Jakelu: jaossa sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja sisältö
jaettu FB-ryhmässä, lisäksi paperisena jaossa koloilloissa

15.2.2021

Kipinäpartio ry – info 2 / 2021
Tämänhetkiset epidemia-ajan rajoitukset ja suositukset huomioiden, järjestämme koko lippukunnan yhteiset talvileiripäivät. Talvipäivät vietetään kaupunkileirinä
Korona-ajan rajoitukset huomioiden. Leirillä toimitaan pienryhmissä.

Lippukunnan City-Talvileiripäivät 27.-28.2.2021 Keskustassa
Milloin retki alkaa ja päättyy

Vaatetus

Lauantain retkipäivä on alustavasti klo 10-16 ja
sunnuntain klo 10-14.

•

Missä leiri pidetään ja missä nukutaan
Leiri pidetään päiväleirinä keskusta-alueella. Päivien
aloitus ja päättymispaikka ovat keskusta-alueella.
Yöksi mennään siis kotiin.
Leirin ohjelmassa vietetään suuri osa ulkona, mutta
joitain sisäaktiviteettejäkin on ohjelmassa.

Sadevaatteet mukaan, jos on sadetta
luvassa.

•

Säänmukaisesti kerrospukeutumista
ulkovaatteiden alle, näin voit säätää
tilanteen mukaan kerroksia ja sisälle
siirryttäessä voit jättää ulkohousut
naulakkoon. Kannattaa suosia hyvin
kosteutta siirtäviä materiaaleja.
Villakerrastot ja fleecet toimivat hyvin,
puuvilla on huonoin.

Ilmoittautuminen on avoinna sunnuntaihin 21.2. asti.
Ilmoittautumislinkki avautuu KiPan nettisivuille.
Retkipäiviin osallistutaan vain terveenä.
Retkestä peritään osallistujilta 5€ ruokamaksu.
Laskut lähetetään viikolla 9 partiolaisille / alle 18
vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen. Laskun
eräpäivä on 14.3.

Tarkemmat tiedot ja lisäinfoa viikolla 8
Tarkentunut aikataulu ja tiedot aloitus- ja lopetuspaikoista ja mahdolliset varustelisäykset ilmoitetaan
sähköpostitse huoltajille ja on ladattavissa
kipinäpartion sivuilla viimeistään keskiviikkona 24.2.

Vko 8 koloiltaan jokaiselle mukaan
muutama 1L:n nestepakkaustölkki.

Säänmukainen ulkoiluvaatetus. Mielellään
kosteutta kestävä, riittävän väljä, että
mahtuu alle kerroksia ja pystyy hyvin
liikkumaan. College-housu ei ole ulkohousu
leiriolosuhteissa.

•

Ilmoittautuminen ja retkimaksut

Hiihtolomaviikolla ei koloiltaoja.

•

Säänmukaiset riittävän isot/väljät jalkineet,
joilla on myös hyvä kävellä Kenkiin vielä
lämpimät sukat, ettei palele. Villa on
tässäkin varmin valinta, vaikka 2
päällekkäin ja puuvilla huonoin. Myös
varasukat hyvä olla.

•

Säänmukainen päähine

•

Lämpöiset käsineet, ja varakäsineet.

•

kaulahuivi/kauluri/tuubi – jos on kylmä keli
tai tuulista

Esim. maitopurkkeja. Purkkien tulee olla tyhjiä
huuhdeltuja ja mielellään litistämättömiä.
Lippukunnassa seuraamme Suomen Partiolaisten
ja Partiopiirimme Lounais-Suomen partiolaisten
ohjeistuksia sekä viranomaisten antamia
ohjeistuksia Korona-ajan toimintaan.

Varusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päiväreppu, johon pakkaat alla olevat ja jää myös
tilaa ryhmän yhteisille varusteille
Ruokailuvälineet kangaspussissa (lautanen, 2
mukia, lusikka, haarukka, veitsi. Ei kerta-käyttöisiä!).
Istuinalusta
Juomapullo
Puukko
Henkilökohtaiset tavarat, nenäliina tms.
Partiohuivi kaulaan
Heijastinliivi – päälle
Varakäsineet ja varasukat
Tarvittaessa sadevaatteet
Muutama kasvomaski (ei sudenpennut)

