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Joulunavaus 30.11
Erillisessä tiedotteessa
vuorot ja muut ohjeet.

Käsityömarkkinoiden

kahvio 2.12.18 &
valmistelut 1.12.

Seuraava varsinainen info ilmestyy tammikuussa

6.12. Itsenäisyyspäivä

Sunnuntai 16.12.

Kaikki partiolaiset osallistuvat
itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen.
kokoontuminen klo 9:40 kololle.

Joulujuhla klo 11-12:30

Partiolaisten menevät kololta yhtenä
ryhmänä kirkkoon, ennalta varatuille
paikoille kirkon etuosaan. Partioasu
päälle jos on, sudenpennuilla ja muillakin,
joilla ei ole partioasua, tummansininen
paita + huivi.

Juhlan vietto aloitetaan joulupuurolla (tarjoilu
alkaa n. 10:45). Jouluisen ohjelman lisäksi
Juhlassa jaetaan suoritetut merkit ja ikäkaudesta
toiseen siirtyneet antavat lupauksen (ne jotka
sitä eivät leirillä antaneet).

Kirkossa Samoajat kantavat Suomen lipun
ja avustavat kolehdinkannossa.
Kokoontuminen kololle aamulla klo 9
mennessä.
Lipunkannot kaupungin juhlassa,
jumalanpalveluksen jälkeen

Erillisessä tiedotteessa
lauantain ja sunnuntain
vuorot sekä leivonnaiset.

Lippuvartioissa olevat henkilöt siirtyvät
jumalanpalveluksen jälkeen välittömästi
viimehetken harjoituksiin (johtajien
kyydillä).

Adventtikalenterit

Tehtäviin osallistuvia informoidaan
erikseen harjoituksista, kellonajoista ja
varustuksesta yms..
Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille

Viimeinen
tilitys ja
palautus
viikon 48
koloiltaan.
Joulukorttien viimeinen
tilitys ja palautus
joulujuhlaan.

kokoontuminen klo 17:30 SRK-talolle
saliin. Tarpojat ja samoajat osallistuvat.
Perinteikäs tapahtuma toteutetaan
yhdessä SRK:n nuorten ja
rippikoululaisten kanssa.
Noin klo 18.30 pääsee
lähtemään kotiin.
Partiohuivi kaulaan. Ei
ennakkoilmoittautumista.

Seurakuntatalon salissa

Viikkokokoontumiset
Vko 48
•
•

Vko 49
•
•
•
•

Ilmoittautuminen on avoinna 26.11.-6.12,
ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla.

•

Joulumyyjäiset klo 14-17
Keskustan koululla
Perinteiseen tapaan olemme mukana SRK:n
joulumyyjäisissä, jotka tänä vuonna pidetään
Keskustan koululla.
Innokkaat leipurit voivat tuoda leivonnaisia ja
arpavoittoja sekä käsitöitä esim. sukille on
yleensä kysyntää.
Myyjiksi tarvitaan tarpojia ja samoajia. Myyjien
Ilmoittautuminen Anitalle.
Arpavoitoiksi kannattaa tuoda kodeissa
tarpeellista tavaraa, joten unohdetaan turha
krääsä. Päävoitoiksi keräämme muutaman
näyttävän joulukorin.

Leivonnaiset voi tuoda mukanaan joulujuhlaan,
paikanpäälle keskustan koululle tai heti
joulujuhlan jälkeen kololle, arpavoittoja ja
käsitöitä voi tuoda jo aiemmin.

Kaikki ryhmät osallistuvat
itsenäisyyspäivän kirkkoon
ei koloiltoja viikolla 49.

Vko 50

Partiolaiset pukeutuvat partioasuun, tai jos sitä
ei vielä ole, siniseen tai tummaan paitaan.

Tervetuloa koko perheen voimin.

Ryhmien koloillat normaaliin aikaan
Sudenpennut viettävät pikkujoulua.

Seikkailijat, Tarpojat ja Sudet
kokoontuvat normaalisti.
Sudenpennuilla ei koloiltaa.

Vko 51-01
Ryhmien viikkotoiminta joulutauolla, ei
koloiltoja

Vko 02/ 19 alkaen
•

Ryhmien koloillat normaaliin aikaan

Ryhmien erityiskokoontumisista ryhmien
johtajat ilmoittavat tarkemmat tiedot.

Uusi Puku- ja merkkiohje
On ilmestynyt ja se löytyy nettisivujen
vasemman reunan lippukuntainfo:sta.

Vapaaehtoistoimijakysely
Tämän tiedotteen liitteenä on vapaaehtoiskysely, joka kartoitamme huoltajien
osallistumismahdollisuuksia lippukunnan
toimintaan ja toiminnan tukemiseen.
Palautus ryhmän seuraavaan koloiltaan
/yhteiskokoontumiseen.

