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Erävalkean syystalkoilut

4.-5.10. Lippukunnan syysleiri

Muita tulevia tapahtumia

Erävalkeassa varaston kunnostus on lähes valmis
ja varasto käyttöönotettu. Saunan kunnostus on
pyörähtänyt käyntiin. Purkutyöt on saatu hyvään
malliin ja nyt alkaa perustan kohennus. Työtä
kuitenkin riittää vielä todella paljon ennen kuin
seuraavat löylyt saunassa otetaan.

Erävalkeassa

Seikkailijoiden laavuretki

Olisi tärkeää, että jokaisesta partioperheestä
voitaisiin olla mukana ainakin osassa syksyn
talkoista. Tekemistä on niin aikuisille kuin
ikäkausipartiolaisille. Saunatyömaan ohella
talkoissa tehdään normaaleja puu- ja siivoustöitä.

Seuraavat talkoopäivät
•
•
•

La 7.9. klo 10-15
La 14.9. klo 10-15
La 21.9. tai 28.9. klo 10-15 (ajankohta riippuu
seikkailijoiden retkestä)

Syysleirin jälkeen jatkamme talkoita, tällä hetkellä
alustavat talkoopäivät ovat la 12.10. ja la 26.10.
Ilmoittautumislinkit tulevat kipan sivuille.
Viimeinen ilmoittautumispäivä lauantain talkoisiin
on aina edeltävä torstai.
Saunaa nostetaan ylöspäin oikeaan korkeuteen ja
korjataan/uusitaan perustuskivet ja tulisijojen
pohjat sekä tehdään uusia lattioita. Etukäteen ei
voida kertoa, mitä töitä on kulloinkin vuorossa,
kaikki riippuu edeltävän kerran osallistujajoukosta
ja vanhan rakennuksen kanssa voi aina tulla
yllätyksiä vastaan. Tehtävät eivät vaadi mitään
erityistä ammattitaitoa, opastamme kyllä.

Samoajien ja aikuisten leiri alkaa perjantaina
alkuillasta kololta. Seikkailijoiden retki alkaa
lauantaina iltapäivällä kololta. Kaikkien leiri päättyy
sunnuntaina iltapäivällä.
Viime kevään vanhat OmenaPanda-sudarit voivat
ilmoittautua mukaan lauantaiksi. Sudenpentujen
päivä alkaa samaan aikaan seikkailijoiden kanssa
kololta ja päättyy ennen pimeää Erävalkeassa.

Huoltajat avustavat / retkikirje
Retkipaikalle Erävalkeaan ja pois matkataan
kimppakyydein huoltajien ja johtajien autoilla.
Huoltajia tarvitaan huoltotehtäviin, ennen tai
jälkeen retken tai sen aikana (valitaan
ilmoittautumisessa). Leirikirje ilmestyy viikolla 39.,
josta löytyy tarkemmat tiedot varusteista ja
aikataulusta. Huoltajien aputehtävät vahvistetaan
jälki-ilmoittautumisen päätyttyä.

Ilmoittautuminen ja retkimaksu
Ilmoittautumisaika on 9.9-19.9. Ilmoittautumislinkki
avautuu KiPan nettisivuille. Ilmoittautuminen on
sitova ja sen voi perua vain sairastumisen vuoksi tai
muusta erityisen painavasta syystä.
Retkimaksut ovat pe-su 24€, la-su 17€, la 5€
(alennus alkaen perheen 3. maksavasta).
Retkimaksuista lähetetään laskut partiolaisille / alle
18 vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen.
Leirimaksu eräpäivä on 29.9.
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna 20.9.-26.9., Jälkiilmoittautuneiden retkimaksut 29€/22€/10€.

Lisätietoja omalta johtajalta.

29.9. Lippukuntapäivä, Pori, vip 8.9.
Lippukunnan johtajisto kouluttautuu.

5.10. Aluetapaaminen, Siikainen
Lippukunnan johto osallistuu.

Vko 42 syysloma , ei kokoontumisia
SamoajaEXPLO 18.-20.10. Riihimäellä
Ainoastaan samoajille tarkoitettu tapahtuma.

22.-23.11. Samoajien ROK-kurssi, osa II
Kurssi pidetään Noormarkussa. Samaojat, jotka
eivät vielä ole kurssia suorittaneet, osallistuvat.

Adventtikalenterimyynti 15.10-29.11.
Kaikki partiolaiset osallistuvat

6.12. Itsenäisyyspäivän kirkko,
lipunkannot ja kynttilöiden sytytys.
Koko lippukunta osallistuu kirkkoon

8.12. Lippukunnan joulujuhla
Koko lippukunta osallistuu. Koko perheen
tapahtuma.

Seuraava info ilmestyy vkolla 39

