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Koko lippukunnan
lasketteluilta
tiistaina 18.2.
klo 17-18:30 Kallion
laskettelumäessä.
(kutsutaan myös Pärteenin
mäeksi tai Heinosen mäeksi)
Mukaan kannattaa ottaa
lämpimien ja laskemiseen
sopivien vaatteiden lisäksi oma
pulkka/ liukuri/ tai jokin muu
lasketteluväline.
Tarjolla lämmintä makkaraa ja
mehua laskettelun yhteydessä.
Lumen puuttuessa tai kovalla
pakkasella, laskettelun sijaan
kololla muuta yhteistä
toimintaa. Laskettelun
peruuntumisesta informoidaan
sähköpostilla ja tiedot
päivitetään myös kipan sivuille.
Ei muita koloiltoja viikolla 10
Lasketteluterveisin Lauri

21.3. Tarpojien
taitopäivä ”Kohti
Pohjoista”
Merikarvialla
Tarpojat osallistuvat
tapahtumaan.
Samoajia ja aikuisia on
järjestämässä ja tekemässä,
sillä tapahtuman toteuttaa
oma alueemme .
Kipalaisten ilmoittautuminen on avoinna 20.2.
asti, linkki kipan sivuilla.
Tarpojien osallistumismaksu on 10 euroa.

Jälki-ilmoittautuminen on auki
Järjestäjä on avannut jälkiilmoittautumisen. Ja
huikeaa, samalla hinnalla
kuin aiemmin. Jälki-ilmo on
auki 16.2. asti. Lisätietoja
löydät KiPan kotisivuilta.

Partioasut
Puku- ja merkkiohje auttaa
Kun mieltä askarruttaa millainen on ikäkauden partioasu,
minkä värinen on pillinaru tai mihin kohtaan paidassa merkit
laitetaan. Kipinäpartio puku- ja merkkiohjeesta on ladattavissa kipan sivuilta, etusivulta kohdasta lippukunta-info.

Partiohuivi
Lippukunnan partiohuivin saa 1. lupauksenannon yhteydessä.
Myöhemmin, jos on tarve uusia huivi, uuden voi ostaa kololta.

Käytetyt partioasut kiertoon

Muuta tapahtuu
kevään aikana
Helmikuu
19.2. Vuosikokous klo 18
Vko 9 Hiihtoloma – ei
koloiltoja

Maaliskuu
Lippukuntahupparitilaukset

Pieneksi jääneitä ja tarpeettomia partiopaitoja, vöitä ja
pillinaruja kannattaa kaupitella nuoremmille /pienemmille
partiolaisille. Ne voi tuoda kololle myyntiin tai kaupata kipan
FB:ssa. Samoista paikoista kannattaa etsiskellä, jos hankinta
ajankohtainen. Myös Parkanon FB-kirppiksellä ja muissa
kanavissa silloin tällöin vilahtaa partioasuja.

Huhtikuu

Kipinäpartion paidan vasemman hihan merkit ja taskun päällä
oleva maatunnus ovat kaikissa paidoissa samat, näitä ei
kannata ottaa paidasta pois myydessä.

Toukokuu - Kesäkuu

Partiopaidan merkkejä voi ostaa kololta.

Kololla myynnissä käytettyjä paitoja.
- naisten partiopaita: koot L
- miesten partiopaita: koot S (2kpl), M, XL
- Partiovyöt: 90cm (2kpl), 100cm
Kololla tuotteissa on myyjän tiedot. Ostaja on suoraan
yhteydessä tuotteen myyjään ja sopivat keskenään
hinnasta/maksusta.

Uusien partioasujen yhteistilaus
Maaliskuussa teemme partiopaitojen yhteistilauksen.

23.4. Yrjönpäivän
paraatiharjoitus
25.4. Partiopiirin
kevätkisat Seikkailijoille ja
Tarpojille.
3.5. Kevätretki paraatiin
Turkuun
9.5. JOTT Päivävaellus
16.5. Erävalkean
kevättalkoot
22.-24.5. Tarpojien
Selviytymis-majakka
Erävalkean sauna-talkoissa
remontti jatkuu useiden
talkoiden voimin kevään ja
kesän aikana.

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

10.2.2020

Kipinäpartio ry – info 2 / 2020, sivu 2/2
Koko lippukunta kokoontuu nauttimaan elämyksellisistä talvileiristä – lumen kanssa tai ilman. Nyt on cityleirin aika. Mitä talvista ja millainen leiri vietetään kaupungissa, tule ottamaan selvää.

Lippukunnan City-Talvileiri
6.-8.3.2020 Keskustassa

Milloin retki alkaa ja päättyy
Samoajien, Vaeltajien ja Aikuisten retki alkaa
perjantaina klo 18:00 kololta.
Sudenpentujen, Seikkailijoiden ja Tarpojien
retki alkaa lauantaina klo 9:30 kololta.
Sudenpentujen retkipäivä päättyy noin klo
19:00. Muiden retki päättyy sunnuntaina
iltapäivällä kololla.

Lauantaina n. klo 18-19 vietetään yhteinen
iltaohjelma, jossa uudet partiolaiset antavat
lupauksen ja saavat huivit. Huoltajat ovat
tervetulleita mukaan ohjelmaan.

Missä leiri pidetään ja missä
nukutaan
Yöpyjät ummistavat silmänsä teltassa
kamiinan lämmössä.
Leirin ohjelmassa vietetään suuri osa ulkona.
Toimintaa on srk-talolla, ala-asteella ja
keskusta-alueella muutamissa paikoissa. **
** järjestäjä pidättää itsellään oikeuden
muutoksiin.

Huoltajia tarvitaan ruoanlaittoon
Huoltajia tarvitaan tälläkin kertaa ruoanlaittoon ja
kaupassa käyntiin. Nyt paikalle on kuitenkin helppo
tulla – ei tarvitse hiihdellä perille. Ruokalistat ja
reseptit on valmiina. Riittää kun tulet paikalle.
Ilmoittautumisessa kysytään milloin huoltaja voi olla
apuna (pe ilta, la aamu, la lounas, la päivällinen, la
iltapala, su aamupala, su lounas.) Huoltajien
aputehtävät vahvistetaan jälki-ilmoittautumisen
päätyttyä.

Retkikirje
Leirikirje ilmestyy viikolla 9. kotisivuille ja lähetetään
sähköpostitse kotiväelle ja osallistujille.
Retkikirjeestä löytyy tarkemmat tiedot varusteista ja
aikataulusta.

Ilmoittautuminen ja retkimaksut
Ilmoittautuminen on avoinna 20.2. asti. Ilmoittautumislinkki avautuu KiPan nettisivuille. Ilmoittautuminen
on sitova ja sen voi perua vain sairastumisen vuoksi tai
muusta erityisen painavasta syystä.
Retkimaksut: pe-su 25€, la-su 20€, la 10€ (alennus
alkaen perheen 3. maksavasta). Retkimaksulaskut
laskut partiolaisille / alle 18 vuotiaiden osalta heidän
huoltajilleen. Leirimaksu eräpäivä on 29.2.
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna 21.-.27.2, Jälkiilmoittautuneiden retkimaksut 30€/25€/15€.

Varainhankinta-Pesuainekampanja
Viikolla 7 starttaa pesuainekampanja. Myynnissä on
Ole Hyvä luonnontuotteet: luonnonmukaisia,
suomalaisia, biohajoavia ja vähäkemikaalisia
tuotteita henkilö-kohtaiseen pesuun, pyykin- ja
astioiden pesuun sekä kodin tilojen puhdistukseen.
Paljon eri tuoksuvaihtoehtoa ja kolme eri
pakkauskokoa.
Koloilloissa jaetaan viikolla 7 kaikille partioperheille mainos- & tilauslomake.
Tuotteet tilataan listoilla ja maksetaan toimitusten
yhteydessä käteisellä tai laskulla.
Myyntilistat – myös tyhjät palautetaan viikolla 10
koloiltaan tai viimeistään talvileirille.
Myyntiä voi tehdä esim. tutuille, naapureille,
työpaikoilla, koulussa ja totta kai voi hankkia myös
itselle. On tärkeää, että kaikki perheet ovat
mahdollisuuksiensa mukaan mukana
varainhankinnassa.
Kun kaikki tilauslomakkeet on saatu takaisin ja
saamme koostetilauksen tehtyä, saamme myös
tarkemmin tiedon tuotteiden saapumisesta.
Pesuaineet saapuvat arviolta viikolla 12-13. Kuorma
puretaan ja lajitellaan talkoilla ja talkooiltana
myyjät noutavat tuotteet ja toimittavat lähipäivinä
omille asiakkailleen.

Pesuainevastaavana toimii Emilia

