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Erävalkean syystalkoilut

Adventtikalenterimyynti

Saunan kunnostus jatkuu syysleirin jälkeen perustustöillä.

Partiolaisten adventtikalenterimyynti alkaa
syysloman jälkeen. Adventtikalenterit ovat
partiolaisille merkittävä varainhankintakeino, jossa
jokainen partiolainen on avainasemassa.
Tavoitteenamme on, että jokainen viikkotoiminnassa mukana oleva kipalainen toimii aktiivisena
kalenterimyyjänä. Parhaat myyjät myös palkitaan.
Kalentereita voi ottaa myytäväksi koloilloista (max
5 kerralla, kun edelliset on tilitetty, saa uusia) ja
lisäksi kalentereita myydään tempauksissa.

Olisi tärkeää, että jokaisesta partioperheestä voitaisiin olla mukana
ainakin osassa syksyn talkoista. Tekemistä on niin aikuisille kuin
ikäkausipartiolaisille. Tehtävät eivät vaadi mitään erityistä
ammattitaitoa, opastamme kyllä. Saunatyömaan ohella talkoissa
tehdään normaaleja puu- ja siivoustöitä.

Seuraavat talkoopäivät
• La 12.10. klo 10-15, Ilmoittautuminen päättyy 10.10
• La 19.10. klo 10-15, ilmoittautuminen päättyy 17.10.
• La 26.10. klo 10-15, ilmoittautuminen päättyy 24.10.
Ilmoittautumislinkit tulevat kipan sivuille n. viikko ennen talkoopäivää.

1.-2.11. koko lippukunnan yhteiset
myyntitempaukset kaupoilla.

Vetoketjullisessa tummansinisessä hupparissa
on selässä painettuna lippukuntatunnus
lippukunnan nimen kanssa ja rinnassa
lippukunnan nimi.

Myyntivuoroja varten toteutetaan kysely, johon
kaikki viikkotoiminnassa mukana olevat vastaavat
10.10. mennessä. Kysely on toteutettu Kuksan
kautta ja toimii kuten ilmoittautumiset eli huoltaja
vastaa kyselyyn (sudet voivat vastata itse). Linkki
kyselyyn avautuu viikon 40 alussa kipan
nettisivuille. Kyselyssä kysytään voiko partiolainen
osallistua myyntitempauksiin vai onko estynyt, ja
jos voi osallistuja, niin mitkä kellonajat ovat
sopivat. Kyselyn perusteella jaetut myyntivuorot
ilmoitetaan syysloman jälkeen.

Tuotteiden koot

Joulukortit

- naisten malli XS - XL
- miesten (unisex) malli XS - 4XL

Partiolaisten joulukortit tulevat
Myyntiin marraskuussa.

Kokotaulukko löytyy tuotekorteista KiPan sivuilta. Lasten kokoja ei
erikseen ole tarjolla, aikuisten mallit ovat sen verran pientä kokoa, että
pienemmän pään koot toimivat hyvin nuoremmillakin ikäkausilla.

Lisäinfoa kalentereista ja
korteista syysloman jälkeen

Lippukuntahuppari, Tilausaika 7.-20.10.
Keväällä lippukuntaan saatiin ensimmäiset hupparit,
nyt on lisätilauksen aika. Halukkaat voivat
tilata itselleen ja miksei koko perheelle.
Hupparin hinta on 54eur.

Tulevaa
Vko 42 syysloma , ei
kokoontumisia
SamoajaEXPLO 18.-20.10.
Riihimäellä
Samoajille tarkoitettu
tapahtuma.

Partioasujen yhteistilaus
Marraskuussa.

22.-23.11. Samoajien ROKkurssi, osa II, Noormarkku
Samoajat, jotka eivät vielä ole
kurssia suorittaneet, osallistuvat.

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

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