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11.11.2019

Kipinäpartio ry – info 9 / 2019
6.12. Itsenäisyyspäivä
Joulunavaus 29.11
Perinteinen joulunavaus alkaa tonttukulkueella
(lähtö 17:15 kaupungintalon takapihalta).
Ohjelmaa torilla on n. klo 17.30-18.30. Yleisöä
kerääntyy torille kello 17 alkaen, jolloin myynti
alkaa. KiPan myyntipisteellä paistuu makkaraa ja
letut, maistuu kahvi ja mehu.
Sudenpennut ja seikkailijat voivat osallistua
ainakin kalenterien ja korttien myyntiin torilla
17-18:30. Tarpojat, Samoajat, Vaeltajat ja aikuiset partiolaiset osallistuvat valmisteluihin,
tiskin taakse ja loppusiivoukseen klo 15-20.
Tarvittaessa valmistellaan jo torstai-iltana.
Ilmoittautuminen/kysely avoinna kipan sivuilla
14.11. asti. Kyselyn perusteella järjestetään
vuorot. Kaikki vastaavat kyselyyn, myös ne jotka
eivät pääse.

Kaikki partiolaiset osallistuvat
itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelukseen.
kokoontuminen klo 9:40 kololle.
Partiolaisten menevät kololta yhtenä
ryhmänä kirkkoon, ennalta varatuille
paikoille kirkon etuosaan. Partioasu päälle
jos on, sudenpennuilla ja muillakin, joilla ei
ole partioasua, tummansininen paita + huivi.
Kirkossa Samoajat kantavat Suomen lipun ja
avustavat kolehdinkannossa. Kokoontuminen kololle aamulla klo 9 mennessä.
Lipunkannot kaupungin juhlassa Kaarnassa,
jumalanpalveluksen jälkeen
Lippuvartioissa olevat henkilöt siirtyvät
jumalanpalveluksen jälkeen välittömästi
Kaarnaan viimehetken harjoituksiin.
Tehtäviin osallistuvia informoidaan
erikseen harjoituksista, kellonajoista ja
varustuksesta yms..
Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille

Erävalkean talkoot
Yhteiset talkoot on tältä vuodelta ohi. Ensi
vuonna meillä on tärkeitä projekteja tulossa.
Talvella on huolehdittava saunan katon
lumettomuudesta. Katon putsausvuoroista
lisäinfoa tulossa myöhemmin.
Jos kaipaat treeniä, halkoja voi tehdä parkkipaikalla omaan tahtiin, omin välinein ja eväin.

kokoontuminen klo 17-17:30 (aika tarkentuu
myöhemmin) SRK-talolle saliin. Tarpojat ja
samoajat osallistuvat. Perinteikäs
tapahtuma toteutetaan yhdessä SRK:n
nuorten ja rippikoululaisten kanssa.
Noin klo 18.30 pääsee
lähtemään kotiin.
Partiohuivi kaulaan. Ei
ennakkoilmoittautumista.

Sunnuntai 8.12.
Joulujuhla

Viikkokokoontumiset

Seurakuntatalon
salissa, klo 10:45-13

•

Vko 49
Kaikki osallistuvat
itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelukseen

Juhlan vietto aloitetaan
joulupuurolla ja joulutortuilla (tarjolla n. 10:45 alkaen).

Vko 50

Jouluisen ohjelman lisäksi
Juhlassa jaetaan suoritetut
merkit ja ikäkaudesta
toiseen siirtyneet antavat
lupauksen (ne jotka sitä
eivät leirillä antaneet).

Vko 51-01

Partiolaiset pukeutuvat
partioasuun, tai jos sitä ei
vielä ole, siniseen tai
tummaan paitaan.
Ilmoittautuminen kipan
sivuilla avoinna 21.11 asti.
Susi-vartion joulujuhlatiimi toivottaa koko
perheen Tervetulleeksi.

•

•

Ryhmän kokoontuvat
normaaliin aikaan
pikkujoulutunnelmissa
Ryhmien viikkotoiminta
joulutauolla, ei koloiltoja

Vko 02/ 19 alkaen
•

Ryhmien koloillat normaaliin
aikaan

Adventtikalenterit
Viimeinen tilitys ja palautus
25.-27.11. koloiltaan.

Joulukortit
Vielä myynnissä paljon kortteja,
viimeinen tilitys
ja palautus
joulujuhlaan.

