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22.9. Erävalkean syystalkoot klo 10-15
Ilmoittautuminen auki 10.-20.9.

Kutsumme partiolaiset perheineen talkoisiin Erävalkeaan.

Talkoopäivän haetaan muutama auton peräkärryllinen puita
Vahojärveltä Erävalkeaan, nikkaroidaan pitkospuut pihaportilta
Kotaniemen suuntaan, kuljetetaan halkoja ja puupöllejä
parkkipaikalta liiterille, katkotaan ja pinoillaan puita, siivotaan
majaa, saunaa, kattoja ja lähiympäristöä ja järjestellään
paikkoja. Yhdessä tehden saamme paljon aikaiseksi, tekemistä
löytyy kaikille.
Talkoisiin ilmoittaudutaan. Ilmoittautumislinkki on KiPan
sivuilla. Ilmoittautumisessa kysellään mm työkaluista jne, jotta
osaamme etukäteen valmistella talkoita.

Varaathan talkoisiin säänmukaiset vaatteet ja työhanskat sekä
talkoomieltä. Myös perheen pienimpien kannattaa ottaa
työhanskat. Kuulosuojaimet / korvatulpat on myös hyvä
varuste, jos moottorisahaus on käynnissä.
Talkoissa tarjolla kahvia ja purtavaa.

Syksyn viikkotoiminta on
käynnistynyt
Partiossa toteutetaan partio-ohjelmaa. Edistymisen ja ryhmän
toiminnan kannalta on tärkeää, että partiolainen osallistuu
aktiivisesti ja säännöllisesti kokoontumisiin ja tapahtumiin.
Mikäli lapsi ei joku kerta pääse koloiltaan, tulee huoltajan
infota asiasta ryhmän johtajalle viimeistään kokoontumista
edellisenä päivänä klo 18 menneessä. Tarpoja ja samoajat
huolehtivat ilmoituksesta itse.
Mahdollisista useamman partiolaisen yhtä-aikaisesta
poissaolosta (esim. iltakoulu), tulee ilmoittaa mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa, jotta tarvittaessa kyseisen viikon
kokoontuminen voidaan siirtää tai perua.

Lippukunnan syysleiri Pimeyden
valloittajat 12.-14.10.2018
Erävalkeassa

Ilmoittautuminen 10.-27.9., jälki-ilmo 28.9.-4.10.
Lähde mukaan valloittamaan syksyn pimeyttä
lippukuntamme syysleirille.
Leirille ovat tervetulleita kaikki seikkailijoista ylöspäin.
Seikkailijat aloittavat leirinsä lauantaina n. klo 9:30
Kololta ja muiden aloitus perjantaina kololta noin klo 17
alkaen. Kaikkien leiri päättyy sunnuntaina iltapäivällä n.
klo 14-15.
Huoltajia tarvitaan taas auttamaan kuljetuksissa ja
huoltotehtävissä (valinta ilmoittautumisessa). Johtajiston
voimavarat ovat pitkälti ohjelman toteutuksessa.
Ilmoittautuminen alkaa 10.9. ja päättyy 27.09. Jälkiilmoittautuminen on auki 28.09.-4.10. Ilmoittautumislinkki on Kipan kotisivuilla. Ilmoittautuminen on sitova
ja voidaan perua vain sairauden tai muun erityisen
painavan syyn takia.
Ilmoittautumisajan jälkeen (viimeistään 1.10.) jaetaan
leirikirje, josta tarkemmat tiedot pukeutumisesta,
varusteista ja aikataulusta. Huoltajien tehtävät pyritään
varmistamaan viikkoa ennen leiriä.
Retkimaksut ovat pe-su 22€ ja la-su 17€, Jälkiilmoittautuneiden retkimaksut ovat 25€/20€.
(perhealennus perheen 3. maksavasta alkaen)
Retkimaksuista lähetetään laskut partiolaisille / alle 18
vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen. Leirimaksulaskun
eräpäivä on 7.10.18.

Info 10 – ilmestyy 1.10.

Muita tulevia tapahtumia
8.-9.9. Kangastus SyysPartiotaitokilpailut
• Kipinäpartio järjestelytehtävissä
• Rastihenkilökoulutusta ja
ennakkovalmisteluita vkolla 36

14.-15.9. Vapepan järjestämä
maastoetsinnän peruskurssi
• Samoajista aikuisiin. Vip 6.9.
• https://vapepa.fi/tapahtuma/maastoetsinnanperuskurssi-parkano/

16.9. Aluetapaaminen
• Lippukunnan johto osallistuu

7.10. Lippukuntapäivä, Turku
• Johtajisto kouluttautuu
• Ilmoittautumiset 23.9. mennessä

Vko 42 syysloma, ei kokoontumisia
2.11. Adventtikalenterimyynti
Kaikki partiolaiset osallistuvat

16.-18.11. Y2 Ässä, Pomarkku
Samoajatapahtuma, vip 1.11.

23.-24.11. Yhteiskuntamajakka, Turku
Tarpojatapahtuma, vip 19.10.

6.12. Itsenäisyyspäivän kirkko,
lipunkannot ja kynttilöiden sytytys.
16.12. Lippukunnan joulujuhla

