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Jakelu: sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä

Kipinäpartio ry – info 1 / 2019
Varainhankinta Pesuainekampanja
Uusi partiovuosi aloitetaan varainhankinnan
merkeissä. Viikolla 4 starttaa pesuaineiden
tupla-kampanja.
•

•

Tuttu kampanjamme tunnettuja
tuotemerkkejä isoissa paketeissa: kodin
puhdistusaineet, konetiskiaineet,
pyykinpesu- ja huuteluaineet.
Uutena PippaM. kodin pesu- ja
puhdistusaineet tyylikkäissä mustavalkoisissa pumppu- ja suihkepulloissa
(avainlipputuote).

Koloilloissa jaetaan viikolla 4 kaikille partioperheille mainokset, tilauslistat ja ohjeet.
Myyntiä voi tehdä esim. tutuille, naapureille,
työpaikoilla, koulussa ja hankkia myös itselle.
Tuotteet tilataan listoilla ja maksetaan
toimitusten yhteydessä käteisellä tai laskulla .
Myyntilistat – myös tyhjät palautetaan 7.2.
mennessä koloiltaan.
Pesuaineet saapuvat arviolta viikolla 10 ja.
Kuorma puretaan ja lajitellaan talkoilla
arviolta 6.3 tai 7.3. Talkooiltana myyjät
noutavat tuotteet ja toimittavat lähipäivinä
omille asiakkailleen.

Koko lippukunta kokoontuu nauttimaan elämyksellisistä talvipäivistä.
Kelkassa on hurja meno, mutta lipsuuko suksi ja voiko jääpuikon paistaa?
Talvisten aktiviteettien lomassa lämmitellään nuotiolla ja juodaan
kaakaot, sekä puuhastellaan sisällä takkatulen lämmössä. Tälläkin
leirillä opit taatusti uutta kavereiden kanssa.

Lippukunnan Talvileiri Valkea
23.-25.2. Erävalkeassa.
Tarpojien, Samoajien, Vaeltajien ja Aikuisten
retki alkaa lauantaina aamupäivällä kololta.
Sudenpentujen retkipäivä on sunnuntai.
Päivä alkaa aamupäivällä ja päättyy Iltapäivällä.
Seikkailijoiden retki alkaa sunnuntaina iltapäivällä ja päättyy
maanantaina iltapäivän loppupuolella ja sitä vanhemmilla muutamaa
tuntia myöhemmin. Sudenpennuilla on siis vain retkipäivä sunnuntaina,
muut ovat leirillä yötä.
Retkipaikalle Erävalkeaan ja pois matkataan huoltajien ja johtajien
autoilla. Talvikelistä johtuen parkki-/kääntötila ja ohitusmahdollisuudet
ovat vähäiset ja siksi kaikkien ei ole mahdollista tulla omalla autolla.
Huoltajia tarvitaan tälläkin kertaa huoltotehtäviin, ennen tai jälkeen
retken tai sen aikana (valitaan ilmoittautumisessa). Johtajiston
voimavarat ovat pitkälti ohjelman toteuttamisessa.
Leirikirje ilmestyy 11.2., josta löytyy tarkemmat tiedot varusteista ja
aikataulusta. Huoltajien aputehtävät vahvistetaan jälki-ilmoittautumisen
päätyttyä.

Ilmoittautuminen ja retkimaksut
Ilmoittautumisaika on 21.1.-7.2. Ilmoittautumislinkki avautuu KiPan
nettisivuille. Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi perua vain
sairastumisen vuoksi tai muusta erityisen painavasta syystä.
Retkimaksut ovat la-ma 24€, su-ma 17€, su 5€ (alennus alkaen perheen
3. maksavasta). Retkimaksuista lähetetään laskut partiolaisille / alle 18
vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen. Leirimaksu eräpäivä on 17.2.
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna 8.-14.2., Jälki-ilmoittautuneiden
retkimaksut 29€/22€/10€.

Tulossa olevia tapahtumia
Lippukunnan vuosikokous 27.2. tai 28.2.
HUOM. Hiihtolomaviikolla (viikko 9)
ryhmät eivät kokoonnu.
Ryhmien yhteinen mäenlasku
laskiaistiistaina 5.3. klo 17-18:30
Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu vastaava
lasketteluväline. Ei muita koloiltoja viikolla 10.
Mikäli pakkasta yli 15 astetta tai lunta liian vähän,
yhteiskokoontuminen pidetään kololla.

9.3. Seikkailijakilpailut, Mynämäki
Seikkailijaryhmät osallistuvat. Ilmoittautuminen 21.1-7.2. Ilmoittautumislinkki
kipan sivuilla. Kilpailujoukkueet
muodostetaan ilmoittautumisjärjestys
huomioiden (joukkueessa on rajattu henkilömäärä).

Poimintoja tulevista tapahtumista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partiotuotteiden yhteistilaus huhtikuussa
Paraatiharjoitukset vapputunnelmin viikolla 18
Erävalkean Talkoot la 4.5.
Paraatiretki su 5.5.
JOTT la 11.5.
Kevätkisat, Raisio 18.5. (Tarpojat)
Kevätkauden päätös ja partiopäivä viikolla 22.
Tammileiri 6.-.9.6.
Erämessut 7.-9.6.

Seuraava tiedote ilmestyy 11.2.

