Jakelu: sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä
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Lippukunnan syysleiri
Pimeyden valloittajat
12.-14.10.2018 Erävalkeassa
Leirikirje tämän tiedotteen takana/liitteenä.
Jälki-ilmoittautuminen on auki 4.10 asti, linkki
ilmoittautumiseen löytyy KiPan kotisivuilta.

Lokakuussa Erävalkean syystalkoot 2
Järjestämme lokakuun aikana Erävalkeassa toiset syystalkoot.
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Näin toivomme saavamme ajankohtaiset työt tehdyksi. Viime
talkoisiin odotimme 35 osallistujaa, mutta osallistujajoukko jäi
reiluun 10 henkeen. Pieni, mutta pippurinen talkoojoukkomme
ei mitenkään saanut kaikkia ajankohtaisia talkootöitä tehdyksi.
Kuivan kesän johdosta nyt on oiva tilaisuus nikkaroida
Kotaniemen pitkospuut. Aluspuut ja pintalankut on jo pääosin
kannettu maastoon ja alku nikkaroitu. Nyt tarvitaan vain niitä,
joilla on intoa ja voimaa hakata nauloja, hieman kaivaa
pintamaata suolta ja nostella runkoja ja lankut paikoilleen.
Ja jos ei jaksa nauloja paukuttaa, voi tehdä muuta kevyempää
puuhaa majalla ja saunalla. Ja onhan meillä vielä puiden
kärräystä ja pinoamista tarjolla.
Aikataulun selvittyä ilmoittautumislinkki avautuu kuitenkin
tutusti KiPan nettisivuille.
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.

Adventtikalenterimyynti 15.10.-5.12.

Partiolaisten adventtikalenterit tulevat myyntiin lokakuussa.
Adventtikalenterit ovat partiolaisille merkittävä
varainhankintakeino, jossa jokainen partiolainen on
avainasemassa.
Halukkaat voivat ottaa kalentereita myytäväksi
(max. 5 kpl kerralla). Kalentereiden mukana
jaetaan info-kirje ja se jaetaan myös
sähköpostitse koteihin.
Parhaat myyjät palkitaan:
• tonttu-suoritus-merkki - 10 myytyä kalenteria
• Väiski-pipo - 20 kalenteria
• Hopeinen tonttumerkki – 50 myytyä kalenteria
• Kultainen tonttumerkki – 100 myytyä kalenteria

2.11. koko lippukunnan yhteiset
myyntitempaukset kaupoilla
Kysely avoinna 11.10. asti
Myyntivuoroja varten toteutetaan kysely, johon kaikkien
ikäkausien partiolaisten osalta vastataan. Kyselyssä kysytään
voiko partiolainen osallistua myyntitempaukseen vai onko
estynyt, ja jos voi osallistuja, niin mitkä kellonajat ovat sopivat.
Linkki kyselyyn kipinäpartion sivuilta. Kysely on toteutettu
Kuksan kautta ja toimii kuten ilmoittautumiset eli huoltaja
vastaa kyselyyn. Kysely myyntitempaukseen osallistumisesta
avautuu viikon 40 alussa ja on avoinna 11.10. asti.
Kyselyn perusteella jaetut myyntivuorot ilmoitetaan syysloman
jälkeen.

Muita tulevia
tapahtumia
4.10. Sudenpentulauma
OmenaPandat retkeilee
Alkkiavuorella
• Ilmoittautumiset viimeistään 4.10.

• Tarkemmat tiedot lähetetty huoltajille

7.10. Lippukuntapäivä, Turku
• Johtajisto kouluttautuu

Vko 42 syysloma, ei
kokoontumisia
16.-18.11. Y2-Ässä, Pomarkku
Samoajatapahtuma, vip 1.11.

23.-24.11. Yhteiskuntamajakka,
Turku
•

Tarpojatapahtuma, vip 19.10.

•

Tarpojaryhmälle/huoltajille
lähetetään erikseen tarkempaa
postia.

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

Joulukortit
Partiolaisten joulukortit tulevat myös myyntiin. Näistä tulee
lisätietoa myöhemmin.
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