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Tiedote ja avunpyyntö lippukunnan jäsenille ja heidän vanhemmilleen koskien Kyynärön 
Kiertäjien kokoontumis- ja leiritiloja. 
 
Kesällä 2012 luimme paikallisesta lehdestä, että Sääksjärven seurakuntatalo suljetaan ja puretaan. 
Lehdessä luki, että muun muassa partiolaiset on jo siirretty Nuorisotalolle, asia tuli meille yllätyksenä. 
Lippukunnan johto otti yhteyttä Lempäälän seurakuntaan ja srk-talon tilanteen selvitys alkoi. Syksyllä 
2012 olimme palaverissa kirkkoherra Mikko Oikarisen ja seurakunnan talouspäällikkö Aulikki 
Puntolan kanssa, pitkän keskustelun jälkeen sovimme, että lippukuntamme saa käyttää srk-taloa 
siihen asti kunnes se puretaan. Sovimme myös, että seurakunta tiedottaa meitä projektin 
etenemisestä, etteivät esimerkiksi purkutyöt tulisi meille yllätyksenä tai varaston tyhjennys liian 
nopealla aikataululla. Seurakunnan työntekijät lupasivat pitää asiasta tiedotustilaisuuden Sääksjärven 
seurakuntatalolla, jotta saamme leikattua siivet kaikilta huhuilta.  
 
Samassa palaverissa keskustelimme myös Tervajärven leirikeskuksen käytöstä, viime vuosina 
lippukuntamme ei ole saanut leirikeskusta käyttöön toiminnan kannalta järkevinä leiriajankohtina. 
Asia on meille ongelmallinen, koska lähiseudulla ei ole muuta tarpeeksi isoa leirikeskusta 
sudenpentujen ja seikkailijoiden leirejä varten. Kirkkoherra lupasi heidän tutkivan tilannetta, että Kyki 
saisi Tervajärveltä yhden leiriviikonlopun. Samasta asiasta pidettiin palaveri nuorisopastori Henri 
Karvisen kanssa alkuvuodesta 2013, jolloin syksyn varaukset tehdään.  
 
Keväällä 2013 Sääksjärven seurakuntatalon kohtalo ja Tervajärven leirikeskuksen käyttö nostettiin 
esiin myös Kirkkovaltuustossa, sen jälkeen seurakunta antoi meille kaksi vaihtoehtoa syysleiriämme 
varten: elokuun alku, jolloin partiotoiminta ei ole alkanut tai joulua edeltävä viikonloppu, jolloin 
toimintamme on joulutauolla.  
 
Kesällä 2013 saimme tietoomme muualta kuin seurakunnalta, että Sääksjärven seurakuntatalon 
purkuun ja uudelleen rakentamiseen vaadittava kaavamuutos ei ole mennytkään kunnassa läpi. 
 
Syksy 2013, tämänhetkinen tilanne: 
 
Me Kykiläiset kokoonnumme edelleen srk-talolla, vaikeuksia ja haasteita on viimeisen vuoden aikana 
ollut. Syksyllä 2012 seurakunta aloitti talon tyhjentämisen (huonekalut, matot, kaapit, astiat, 
siivousvälineitä jne.), talon lämmöt on katkaistu muutamaan kertaan ja rakennuksen huoltotoimet on 
lopetettu. Sudenpentulaumat siivoavat itse vuoroviikkoina srk-talon. Kaikesta huolimatta olemme 
tehneet parhaamme jotta partiossa olevilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastukseensa. 
 
Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä seurakuntaan saadaksemme asioita kuntoon, emme ole 
saaneet tietoa, kuinka kaavamuutos etenee tai milloin seurakuntatalon purkaminen aloitetaan. 
 
Sudenpentujen ja seikkailijoiden syysleirit järjestetään olosuhteiden pakosta tänä syksynä eri 
ajankohtana ja eri paikoissa. Vuosi sitten olimme yhdessä Viialan Kumpulassa, mutta leiripaikka on 
liian pieni jo pelkästään sudenpennuille, meitä Kykiläisiä on paljon! Tästä todella iloitsemme.  
 
Jonain päivänä Sääksjärven seurakuntatalo puretaan ja ennen kuin uudet tilat valmistuvat, olemme 
epävarmassa tilanteessa, seurakunta ei ole vielä osoittanut meille väistötiloja.   
Pyydämme teiltä kaikilta apua mahdollisen, uuden, väliaikaisenkin kokoontumistilan löytämiseen 
partiotoimintaamme varten, kaikki ideat ovat tervetulleita! Yksikin yhteydenotto tila-asiassa voi 
johtaa lippukuntamme toiminnan jatkumiseen häiriöttä, lippukunnan toiminta on jäsenten ja 
seurakunnan yhteinen asia. Tarvitsemme kaikkien apua.     
 
 
Yhteydenottoja ja keskusteluja tila-asioissa toivoen ja kaikille reipasta partiovuotta toivottaen,  
 
Helena ”Hellu” Makkonen p.040- 823 5026 ja Satu Ilveskorpi p. 040-526 46 55 / Kyynärön Kiertäjät 


