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Adventtikalenterit

Erävalkean saunatalkoot

Partiolaisten adventtikalenterimyynti on alkanut. Koloilloissa
jaetaan partiolaisille kalentereita
myyntiin. Myymättömät kalenterit
palautetaan Koloiltoihin.

Saunan kunnostus jatkuu perustustöiden
parissa ennen talven tuloa.

1.-2.11. yhteiset myyntitempaukset kaupoilla.
Kaikki reippaasti mukaan syksyn
suureen Varainhankintaan.
Myyntivuorolista on koostettu
kyselyn perusteella ja se on jaossa
koloilloissa 21.10. alkaen ja
lähetetty sähköpostitse huoltajille.
Listassa on myös ohjeet
pukeutumiseen ja saapumisiin.
Vielä mahtuu mukaan myymään.
Vapaita vuoroja voi kysellä
Kalenterikettu Tommilta.

Joulukortit
Partiolaisten joulukortit
tulevat marraskuussa
myyntiin. Paketissa on
6 yksipuoleista korttia.
Korttipaketin hinta on
5 euroa.
Kortteja myymme myynti
tempauksissa ja tapahtumissa,
mutta näitä voi myös kaupitella
tutuille ja ostaa toki itselle.

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 puutöitä.

Tulevaa
Seuraavat talkoopäivät
• La 26.10. klo 10-15,
• La 2.11. klo 10-15,
• La 9.11. klo 10-15,
Ilmoittautumislinkit tulevat
kipan sivuille noin viikko
ennen talkoopäivää.
Ilmoittautuminen päättyy aina
talkoita edeltävänä torstaina.

Partioasujen ja merkkien
yhteistilaus

Käytetyt partioasut myyntiin ja
kiertoon

Teemme partioasuista
yhteistilauksen. Jos haluat tilata
partiopaidan tai muita partioasuja
tai tarvitset paitaan merkkejä, niin
syötä oma tilauksesi
4.-14.11. Tilauslinkki
avautuu kipan sivuille.

Pieneksi jääneitä ja tarpeettomia
partioasuja kannattaa kaupitella
nuoremmille/pienemmille partiolaisille.
Ne voi tuoda kololle myyntiin tai
kaupata kipan FB:ssa.

Paidan vasemman hihan merkit ja taskun
päällä oleva maatunnus ovat kaikissa
Tuotteiden hintoja: paidoissa samat, näitä ei kannata ottaa
Sudaripaita 15€, paidasta pois myydessä.
Partiopaita 49€, vyö 20€,
pillinaru 13€, pilli 10€, Nyt myynnissä käytetyt
hame 29€ (25€ cm-koot). Myytävät päivittyvät kipan sivuille viikon
43 aikana ja pyrimme pitämään tilanteen
Lisäksi paitaan tarvitaan
siellä ajantasalla.
perusmerkit, yht. 12eur
(sudaripaita 10eur. Kololla paidoissa on myyjän tiedot.
https://scandinavianoutdoor.fi/par Ostaja on suoraan yhteydessä tuotteen
tio/partioasut/ myyjään ja sopivat keskenään
hinnasta/maksusta.

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

Joulunavaus
Jos joulunavaus tänä vuonna toteutetaan
perinteisenä ja saamme olla mukana,
tarvitsemme valmisteluihin ja itse
myyntiin partiolaisia runsain joukoin.
Lisätietoa asiasta myöhemmin.

6.12. Itsenäisyyspäivän kirkko,
lipunkannot ja kynttilöiden
sytytys.
Koko lippukunta osallistuu kirkkoon.
Iltapäivän kaupungin juhlassa
Samoajia on lipunkantotehtävissä.
Illan tarpojat ja samoajat osallistuvat
kynttilöiden sytytykseen.

8.12. Lippukunnan joulujuhla
Koko lippukunta osallistuu. Koko
perheen tapahtuma. Joulujuhla vietetään
noin klo 10:30- 13:00. Lisätietoja
seuraavassa tiedotteessa.
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