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Sotungin Tuliketut järjestää Itsenäisyyspäivän myyjäiset 
Hakunilan kirkolla itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen 
jälkeen. Myyjäiset ovat tärkeä ja olennainen osa 
lippukuntamme toimintaa. Myyjäistuotoilla lippukunta ja 
ryhmät rahoittavat kokouksia, retkiä ja leirejä. 
Itsenäisyyspäivänä osallistumme ennen myyjäisiä 
jumalanpalvelukseen ja autamme mm. kolehdinkeruussa. 
Toivottavasti mahdollisimman moni Tulikettu perheineen 
nähdään myyjäisissä Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä! 
 

 

 

Myyjäiset: 
Jokainen sudenpentu- ja seikkailijaryhmä saa ryhmälleen oman myyntipöydän, jonka tuotot menevät suoraan 
kunkin ryhmän omaan toimintaan. Pöytään käyvät myytäväksi kaikenlaiset käsityöt, askartelut, leivonnaiset ja 
joulutuotteet. Kirpputoria myyjäisissämme ei ole. Toivottavasti jokainen kantaa kortensa kekoon ja tuo jotakin 
myytävää mukanaan omaan pöytäänsä. Omalta johtajalta voi kysyä neuvoa, mitä kannattaa tuoda. Piparitalot, 
kuivakakut ja suklaaherkut ovat olleet hittituotteita. Leipomuksiin on hyvä liittää ainesosaluettelo ja 
vähälaktoosinen, laktoositon tai gluteeniton -tieto. 

 
Tarpojat auttavat myyjäisten valmisteluissa sekä pitävät myyjäispäivänä puffettia ja arpajaisia. Tarpojaryhmät 
saavat yhteisen pöydän, johon voi halutessaan tuoda myytäviä tuotteita. Tarpojapöydän tuotot käytetään 
tarpojien yhteiseen toimintaan, esim. KITTiin.  

 

Arpajaiset: 
Iso osa myyjäisten tuotosta tulee arpajaisista. Arpajaisiin tarvitaan runsaasti erilaisia palkintoja. Palkinnoksi 
kelpaa melkeinpä mikä vain käyttämätön esine tai asia. Olemme todella kiitollisia, jos esim. vanhempien 
työpaikat pystyisivät tekemään pieniä lahjoituksia. Voittoja voi tuoda jo nyt koloille (Hakunilan kirkon alakerta 
/Nissaksen Asukaspuisto) ryhmien kokoontumisaikojen puitteissa tai viimeistään tiistaina 5.12. klo 17-20 
välillä. 

 

Aikataulu: 
Tiistaina 5.12. kaikki myytävät tuotteet sekä arpajaisvoitot voi tuoda klo 18-20 välillä Hakunilan kirkon 
seurakuntasaliin. Sudenpentujen ja seikkailijoiden (tai vain huoltajien) tarvitsee siis vain piipahtaa paikalla 
tuomassa myytävät. Toki tuotteita voi tarvittaessa tuoda vielä keskiviikkoaamunakin. Kaikki arpajaisvoitot 
tuodaan tiistaina. 
Tiistaina 5.12. Tarpojat (Nallekarkit, Triplajuustot ja Liekkitrossit) kokoontuvat klo 17-20 kirkolle yhdessä 
valmistelemaan arpajaisia, puffettia ja leipomaan karjalanpiirakoita puffettiin. 

 
Keskiviikkona 6.12. saavumme kirkolle klo 8:15. Kirkkomenot alkavat klo 10:00. Myyjäiset alkavat välittömästi 
jumiksen päätyttyä n. klo 11.10 ja loppuvat klo 13.30. Myyjäisten jälkeiseen siivoukseen on hyvä varata myös 
hetki aikaa eli kotiin pääsee noin klo 13.45. Edessä on siis pitkä päivä, joten mukaan kannattaa ottaa vähän 
evästä, juotavaa ja ehkä hiukan taskurahaakin myyjäisostoksia varten. Myyjäisissä on puffet, josta voi ostaa 
karjalanpiirakoita, pullaa, piparia ja juotavaa. 

 



Vaatetus: 
Itsenäisyyspäivän kunniaksi tulee partiolaisella olla päällä partioasu. Partioasuun kuuluu partiohuivi (jos on jo 
saanut), sininen partiopaita (sudenpennuille riittää tummansininen pitkähihainen paita), tummansininen 
hame+tummat sukkahousut tai tummat housut, tummat kengät ja seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla partiovyö. 
Partiopaitoja ja -vöitä myydään Scandinavian Outdoorissa, https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/. 
Hätätapauksessa myös muu tummansininen pitkähihainen paita käy. Lisätietoja partioasusta ja merkkien 
paikoista löydät osoitteesta https://goo.gl/LACPu1 tai ryhmänjohtajalta. 

 

Mainostus: 
Jotta saamme myyjäisiin paikalle mahdollisimman paljon väkeä, on meidän huolehdittava myös riittävästä 
mainostuksesta. Jokainen saa jaettavakseen mainoksia (liitteenä), joita kiinnitetään kauppojen ja taloyhtiöiden 
ilmoitustauluille, bussipysäkeille ja muille näkyville paikoille. Lisäksi kunkin kannattaa kutsua oma perhe, 
sukulaiset ja tutut ostoksille - esimerkiksi oheisella kutsulla. Näin saamme myyjäisistä hyvän näkyvyyden, 
tuoton ja varoja ensi vuoden partiotoimintaamme! 
 

Vanhempien tuki ja apu myyjäisissä: 
Kotijoukoilla on tärkeä rooli myyjäisten onnistumisessa; leivonnaisten ja käsitöiden tekeminen lapsenne 
ryhmän myyjäispöytään myytäväksi. Vanhempia, isovanhempia ja muita aikuisia voi tulla myös myyjäispäivänä 
auttamaan mm. puffetissa. Ilmoittautumiset apukäsiksi lpkj-Suville (yhteystiedot alla)!  

 

Kysyttävää? 
Jos jokin jäi mietityttämään myyjäisiin liittyen, saat lisätietoa lapsesi ryhmänjohtajalta. Myös 
lippukunnanjohtaja Suvi vastaaa mielellään kysymyksiin suvi.immonen@outlook.com, 0400635937. 
Tietoa löytyy myös nettisivuiltamme www.sotungintuliketut.fi! 

 

 

Partiovasemmalla, 
Sotungin Tulikettujen johtajisto 
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