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Lippukuntahuppari
Tarpojavartion aloitteesta lippukunnassa on käynnistettiin hupparihankinta. Sunnuntaina johtajisto vielä teki viimeiset viilaukset painatuksiin
ja kokeiluhupparit saatiin maanantaina pikavauhtia kololle. Nyt halukkaat
voivat huppareita sovittaa ja tilata itselleen ja miksei koko perheelle.

Tee tilaus viimeistään sunnuntaina 21.4
Jos haluat tilata uuden hupparimme, tee se viimeistään 21.4. Näin saamme
hupparit käyttöön kevään koitoksiin ja edustustilaisuuksiin. Huppari on
lippukunnan vapaamuotoinen asuste, eikä sen hankinta ole pakollista.
Huppari on vetoketjullinen tummansininen, selässä painettuna
lippukuntatunnus lippukunnan nimen kanssa ja rinnassa lippukunnan nimi.
Sudenpennut (jos eivät halua erillistä sudaripaitaa) voivat käyttää hupparia
sudenpentupaidan sijaan (paraatiin merkit löyhästi paikalleen).

Hinnat ja Koot
Aikuisten mallit, Russell Authentic, 54 eur
Lasten, Fruit of the Loom, 43 eur
Mikäli tilauserä nousee isoksi, jyvitämme
mahdollisen alennuksen tuotteiden hintoihin.

Tuotteiden koot ja sovitus
- lasten koot 116-164cm
- naisten kapealinjainen malli XS - XL
- miesten (unisex) malli XS - 4XL
Kokotaulukot löytyvät tuotekorteista KiPan sivuilta.
Huom. Lasten malli on melko isoa ja väljä. Unisex M = lasten 164cm ja
lasten mallin hihat on leveämmät. Aikuisten mallien kangas on
napakampaa.
Sovituspäivät kololla tiistai 16.4.ja keskiviikko 17.4. klo 17:30-18:00.
Aivan kaikkia kokoja ei ole sovituksessa.

Erävalkean Kevättalkoot lauantaina
4.5. klo 10-16
Partiolaiset perheineen kutsutaan
laittamaan Valkeinen kesäkuntoon
puuhommien, siivousten ja yleisen
järjestelyn keinoin. Muutama
isompi puu pitäisi sahailla, joten
moottorisahoille tulee käyttöä.
Tule viettämään mukavaa
kevätpäivää Valkeisille!

Paraatiharjoitukset Kololla 30.4.
17:30-19:00
Lippukunnan paraatiharjoituksissa harjoitellaan
paraatimuodostelmaa ja marssimista. Harjoituksissa
jaetaan merkkejä paraatia varten. Saavu paikalle
mieluusti partioasu päällä. (Viikolla ei ole ryhmien
kokoontumisia.)
Susi-vartio vastaa munkkitarjoilusta.

Ilmoittaudu mukaan 2.5.
mennessä
Kipinäpartion nettisivuille avautuu
ilmoittautuminen 22.4. mennessä.
Ilmoittautumislomakkeessa
kysellään myös työkaluista jne.
jotta osaamme järjestellä hommia.
Mitä enemmän meitä on, sitä
nopeammin saamme valmista!
Tarjolla kahvia, makkaraa yms,
joten nälässä ei tarvitse olla.
Varaathan talkoisiin säänmukaiset
vaatteet ja työhanskat sekä
talkoomieltä. Myös perheen
pienimpien kannattaa ottaa
työhanskat. Kuulosuojaimet /
korvatulpat on myös hyvä varuste,
jos moottorisahaus on käynnissä.

Kevätretki Paraatiin 5.5.

Talkoovastaavana Lauri Potila

Opas vaatetuksesta info 3/2019 sivu 2 (löytyy KiPan
sivuilta)

Paraati-info ja aikataulua
Paraatipäivän aikataulu ja muut ohjeet julkaistaan
ennakkotiedoista poiketen vasta viikolla 17. Joka
tapauksessa lähtö on aikaisin aamulla ja paluu illalla.

Retkimaksut
Retkimaksu on 20 eur, lasku lähetetään ilmoittautuneille
viikolla 17.

Jälki-ilmoittautuminen
Mahdollisesta jälki-ilmoittautumisesta tiedotamme
myöhemmin.

Partioasussa Paraatiin
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Lauantaina 11.5. klo 10
päivävaellus Paroonin
Taipaleella
Tule viettämään perheen ja tuttavien
kanssa ulkoilupäivä ja samalla tehdään
hyvää polun näkyvyyden parantamiseksi.
Reittinä tänä vuonna on koko Paroonin
taival Mikonniemestä Viinikkaan, 21 km.
Patikointi taukoineen kestää 6-8 tuntia.
Patikointi on tarkoitettu yli 12-vuotiaille.
Bussi kuljettaa retkeilijät Viinikan
leikkikentän autoparkista kävelyreitin
lähtöpaikkaan. Matkan varrella on
juoma- ja eväspisteitä.

Ilmoittautuminen ja
retkimaksu
Ilmoittautuminen on avoinna 2.5. asti.
Ilmoittautumislinkki on Kipan sivuilla.
Retkimaksu on 5 euroa. Ilmoittautuneille
lähetämme laskun ja tarkemmat ohjeet.
Lisätietoja Jere Heikkilältä
Sähköposti: jeremaheikkila@gmail.com
Puh: 0451968430

Seikkailijoiden PiiriSepeli lauantaina 11.5.

Ryhmien retkiä

Sepeli vie seikkailijat rengasmatkalle menneen maailman seitsemään
ihmeeseen. Seikkailu alkaa Porissa lauantaina 11.5.2019 klo 10:00 ja päättyy
viimeistään klo 16:00.

Susivartion pääsiäislilja 20.-21.4.

Tapahtuman osallistumismaksu on 10 euroa, joka laskutetaan sähköpostitse.

Ilmoittaudu viimeistään 18.4.
Ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla. Sepeliin matkataan kimppakyydein, ellei
tapahtuman puolesta yhteiskuljetus toteudu. Huoltajien kuljetusapua
saatetaan siis tarvita ja sitä kysytäänkin ilmoittautumislomakkeella.
Alustavasti matkaan lähdetään Parkanosta 8:30 ja takaisin palataan 17:30.
Tarkemmat tiedot tapahtumasta, kuten varusteluettelot ja aikataulut,
toimitetaan mukaan ilmoittautuville lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittautumiset to 18.4. mennessä.

Seikkailijoiden retkipäivä 27.4.
Lisätietoja Juhanin sähköpostissa ja
Ilmoittautumiset to 25.4. mennessä.

Omenapandojen retki 18.-19.5.
Retki alkaa la 18.5. klo 14.00 kololta. Käymme,
johtajat ja lapset yhdessä, ruokakaupassa. Tämän
jälkeen siirrymme Valkeisiin. Retki päättyy su
19.5. klo 13.00 kololle.
Ilmoittautuminen Sannalle. Retken hinta 7 eur.
Tarkempi retkikirje jaetaan koloillassa 9.5.

Tarpojien
kevätkisat
lauantaina
18.5. Raisiossa
KiPan ilmoittautuminen
avautuu pääsiäisenä ja on auki
28.4. asti. Jos ilmoittautuneita
on riittävästi (4 vähintään 1217v, yht. max 58v), joukkue
ilmoitetaan kisaan.
Lisätietoja tulossa tarpojille ja
huoltajille.

KiPa Erämessuilla 7.-9.6.

Omenapandojen kevätkausi päättyy leiriin.

Lippukuntamme on messuilla retkellä
kaupunkimetsässä, tarjoamassa muille
palan elämystä ja mainostamassa
partiotoimintaa.
Haluatko mukaan messuosastoa
tekemään? Ilmoittautumislinkki
avautuu KiPan sivuille toukokuussa,
sitä ennen voit olla yhteydessä Taruun.

Kilpikonna vaeltaa 14.-16.6.

Seuraava tiedote ilmestyy toukokuun alkupuolella ja
tätä ennen Paraatitiedote viikolla 17.

Lisätietoja myöhemmin.

