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Adventtikalenterimyynti 15.10.5.12.
Koloilloissa jaetaan partiolaisille
kalentereita myyntiin. Myymättömät
kalenterit palautetaan koloiltoihin,
jolloin johtaja kuittaa ne palautetuksi
ja ottaa samalla vastaan rahat myydyistä
kalentereista. Lisää kalentereita saa, kun
tilittää edellisistä rahat.

Perjantaina 2.11. klo 15-19
myyntitempaukset S-Marketilla ja
K-Supermarketilla
Kaikki reippaasti mukaan syksyn suureen varainhankintaan. Myyntivuorolista on koostettu kyselyn
perusteella ja se on jaettu koloilloissa 22.10. alkaen ja
24.10. lähetetty sähköpostitse huoltajille. Listassa on
myös ohjeet pukeutumiseen ja saapumisiin.
Ensimmäiset vuorot alkavat heti koulupäivän päätyttyä
klo 15. Eli aamulla huivi reppuun ja koulusta suoraan
kipin kapin myyntipaikalle. Vielä mahtuu mukaan
myymään. Vapaita vuoroja voi kysellä Tommilta.

Joulukortit
Partiolaisten joulukortit tulevat myös myyntiin.
Paketissa on 6 yksipuoleista korttia. Korttipaketin hinta
on 5 euroa. Kortteja myymme myynti-tempauksissa ja
tapahtumissa, mutta näitä voi myös kaupitella tutuille ja
ostaa toki itselle. Korttipaketteja on 2 erilaista
-

Mauri Kunnas

-

Kortteja kolmelta taitelijalta, kaksi kultakin: Mauri
Kunnas, Martta Wendelin ja Rudolf Koivu.

Muita tulevia
tapahtumia
16.-18.11. Y2-Ässä, Pomarkku
Samoajatapahtuma, vip 1.11.

Joulunavaus 30.11.2018
Perinteinen Parkanon joulunavaus aloitetaan tonttukulkueella (klo 17).
Samoihin aikoihin kerääntyy jo yleisöä torille ja myynti alkaa. Ohjelmallinen
osuus on Parkanon torilla klo 17.30-18.30, jossa esiintyy mm. Idols-tähti
Anna Myyryläinen. Joulunavaus huipentuu hienoon ilotulitukseen.
KiPan myyntipisteellä paistuu makkaraa ja letut, maistuu kahvi ja mehu.

Tarpojat, Samoajat, Vaeltajat ja aikuiset partiolaiset osallistuvat
valmisteluihin, tiskin taakse ja loppusiivouksen kello 14-20 välillä.
Sudenpennut ja seikkailijat voivat osallistua kalenterien ja korttien myyntiin
sekä tonttutehtäviin (tehtävänä ainakin namien jakaminen yleisölle).
Ilmoittautuminen/kysely on avoinna 29.10.-8.11. Ilmoittautumisen
perusteella järjestetään vuorot. Kaikki vastaavat kyselyyn, myös ne jotka
eivät pääse.

Käsityömarkkinoiden kahvio 2.12.

23.-24.11. Yhteiskuntamajakka
Ilmoittautuneille Kilpikonnille ja
huoltajille lähetetään erikseen
tarkempaa postia.

6.12. Itsenäisyyspäivän
kirkko, lipunkannot ja
kynttilöiden sytytys.
Jumalanpalvelukseen osallistuvat
kaikki kipalaiset. Kokoontuminen
kololle klo 9:40 mennessä.
Iltapäivän kaupungin juhlassa
samoajat ovat lipunkantotehtävissä.
Illan kynttilöiden sytytykseen
sankarihaudoilla osallistuvat tarpojat
ja samoajat.

Kipinäpartio on taas mukana käsityömerkkinoilla sunnuntaina 2.12.
järjestämässä messukahviota. Mukaan tarvitaan taas reippaita partiolaisia ja
vanhempia, niin leipomaan, 1.12. lauantai-iltana järjestelemään kahviota
kuin sunnuntaina myymään ja keittiölle auttamaan. Sudenpennut ja
seikkailijat toimivat myyjinä lippukunnan kalenteri- ja korttimyyntipisteellä.

16.12. Lippukunnan joulujuhla
& myyjäiset

Osallistumiskysely/Ilmoittautuminen tapahtuu kuksan kautta, linkki on
kipan sivuilla ja avoinna 29.10-8.11. Kyselyssä voit valita mitkä tehtävät ja
kellonajat sinulle parhaiten sopii tai kertoa, jos et voi osallistua lainkaan.
Kaikki siis vastaavat kyselyyn.
Kaikki mukaan rakentamaan kahviota.

(lisätietoja seuraavassa tiedotteessa)

Joulujuhla vietetään noin klo 10:3013:00 ja myyjäiset ovat iltapäivällä
joulutapahtumassa.
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