Jakelu: jaossa paperisena viikkotoiminnassa mukana oleville, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille,
julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä
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Kipinäpartio ry – info 7 / 2020
Adventtikalenterimyynti
Partiolaisten adventtikalenterimyynti on alkanut.
Lisätietoja kampanjasta ja palkinnoista on viime
viikolla jaetussa tiedotteessa. Tiedotteen löydät
myös kipan sivuilta.

20.-21.11. koko lippukunnan yhteinen
Myyntitempaus K-Supermarketilla.
Tempauksissa myyjinä toimivat partiolaiset
kaikista ryhmistä, tukenaan johtajia. Jotta
loistavat myyntitiimit saataisiin muodostettua
kuhunkin tapahtumaan, jokaisen myyntipanos
tempauksissa huomioidaan myös tonttumerkkien
ja palkintojen myyntimääriin.
Tempauksen järjestelyissä huomioidaan
koronarajoitteet ja hygienia-asiat.

Otavan
ilmoittautumisten
vahvistaminen

Toimintaan osallistuminen ja
estymisestä ilmoittaminen

Piirileiri Otava siirtyi ensi kesälle.
Kartoitamme tällä hetkellä
lippukuntamme johtajaresursseja
ensi kesän leirimatkalle.
Tiedotamme tämän jälkeen millä
ehdoin osallistumisia voidaan
vahvistaa / uusia ilmoittautumisia
on mahdollista tehdä. Toistaiseksi
ilmoittautumisten vahvistamista
ei ole suotavaa tehdä.

Lippukunnassa seuraamme Suomen Partiolaisten ja Partiopiirimme
Lounais-Suomen partiolaisten ohjeistuksia sekä viranomaisten
antamia ohjeistuksia Korona-ajan toimintaan.

Kysely myyntivuoroja varten
kaikki viikkotoiminnassa mukana
olevat vastaavat 5.11. mennessä.

Erävalkean talkoot

Kysely on toteutettu Kuksan kautta ja toimii
kuten ilmoittautumiset eli huoltaja vastaa
kyselyyn (yli 15-vuotiaat voivat vastata itse).
Linkki kyselyyn avautuu viikon 44 alussa kipan
nettisivuille. Kyselyssä kysytään voiko
partiolainen osallistua myyntitempauksiin vai
onko estynyt, ja jos voi osallistuja, niin mitkä
kellonajat ovat sopivat. Kyselyn perusteella jaetut
myyntivuorot ilmoitetaan viikon 46 loppuun
mennessä.

Erävalkeassa saunan sisäpuolen
viimeistelyä tehdään marraskuun
loppupuolella. Nikkarointia on
tiedossa: saunan pukuhuoneen
jalkalistat ja penkki, saunan oven
uudelleenasennus ja ikkunoiden
ja ovien listoitukset. Lisäksi
saunalle asennetaan uusi pata.

Pidetään vielä
marraskuun lopulla.

Lisätietoja myöhemmin.

Korona-ajan partiotoiminta

Toistaiseksi järjestämme paikallisesti viikoittaisia koloiltoja lähes
normaalisti ja mahdollisuuksien mukaan myös muuta toimintaa.
Isompia valtakunnallisia tai piiritasoisia tapahtumia ei tällä hetkellä
järjestä. Näin ollen ryhmien ja lippukunnan retkiä tai osallistumisia
tapahtumiin paikkakunnan ulkopuolelle ei tällä hetkellä järjestetä.

Toimintaan osallistutaan vain terveenä
Muistutetaan kaikkia, että partiotoimintaan osallistutaan vain
terveenä.

Poisjäämisestä ilmoittaminen
Partiossa toteutetaan partio ohjelmaa. Edistymisen ja ryhmän
toiminnan kannalta on tärkeää, että partiolainen osallistuu
aktiivisesti ja säännöllisesti kokoontumisiin ja tapahtumiin.
Mikäli lapsi ei pääse koloiltaan, tulee huoltajan informoida asiasta
ryhmän johtajalle. Tarpojat ja Samoajat huolehtivat ilmoituksesta
itse. Poisjäämisen ilmoittamisohje on voimassa myös korona-ajan
ulkopuolella.
On suositeltavaa ilmoittaa poisjäämisestä viimeistään
kokoontumista edellisenä päivänä klo 18 mennessä ja äkillisissä
sairastumisissa yms. tapauksissa hyvissä ajoin ennen kokoontumista.

