän kehityksen 
tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä 

Lue lisää etelakarjala.partio.fi/piirin-toimintaa-
ohjaavat-saannot 
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