Jakelu: sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä
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Kipinäpartio ry – info 3 / 2020, PÄIVITETTY 18.3.2020
Partioasujen ja merkkien yhteistilaus
Teemme partioasuista yhteistilauksen. Jos haluat tilata
partiopaidan tai muita partioasuja tai tarvitset paitaan
merkkejä, niin syötä oma tilauksesi 23.3.-1.4. Tilauslinkki
kipan nettisivuilla.

Tuotteiden hintoja: Sudaripaita 15€, Partiopaita 49€, vyö
20€, pillinaru 13€, pilli 10€, hame 29€ (25€ cm-koot).
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/
Lisäksi partiopaitaan tarvitaan perusmerkit, yht. 12eur
(sudaripaidan perusmerkit 10eur)

Kololla myynnissä käytettyjä paitoja – katso
ajantasainen tieto kipan sivuilta.

Lippukuntahuppari

Partiotoiminta tauolla 15.4. asti
Suomen Partiolaisten ohjeistuksen mukaisesti
myös Kipinäpartio ry:n toiminta jäi tauolle 13.3.
alkaen koronaviruksen takia. Ryhmien viikkokokoukset ja muut ilmoitetut partiotapahtumat
perutaan ainakin 15.4. asti. Tilannetta seurataan
ja jatkosta mainitun päivän jälkeen ilmoitetaan
erikseen.

Pesuainekampanja

Kaikki partiopiirin tapahtumat on peruttu
toukokuun loppuun saakka, osa siirretään
myöhemmin järjestettäväksi. Näin ollen myös
alla olevat Kipinäpartion osallistumiset ja
retket tapahtumiin on peruttu.

Mikäli partioperheen lista on palauttamatta,
ottakaa pikimmiten yhteyttä Emiliaan (044
2759345) ja sopikaa listan toimituksesta.

Seuraa lippukunnan kotisivuja, somekanavia ja
muitakin partiomedioita. Tauon ajalle on
tarjolla itseohjautuvaa partiotekemistä!

Haluatko itsellesi tai vaikka koko
perheelle lippukunnan hupparit?
Hupparin hinta on 54eur.

PERUTTU - 25.4. Hunaja 2020

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

Tapahtuma järjestetään tämänhetkisen
tiedon mukaan syksyllä. Silloin avataan uusi
ilmoittautuminen.

Tilausaika 23.3.-2.4, tilauslinkki kipan sivuilla.

Partiopiirin kevät ja seikkailijamestaruuskilpailut

PERUTTU - 3.5. retki Paraatiin

Maisten malli XS – XL ja miesten (unisex) malli XS - 4XL.

PERUTTU - 21.3.”Kohti
Pohjoista”- Tarpojien TTP,

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.

PERUTTU - 22.-24.5. Tarpojien
Selviytymis-majakka

Tuotteiden koot

Merikarvia

Myyntiaika on ohi.
20% myyntilistoista on kuitenkin vielä
palauttamatta. Tilaus lähetetään vasta kun kaikki
listat on palautuneet.

Suuria lajittelutalkoita ei nyt koronaepidemian
vuoksi voida järjestää. Tiedotamme tarkemmin,
kun tilaus on saatu lähetettyä ja tuotteiden
saapumisaikataulu on selvillä.

Muuta tapahtuu
Nämä tapahtumat järjestetään tämänhetkisen
tiedon mukaan suunnitellusti

23.4. Yrjönpäivän juhla & paraatiharjoitus.
Viikolla 17 ei muita koloiltoja. Lisätietoja
seuraavassa infossa.
9.5. JOTT Päivävaellus
16.5. Erävalkean kevättalkoot
Erävalkean saunatalkoissa remontti jatkuu
useiden talkoiden voimin kevään ja kesän
aikana.
Piirileiri Otavan järjestelyt jatkuvat. Tämänhetkisen
tiedon mukaan leiri järjestetään.

