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Kipinäpartio ry – info 5 / 2020
Erävalkean syystalkoot

2.-4.10. Lippukunnan syysleiri

Erävalkeassa saunan kunnostustoimet jatkuvat. Purkuvaihe
on jo ohitettu ja nyt ollaan menossa kohti valmista. Sauna
lepää nyt uusien perustuksien päällä oikeassa korkeudessa.

Erävalkeassa

Mitä pitää vielä tehdä: osaa perustuspilareista pitää vielä
korottaa, rakennusta pitää vielä vähän vetää suoraksi,
vaihtaa pätkä hirttä, korottaa kiukaan peti, nikkaroida
pukuhuoneen lattian runko ja lattia, sekä tehdä lattian
pintakäsittely. Ja Lopuksi tuodaan kiuas ja pata paikoilleen.
Kuistia nikkaroidaan sitten myöhemmin.

Saunatyömaan ohella talkoissa tehdään normaaleja puuja siivoustöitä.

Talkoot tarvitsevat partioperheiden panosta.
Onnistuneet talkoilut ennen syysleiriä ovat edellytys sille,
että syysleiri saadaan vietyä turvallisesti ja hyvissä
olosuhteissa.
Jokaisesta partioperheestä odotetaan osallistujia - niin
partiolaisia kuin huoltajia vähintään yksiin syyskuun
taloisiin. Jos mietit, mitkä talkoot ovat tärkeimmän, niin
nämä syyskuun alun talkoot - sillä silloin tehdään vielä
valuja, jotka pitää saada ajoissa tehtyä kuivuakseen
kunnolla. Tehtävät eivät vaadi mitään erityistä
ammattitaitoa, opastamme kyllä.

Seuraavat talkoopäivät
•
•
•

La 12.9. klo 10-15
La 19.9. klo 10-15
La 26.9. klo 10-15

Ilmoittautumislinkit tulevat kipan sivuille / löytyvät
asiointipalvelusta. Viimeinen ilmoittautumispäivä
lauantain talkoisiin on aina edeltävä torstai.

Tarpojien, Samoajien ja Aikuisten leiri alkaa perjantaina klo 17
kololta. Seikkailijoiden ja sudenpentujen retki alkaa lauantaina
klo 9 kololta.
Sudenpentujen leiripäivä päättyy lauantaina iltanuotion jälkeen
n. klo 19 Erävalkeassa. Seikkailijoiden ja tarpojien retki päättyy
sunnuntaina klo 14:00 Erävalkeassa/14:30 kololla. Samoajien ja
aikuisten retki päättyy n. 15.30 kololla.

Huoltajat avustavat
Retkipaikalle ja pois partiolaiset varusteineen ja lippukunnan
retkivarusteet kuljetetaan kimppakyydein huoltajien ja johtajien
autoilla. Huoltajia tarvitaan lisäksi huoltotehtäviin lauantaina
kauppaan ja päivällisen valmistukseen (valitaan
ilmoittautumisessa). Huoltajien aputehtävät sekä kuljettajat
vahvistetaan vko 40 alkuun mennessä.

Retkikirje ilmestyy viikolla 38

Viikkotoiminta alkaa
viikolla 38
Syksyn 2020 ryhmät ja
kokoontumisajat on päivitetty
kipan sivuille
https://kipinapartio.fi/Toiminta

Partiolaisen kotiin
vihko on päivittynyt
Vuoden 2020 vihko on
ladattavissa kipinäpartion
nettisivuilta, etusivulta
kohdasta lippukuntainfo.

Kirjeestä löytyvät tarkemmat tiedot retkestä ja varusteista.

Asiointipalvelu

Ilmoittautuminen ja retkimaksu

Kuksan helppokäyttöliittymä
Asiointipalvelu on avautunut
partiolaisten ja huoltajien
partioasiointeja helpottamaan.

Ilmoittautuminen on avoinna 24.9. asti. Ilmoittautumislinkki on
avautunut KiPan nettisivuille. Ilmoittautuminen on sitova ja sen
voi perua vain sairastumisen vuoksi tai muusta erityisen
painavasta syystä. Sairaana tai oireisena leirille ei tule osallistua.
Retkimaksut ovat pe-su 20€, la-su 15€, la 7€ (alennus alkaen
perheen 3. maksavasta). Leirin jälkeen leirimaksuista lähetetään
laskut partiolaisille / alle 18 vuotiaiden osalta heidän
huoltajilleen. Leirimaksu eräpäivä on 21.10.
Leirinjohtaja Emilia Piilola
emilia.piilola@gmail.com, 044 275 9345

Vaikka järjestelmä on jo
käytössä, tehdään siihen vielä
parannuksia ja muutoksia
pitkin syksyä. Kipinäpartion
ohje löytyy Kipinäpartion
nettisivuilta, etusivulta
kohdasta lippukuntainfo.
Päivitämme ohjetta tarpeen
mukaan.

