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

30.5.2019

Kipinäpartio ry – info 5 / 2019
Erävalkean ”Huvila & Huussi” -projekti

Lippukuntahuppari

KiPa Erämessuilla 7.-9.6.

Huvila ja Huussi - KiPan tyyliin pyörähtää käyntiin
Erämessuj

Jäitkö ilman omaa hupparia, ei hätää.
Teemme syksyllä uuden tilauksen.

Lippukuntamme on messuilla retkellä puistossa,
tarjoamassa muille palan elämystä ja
mainostamassa partiotoimintaa.
Haluatko mukaan messuosastoa tekemään?
Messuosasto tekemässä voivat olla kaikenikäiset
partiolaiset ja huoltajat.

en jälkeen.
Vanha varasto-puuliiteri remontoidaan kokonaan varastokäyttöön. Saunalla tehdään hieman purkuhommia,
tunkkaillaan sauna ylös suosta ja paremmille anturoille ja
sitten nikkaroidaan taas hieman. Vessajonot on tarkoitus
puolittaa rakentamalla toinen puucee, jonka kylkeen tulee
pisuaari. Ranta saanee myös uuden laiturin.
Kevättalkoissa talvi yllätti talkoilijat ja nyt on kesällä
kesätöiden aika. Kesän aikana nikkaroidaan useasti.

Kesätauolta syksyyn
Viikkotoiminta on jäänyt kesätauolle.
20.8. kokoonnumme yhteiseen
ilmoittautumispäivään.

Jos vasara, maalipensseli, saha, lapio, harja tai akkuväännin
pysyy kädessäsi edes auttavasti, olet etsimämme henkilö.
Tai jos ei vielä pysy, tule harjoittelemaan.

Kesän aikana selviää, minkälaisissa
ryhmissä ja minä päivinä syksyllä
kokoonnutaan ja minkä ikäisiä uusia
partiolaisia voidaan ottaa mukaan.
Seuraa siis ilmoittelua.

Remontista johtuen sauna ei ole läpi kesän käytettävissä.
Tiedotamme kun saunaremontti on alkanut.

Aikuisena partioseikkailuun

Kesäkuun iltatalkoot ke 12.6. ja ti 18.6.
Työsuunnitelmassa on mm. seuraavaa.
• terassien ja ulkokalusteiden öljyäminen
• kattojen harjausta ja pihan siivousta
• Kanoottitelineen nikkarointi
• Varastolla aloitetaan lattian rungon ja perustusten teko
ja noston valmistelu sekä vanhan varaston tyhjennys.
• Saunan noston valmistelua eli vähän kaivuuhommia
• Saunan pukuhuoneen penkkilaatikon purku
(ruuvinväännintöitä)
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.6. / 16.6. Ilmoittautumislinkit
avautuvat kipan sivuille heti kesäkuun alussa.

Olisitko sinä aikuinen valmis astumaan
omalle partiopolullesi, omaan
seikkailuun. Tulisitko kaveriksi
vetämään ryhmää, lähtisitkö
johtajakoulutukseen. Voisitko olla
hyvän harrastuksen mahdollistaja.
Tai tunnetko jonkun nuoren tai aikuisen
(yläikärajaa ei ole), joka voisi olla
etsimämme henkilö.
Kysy lisää, ota yhteyttä Mauriin tai
Taruun.

Ilmoittautumislinkki on avautunut KiPan sivuille.
Ilmoittaudu pikaisesti, viimeistään 3.6.

Ryhmien juttuja
Kilpikonna vaeltaa 14.-16.6.
Lisätietoja ryhmäläisille kesäkuun puolella.

Samoajien ryhmänohjaajakoulutus eli
ROK-kurssi 9.-11.8. ja 18-20.10.
ROK-kurssi kuuluu ensimmäisen samoajavuoden
ohjelmaan, eli Kilpikonna osallistuu.
Ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla.

SamoajaEXPLO 23.-24.11 Riihimäellä
Ainoastaan samoajille tarkoitettu tapahtuma.

