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Seurakuntatalon remontti
on valmis

Kipinäpartion talvileiri – Kelluva kynttilä 17.-19.2.2017 Vahojärven leirikeskuksessa

Seurakuntatalon remontti alkaa
olla valmis ja vielä viimeisisä
kalustuksia tehdään. Kololla on
sähköt uusittu, valaistus entistä
parempi ja ennen kaikkea, upea
toimia wc.

Talvileirillä nautimme Suomen talvesta –
sellaisena kuin se on, kurkistamme lippukuntamme
70-vuotisen taipaleen talvileiriperinteeseen,
haastamme vanhat leiriohjelmat ja herkut ja
tuunaamme ne uusiksi.

Piha-alueella lumen alta
keväällä paljastunee vielä
remontin jälkiä, mutta nyt
pihamaa on hyvin käytössämme.

Pesuainekampanja alkaa
Viikolla 3 alkaa pesuainekampanja. (tarkka aloituspäivä
riippuu esitteiden
saapumisesta).
Koloilloissa jaetaan kaikille
partioperheille mainokset,
tilauslistat ja ohjeet.
Tuotteet tilataan listoilla ja
maksetaan toimitusten
yhteydessä. Myyntilistat – myös
tyhjät palautetaan
2.2.2017.mennessä koloiltaan
tai Anitalle.
Pesuaineiden toimitukset ovat
arviolta viikolla 8.
Pesuainekampanjasta lisätietoja
Anitalta

Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja
aikuisten osalta leiri alkaa perjantaia 17.2 kololta,
josta pakkaamme leiriläisten ja lippukunnan tavarat
ja leiriläiset autoihin ja siirrymme kimppakyydein
Vahojärvelle. Sudenpennut saapuvat leirille
lauantaina 18.2 aamulla. Retki päättyy kaikilla
sunnuntai-iltapäivällä Vahojärvellä.

Ryhmien yhteinen Mäenlasku tiistain
21.2. klo 17.-18:30 Haapasen
pulkkamäessä
Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu vastaava
lasketteluväline. Paistamme nuotiolla makkaraa
ja tarjolla on myös mehua.
Ei muita koloiltoja viikolla 8.
Mikäli pakkasta yli 15 astetta tai lunta liian
vähän, yhteiskokoontuminen pidetään kololla.
Lasketteluterveisin Emilia ja Miika

Tarvitsemme vanhempia avuksi leiriarjen
pyörittämiseen, mm. ruuanlaitossa ja tehtäväpisteiden valvonnassa ja tietysti tavaroiden ja
leiriläisten kuljetuksessa tarvitsemme apua.

Näistä tarkemmin tietoa
seuraavassa tiedotteessa
helmikuun alussa.

Pesuaineiden
lajittelutalkoot
Arviolta vko 8 maanantaina
20.2. Seuraavassa tiedotteessa
tarkemmin.

Lippukunnan Vuosikokous
Helmikuussa

HUOM Hiihtolomaviikolla
(vko 9) ryhmät eivät
kokoonnu

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.2. 2017.
Ilmoittautumislinkki avautuu Kipan sivuille viikon 3
aikana. Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi perua
vain sairastumisen vuoksi tai muusta erityisen
painavasta syystä.

Hiihtolomalla SRK:n tarjoaa
tekemistä varhaisnuorille.
Toimintapäivät maanantaina
27.2 ja tiistaina 28.2

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille
jaetaan leirikirje, josta löytyy tarkemmat tiedot
varusteista ja aikataulusta.

Poimintoja tulevista tapahtumista

Retkimaksut ovat pe-su 17€, la-su 12€, la 6€.
Retkimaksuista lähetetään laskut partiolaisille / alle
18 vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen.
Leirimaksulaskun eräpäivä on 12.2.17.

7.5 Paraatiretki Turkuun

Leirinjohtajana toimii Taru Haapakoski,
taru.haapakoski@takoma.fi, puh 040 587 5695

Tulossa olevia tapahtumia

22.4 Valkeisen Talkoot

13.5 Koko perheen päivävaellus Paroonin
Taipaleella
20.5 Kevätkauden päättäjäiset
Vko 23 lippukunnan 70-vuotis juhlaleiri

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 6.2.2017
Jaetaan koloilloissa viikosta 6
alkaen 1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille ja
johtajille, sekä julkaistaan
lippukunnan kotisivuilla.

Jakelu: koloilloissa viikolla 6, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Kipinäpartion talvileiri –
Kelluva kynttilä - 17.-19.2.2017
Vahojärven leirikeskuksessa

Pesuainekampanja

SRK tarjoaa varhaisnuorille

Pesuaineiden myynti on päättynyt ja
pesuaineet on tilattu.

Ryhmien yhteinen
kokoontuminen tiistain 21.2.
klo 17.-18:30

Pesuaineiden lajittelutalkoot maanantaina
20.2 klo 18-19 Takomalla

Sään ja lasketteluolosuhteiden
salliessa Haapasen pulkkamäessä

Tyttö, sinä olet Tähti - tyttöjen ilta on siirtyy
myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Heti talvileirin jälkeen on pesuainekuorman
lajittelu – n. 900 kiloja pesuaineita.
Lajitteluun avuksi tarvitaan huoltaja. Jos
pääset mukaan talkoisiin, ilmoittauduthan
mukaan kipan sivuilla olevasta linkistä
viimeistään 19.2.

Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu
vastaava lasketteluväline.
Paistamme nuotiolla makkaraa ja
tarjolla on myös mehua.

Hiihtoloman toimintapäivät on peruttu.

Myyjien tulee noutaa omien asiakkaidensa
pesuaineet Takomalta klo 19-19:30.
Leirikirjeen löydät tämän tiedotteen
takaa.
Ilmoittautuminen leirille on päättynyt.
Jälki-ilmoittautumismahdollisuutta
voit tiedustella leirinjohtajalta.

Takoman osoite Vanhantalontie 3.
(Jokiharjussa)
Myyjät toimittavat pesuaineet omille
asiakkailleen tämän jälkeen.
Pesuainekampanjasta lisätietoja Anitalta.

Retkimaksulaskut on lähetetty
osallistujille/huoltajille sähköpostiin.
Leirimaksulaskun eräpäivä on 12.2.17.
Tarvitsemme vanhempia avuksi
leiriarjen pyörittämiseen, mm.
ruuanlaitossa ja tehtävä-pisteiden
valvonnassa ja tietysti tavaroiden ja
leiriläisten kuljetuksessa tarvitsemme
apua. Vielä voit ilmoittautua avuksi.

Leirinjohtajana toimii Taru
Haapakoski,
taru.haapakoski@takoma.fi,
puh 040 587 5695

Pakkasta yli 15 astetta tai rinteessä
ei voi lasketella, kokoonnumme
kololla.
Tiedotteen ilmestyessä lumitilanne
vaikuttaa heikolta, mutta lunta
saattaa hyvinkin vielä tulla. Kololla
tapahtuvaan kokoontumiseen ei
oteta mukaan lasketteluvälineitä.
Tiedotamme yhteiskokoontumisen
toteutuksesta tarkemmin viikon 7
loppupuolella sähköpostitse ja
lippukunnan kotisivuilla.
Ei muita koloiltoja viikolla 8.
Lasketteluterveisin Emilia ja Miika

Kokoukset
•

Lippukunnan Vuosikokous 15.2.2016 klo
18 kololla.

•

Hallituksen ja johtajaneuvoston kokous
keskiviikkona 22..2 kololla.

Varhaisnuorisotyönohjaajalla jalka
paketissa.

Tarkemmat tiedot löydät SRK:n
tiedotuskanavista (varhaisnuorisotyön FB,
nettisivut ja tiedotteet)

HUOM Hiihtolomaviikolla (vko 9)
ryhmät eivät kokoonnu

Poimintoja tulevista tapahtumista
22.4 Valkeisen Talkoot
7.5 Paraatiretki Turkuun
13.5 Koko perheen päivävaellus Paroonin
Taipaleella
20.5 Kevätkauden päättäjäiset
Vko 23 lippukunnan 70-vuotis juhlaleiri

Seuraava kuukausitiedote ilmestyy
6.3.2017
Jaetaan koloilloissa viikosta 10 alkaen
1/talous, jaetaan myös sähköpostitse
huoltajille ja johtajille, sekä julkaistaan
lippukunnan kotisivuilla.
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Pesuainemyynti – tilitykset

Kevätretki paraatiin sunnuntaina 7.5.2017

Myyjät saivat pesuaineet, laskut ja ohjeet viikon 8
alussa asiakkailleen toimitettavaksi.

Aamun sarastaessa bussimme starttaa kohti Turkua.
Aamupäivän ohjelmassa on jo viime vuodelta tuttu
sisäaktiviteettipuisto Superpark ja iltapäivällä on paraati
juhlallisuuksineen. Puolen päivän aikoihin on lounas ja
paluumatkalla poikkeamme myös ruokailemaan. Takaisin
Parkanossa olemme illalla.

Käteismaksut tulee tilittää 10.3 mennessä
koloiltaan tai Anitalle. Tilityspussissa on selkeästi
mainittava tilityksessä olevat asiakasnumerot
(ja/tai myyjän ja asiakkaiden nimet).

Muutamia pesuaineita vielä jäljellä

Partiolaisten lisäksi mielellään otamme mukaan retkelle
huoltajia valvoviksi silmäpareiksi ja johtajien tueksi.

Jälkimyyntiin jäi seuraavat pesuaineet.

Retkimaksu

Tuotteet voit ostaa omaksi kololta ryhmänjohtajilta
tai Anitalta. (tuotteen mukana saa myös laskun)
• Omo Pyykinpesuneste 5L, hajusteeton
• Bio Luvil 4kg jauhe, Color, mieto tuoksu
• Bio Luvil 4kg jauhe, Color Sensitive hajusteeton

Retkimaksu on 20 eur (sisältää kuljetukset, Superpark-lipun,
lounaan ja paluumatkan sapuskan). Osallistumismaksulla
katetaan osa kuluista ja loput maksaa lippukunta ja tähän
mm. käytetään pesuainemyynnin tuottoja.

Pesuaine terveisin Anita

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä, ilmoittautumislinkki on
Kipan sivuilla. Retkikirje ja lasku lähetetään
ilmoittautuneille huhtikuussa (viimeistään viikolla 17)

Ilmoittautuminen

Lisätietoja ryhmänjohtajalta tai Juhanilta.

Tarpojien taitopäivä - Kettukallion kierros
1.4 Aurassa
Ilmoittautuneille tarpojille lähetetään tarkemmat
tiedot aikataulusta ja tarvikkeista lähempänä
tapahtumaa.

Poimintoja tulevista
tapahtumista
11.3 Rummutuskurssi, osa 1
31.3 Partsika juttujen DL

22.4 Valkeisen Talkoot
22.4 Rummutuskurssin 2-osa /kertaus
Kankaanpää (vip 14.4)
13.5 Koko perheen päivävaellus
Paroonin Taipaleella
20.5 Kevätkauden päättäjäiset

Vko 23 lippukunnan 70-vuotis
juhlaleiri

Kokoukset
•

Hallituksen ja johtajaneuvoston
kokous viikolla 12 kololla.

•

9.4 Partiopiirin kevätkokous ja
lippukuntafoorumi, Turku

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 27.3.2017
Jaetaan koloilloissa viikosta 13
alkaen 1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille ja johtajille,
sekä julkaistaan lippukunnan
kotisivuilla.

Jakelu: koloilloissa viikolla 13, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Kevätretki paraatiin sunnuntaina 7.5.2017

13.5 Koko perheen päivävaellus Paroonin Taipaleella

Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua koko
päivän retkelle. Aamupäivän ohjelmassa on sisäaktiviteettipuisto Superpark ja iltapäivällä paraati.
Partiolaisten lisäksi huoltajat ovat tervetulleita.

Tule viettämään perheen ja tuttavien kanssa ulkoilupäivä ja
samalla tehdään hyvää polun näkyvyyden parantamiseksi.
Päämatka on Aureesta keskustaan, matkana noin 20km ja
patikointi taukoineen vie 6 -8 tuntia. Päämatkan lisäksi
tarjoamme 1-2 lyhempää reittivaihtoehtoa.

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä, ilmoittautumislinkki ja lisäinfoa Kipan sivuilla. Retkikirje ja lasku
(retkimaksu 20,-) lähetetään ilmoittautuneille
huhtikuussa.

Poimintoja tulevista
tapahtumista
22.4 Rummutuskurssin 2-osa /kertaus
Kankaanpää (vip 14.4),
ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla

Bussi kuljettaa retkeilijät päätepisteen autoparkista lähtöpisteeseen. Matkan varrella on juoma ja eväspisteitä.

1.5 Olemme mukana Torilla
vapputapahtumassa, lisäinfoa
seuraavassa tiedotteessa.

Mikäli bussissa on tilaa, avaamme jälkiilmoittautumisen huhtikuussa.

Tarkemmin reiteistä ja aikatauluista seuraavassa tiedotteessa
ja kotivisuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen 4.5. mennessä,
ilmoittautumislinkki avautuu viikolla 16 KiPan sivuilla.

2.5 Paraatiharjoitukset ja merkkienjakotilaisuus. Ei muita koloiltoja
viikolla 18.

Ohjeita paraatiin valmistautumiseen ja varusteisiin
löydät tämän tiedotteen takaa.

Retkimaksu on 5 euroa. Lasku lähetetään ilmoittautuneille
ilmoittautumisajan päätyttyä.

20.5 Kevätkauden päättäjäiset

Lisätietoja ryhmänjohtajalta tai Juhanilta.

Lisätietoja Tommilta

Valkeisten Kevättalkoot lauantaina
22.4.2017, klo 10-15
Partiolaiset perheineen kutsutaan laittamaan
Valkeisen kesäkuntoon puuhommien, siivousten ja
yleisen järjestelyn keinoin. Tule viettämään
mukavaa kevätpäivää Valkeisille!

JOTT on maailmanlaajuinen vuosittainen
tapahtuma. Vuodesta 1998 JOTT on koonnut
jokaisena toukokuun toisena lauantaina
partiolaisia metsiin, poluille ja teille.
JOTT:n tarkoituksena on saada partiolaisia
liikkeelle luontoon kansainvälisessä hengessä.

Kipinäpartion nettisivuilla on ilmoittautumislomake
(vip 13.4), jossa kysellään myös työkaluista jne.
jotta osaamme järjestellä hommia. Mitä enemmän
meitä on, sitä nopeammin saamme valmista!
Tarjolla kahvia, makkaraa jne. joten nälässä ei
tarvitse olla.

Leon Lenkkiin & Hilkan Kilpan 27.-28.5.2017
•

Ilmoittautuminen vip 30.4. Tarjous: 31.3.2017 mennessä
ilmoittautuneille vartioille on tarjolla lämmin aamupala
kahveineen yörastilla.

Talkoovastaavina Mauri ja Juhani

•

http://www.ylvi.fi/leksa17/

Partiotaitokilpailut 14 vuotiaista alkaen Ylöjärvellä.

7.-10.6 lippukunnan 70-vuotisjuhlaleiri Valkeisissa. (juhla 10.6)

Kokoukset
•

9.4 Partiopiirin kevätkokous ja
lippukuntafoorumi, Turku

•

Hallituksen kokous viikolla 16

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 18.4. tai 24.4
Jaetaan koloilloissa viikosta 16 tai 17
alkaen 1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille ja johtajille,
sekä julkaistaan lippukunnan
kotisivuilla.

Jakelu: koloilloissa viikolla 13, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Partioasussa Paraatiin

Tarkista ajoissa Partioasusi

Partioasut kiertoon

•

Partiopaita

•

•

sudareilla sudenpentupaita tai
yksivärinen tumman sininen,
siisti paita, esim. college

Jos partioasusi on käynyt pieneksi tai
muuten tarpeettomaksi, se kannattaa
laittaa kiertoon *. Myös partiopaidan
kanssa sopivaa hametta tai housuja
kannattaa kaupitella

•

Partiohuivi

•

Pojilla tummat suorat housut

•

Tytöillä tummat housut tai
tumma yksivärinen hame +
hameenväriset sukkahousut
•

•

kylmällä kelillä voi
laittaa 2 sukkahousut.

•

Tummat sukat ja tummat
siistit kengät

•

Pillinaru (tarpojat – aikuiset)

•

Partiovyö, (ei pakollinen,
seikkailijasta alkaen
suositeltava, saa olla
sudareillakin)

•

Sudareilla voi olla väiski,
muilla vapaaehtoisesti baretti

•

Valkoiset käsineet
(lipunkantajalla ja airueilla,
nämä KiPan puolesta)

•

•

Kylmällä kelillä mustat tai
tummansiniset sormikkaat

•

•

Puhdas, siisti ja ehjä. Pese ja
korjaa tarvittaessa.
Mahtuu päälle. Kylmällä ilmalla
partiopaidan alle pitää pukea
lämmintä, takkia ei paidan päälle
paraatiin laiteta.
Hanki tarvittaessa uusi paita.
Paidan voit ostaa käytettynä tai
hankkia uuden Scandinavian
Outdoor: sta (partiokauppa) tai
sen nettikaupasta
www.scandinavianoutdoor.fi
Partiopaidan merkit voit kaikki
ostaa kololta kerralla –
Outdoorin kaupoista ei kaikkia
ole saatavissa.
Sadesäällä partioasun päälle
puetaan kertakäyttösadetakki
(varaa mukaan – hanki ajoissa)

•

Tuo asut kololle ja kiinnitä lapulla
hinta, koko ja yhteystietosi.

•

Voit kaupitella paitaa myös
ryhmän Whatsapissa.

•

Pohjois-Satakunnan alueen FBpartiotarvike-kirppis toimii myös
myyntikanavana. Liity suljettuun
ryhmään Pohjois-Satakunnan
partiotarvikekirppis.

•

Partiopaitoja kaupitellaan myös
Tori.fi:ssä ja muissa
kauppakanavissa, sekä mm
valtakunnallinen FB-kirppis:
Partiokirpputori!

Partio- ja sudenpentupaidan
merkit ajantasalle
•

Aikaisempien ikäkausien
kangasmerkit poistetaan

•

Yli vuotta vanhemmat
tapahtumamerkit (leirimerkit
yms.) poistetaan. Uusin merkki
ommellaan oikean taskun ja
maatunnuksen yläpuolelle, muut
(alle 1v vanhat) voi ommella
oikeaan hihaan ikäkausimerkkien
alapuolelle. (uusi ohjeistus)

•

Jos paidassa on merkkienpäivitys
ajankohtainen, voit purkaa
vanhat merkit pois ja pestä
paidan. Näin merkkien jäljet
hieman häviävät.

•

Huom. lupausmerkit, SP:n tunnus
ja maatunnus ovat kaikilla
Suomessa samat ja KiPassa
kaikilla on samanlainen vasen
hiha. Paidan perusmerkkejä ei
siis kannata ottaa irti – edes
myydessä

Lippukunnan laina-paita paraatiin
•

Lippukunnalla on muutamia lainattavia sudenpentu- ja partiopaitoja

•

•

Lainapaidat on ensisijaisesti tarkoitettu juuri mukaan tulleille, kun paitaa ei
vielä ole ehditty tai ole mahdollista hankkia. Mutta toki kaikki voivat itselleen
lainapaitaa hakea, niin kauan kuin lainattavaa on.

Merkkiohje – on lainattavissa
kolon seinältä.

•

•

Lainapaitoja voi tiedustella Juhanilta

Yhteisvastuu- ja tonttumerkit
ommellaan oikeaa hihaan
taitomerkkien ja jälkimerkkien
kohtaan.

Jakelu: koloilloissa viikolla 17, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Vapputapahtuma Torilla
1.5.2017 klo 12-14
Kipalaiset ovat mukana
vapputapahtuman
toteutuksessa yhdessä
Parkanon Lions Clubin kanssa.
Esittelemme partiotoimintaa
erilaisten aktiviteettien
muodossa, avustamme lasten
ohjelmien toteutuksessa ja
keräyksessä. Olethan mukana
talkoissa, myös huoltajat ovat
tervetulleita apuun.
Ilmoittaudu mukaan 27.4
mennessä, ilmoittautumislinkki
on KiPan sivuilla

Tiistaina 2.5.2017 klo 1718.30 Paraatiharjoitukset
ja merkkien jako kololla

Kevätretki paraatiin sunnuntaina 7.5. klo 7-20

Yhteiskokoontuminen tarjoaa
partiomaista meininkiä ja
paraatitunnelmaa, rumpujen
pärinää sekä tietysti kevätkaudella
suoritettuja merkkejä luovutetaan
juhlallisesti. Partioasut päälle
(sateella tietysti takki yms.)

Aikataulu:
7:00 Lähtö kololta
10-13 Superpark + lounas ja
viimeisenä ennen poislähtöä
pukeutuminen paraatia varten
13 -> Siirtyminen ja järjestäytyminen
Tuomikirkontorille.
14 -> Paraatijuhla ja paraati
15-16 kotimatkalle (matkalla Hese)
n. 20 olemme takaisin Parkanossa

Jaetut merkit on tarkoitus
ommella paitoihin paraatiin
mennessä. Paidan perusmerkkejä
voit ostaa ja apua merkkien
sijoitteluun saat omalta
johtajaltasi tai tämän tilaisuuden
jälkeen kololta.
Ei muita kokoontumisia viikolla 18

Punainen Sulka on Lions-liiton
valtakunnallinen keräys. Vuosina
2016-2017 Punainen Sulka keräyksellä tuetaan nuorisotyötä
useiden eri järjestöjen kautta.
Partio on yksi Punaisen Sulan
kumppaneista ja saa osan
keräyksen tuotoista.

Leon Lenkkiin & Hilkan
Kilpan 27.-28.5.
Partiotaitokilpailut 14 vuotiaista
alkaen Ylöjärvellä.
• Ilmoittautuminen vip 30.4.
• http://www.ylvi.fi/leksa17/

Kokoukset
•

Hallituksen kokous viikolla 21

Kipalaisia on lähdössä huikean hieno 44 henkilön porukka Turkuun.

Varusteet Bussiin ja matkalle
• Kunnon voileipäeväät, joilla pärjää
aamupäivän lounaaseen saakka. Jos
haluat voit ottaa vähän
naposteltavaa paluumatkalle.
Muista kohtuus. Ei energiajuomia.
• Henkilökohtaiset tarvikkeet;
lääkkeet, nenäliina…
• Puhelin. (jätetään bussiin tai
lokeroon Superparkin ajaksi, bussiin
Paraatin ajaksi)
• Voit myös ottaa: kamera, tyyny
matkalle, aurinkolasit, vähän rahaa
pikkuostoksiin, ajanvietettä
matkalle
• Kertakäyttösadetakki
• Jos on luvassa sadetta, on hyvä olla
varakengät ja sukat sekä kuivaa
vaihtovaatetta paluumatkalle

Superparkkiin
• Sisäliikuntakengät, tossut tai sukat
• Mukavat ja joustavat vaatteet,
riittävän ohuelti, ettei suotta tule hiki
ja jonka päälle voit sitten pukea lisää
paraatiin. (Superpark-vaatteet
kannattaa pukea päälle jo aamulla
kotona)
Paraativarusteet pakataan kassiin ja
otetaan mukaan superparkkiin
Jätetään säilytykseen Superparkin
lukittavaan kaappiin. Pukeutuminen
paraatiin Superparkin pukutiloissa ennen
poislähtöä. Bussissa ei enää ehdi
vaatteita vaihtaa.
• Partioasu, tarvittaessa katso edellinen
tiedote (löytyy Kipan sivuilta)
• Riittävän paljon lämmintä
partiopaidan ja päällyshousujen/
hameen alle. Olisi hyvä jos Superparkasusteiden päälle voisi pukea
lisäkerroksia, tai tarvittaessa vaihtaa
kuivan aluspaidan.
• Kengät joilla jaksaa kävellä (jos olet
puistossa sukkasilla, ota vaihtosukat)
• Nimetty juomapullo mukaan
superpark-puistoon. Vaikka vedellä
täytetty limupullo, jos vaikka unohtuu
puistoon, ei niin harmita.

Jakelu: koloilloissa viikolla 17, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Lauantaina 13.5 klo 10 koko
perheen päivävaellus Paroonin
Taipaleella
Tule viettämään perheen ja tuttavien
kanssa ulkoilupäivä ja samalla tehdään
hyvää polun näkyvyyden parantamiseksi.
Reittivaihtoehtoja on kolme:
•

Päämatka on Aureen Mikonniemestä
keskustaan, reilu 2o kilometriä,
patikointi taukoineen vie 6 -8 tuntia.
(Tarpojista vanhempiin partiolaisiin)

Päämatkan lisäksi tarjoamme lyhemmät
reittivaihtoehdot erityisesti perheen
pienempiä ajatellen.
•

•

8-9 kilometrin keskimatka starttaa
Peräjärveltä ja päättyy Viinikkaan.
(sopiva matka seikkailijoille)
Lyhin reittivaihtoehto on viimeiset noin
4 kilometriä, alkaen Niemenmaantieltä.
(suosittelemme sudenpennuille)

Bussi kuljettaa retkeilijät päätepisteen
autoparkista kävelyreitin lähtöpaikkoihin.
Matkan varrella on juoma- ja eväspisteitä.
Retkimaksu on 5 euroa. Ilmoittautuneille
lähetämme laskun ja tarkemmat ohjeet,
jotka myös julkaistaan KiPan kotisivuilla.
Ilmoittautuminen 4.5. mennessä,
ilmoittautumislinkki kipan sivuilla
Lisätietoja Tommilta

Valkeisten Kevättalkoot
ja toimintakauden
päättäjäiset lauantaina
20.5.2017 klo 10-15
Myöhäisen kevään vuoksi
talkoot on siirretty toukokuulle.
Partiolaiset perheineen
kutsutaan laittamaan Valkeisen
kesä- ja juhlakuntoon
puuhommien, siivousten ja
yleisen järjestelyn keinoin. Tule
viettämään mukavaa
kevätpäivää Valkeisille! Mitä
enemmän meitä on, sitä
nopeammin saamme valmista!
Talkoilun lomassa vietämme
myös kevätkauden päättäjäisiä.
Tarjolla lounas ja
jälkiruokakahvit.
Ilmoittaudu mukaan 11.5
mennessä, ilmoittautumislinkki
on KiPan sivuilla

Seuraava tiedote
Lisäinfoa kevään ja kesän
ajankohtaisista asioista
tiedotamme sähköpostitse ja
nettisivuillamme. Kesäleiristä
jaetaan leirikirje
ilmoittautuneille.

Kipinäpartion kesäleiri

HUMU 2017
Kesäleiri: HUMU 17 on täällä! Tervetuloa
Kipinäpartion kesäleirille Valkeisiin. Leiri
pidetään 7-10.6.2017 siten, että muut kuin
sudenpennut aloittavat keskiviikkona 7.6 ja
sudenpennut aloittavat leirihumunsa
torstaina 8.6.
Kesäleirillä tehdään paljon partiomaisia
asioita, pidetään hauskaa ja tietenkin
juhlitaan Kipinäpartion 70-vuotista
taivalta! HUMUlla opit taatusti jotain uutta
ja tapaat kavereita.
Leirimaksu on sudareilta 25 eur ja muilta
30 eur. Kun perheestä ilmoittautuu 3 tai
enemmän, saa perhealennusta. Leirimaksut
laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoittautumislinkki löytyy Kipinäpartion
nettisivuilta (www.kipinapartio.fi) 1.5
alkaen ja viimeinen ilmoittautumispäivä on
18.5. Älä elä sumussa, tavataan HUMUlla!
-Mauri

Lippukunnan
70-vuotisjuhla

lauantaina 10.6.2017
Erävalkeassa
Lippukuntamme juhlistaa 70vuotista parkanolaista
partiotaivalta leiritunnelmissa.
Esitämme kutsun partiolaisten
kotiväelle (+ muille
kiinnostuneille) osallistuja
juhlaamme.
Varsinainen juhla kahvitilaisuuksineen on lauantaina
iltapäivällä, mutta
leiritunnelmaa voi tulla
fiilistelemään jo hieman
aiemminkin.
Ilmoittautuminen juhlaan on
lippukunnan kotisivujen linkin
kautta. Ilmoittautuminen
avautuu viikolla 20 ja
sulkeutuu torstaina 1.6.
Tarkempi aikataulu ja muuta
lisätietoja juhlasta julkaistaan
toukokuun aikana lippukunnan
kotisivuilla.

Jakelu: viikkokokoontumisissa, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Syksyn viikkotoiminta on
käynnistynyt
Ryhmien kokoontumisajat ovat kipinäpartion
nettisivuilta kohdasta toiminta.
Partiossa toteutetaan partio-ohjelmaa.
Edistymisen ja ryhmän toiminnan kannalta on
tärkeää, että partiolainen osallistuu aktiivisesti
ja säännöllisesti kokoontumisiin ja tapahtumiin.
Mikäli lapsi ei joku kerta pääse koloiltaan, tulee
huoltajan infota asiasta ryhmän johtajalle
viimeistään kokoontumista edellisenä päivänä
klo 18 menneessä.
Mahdollisista useamman partiolaisen yhtäaikaisesta poissaolosta (esim. iltakoulu), tulee
ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
jotta tarvittaessa kyseisen viikon
kokoontuminen voidaan siirtää tai perua.

Erävalkean talkoot
Erävalkeaan rakennetaan uusi puuliiteri.
Partiolaiset pääsevät itse kokoamaan runkoa
leirillä. Ennen leiriä talkoillaan liiterityömaalla
kuin muutoinkin.
Talkoisiin tarvitaan partiolaisia samoajista
aikuisiin sekä partiolaisten vanhempia. Yhdet
talkoot on jo pidetty ja anturat on valettu.
Talkoisiin ilmoittaudutaan. Ilmoittautumislinkki
on KiPan sivuilla. Talkoissa tarjotaan kahvia ja
purtavaa.
9.9. liiteritalkoot: perusharkkojen
muuraus/betonointi. Sään salliessa seinä hirsien
pintakäsittelyä parkkipaikalla. Puutavaran siirtoa
parkkipaikalta majalle, Alapohjatöiden
valmistelut. (vip 7.9)

Kipinäpartion Syysleiri Pilke
6.-8.10.2017 Erävalkeassa.

Muita tulevia
tapahtahtumia

Syysleirissä kartutamme metsäretkeilyn ja
nikkaroinnin taitoja. Tule mukaan.

24.9. Lippukuntapäivä
Johtajisto kouluttautuu,
vip. 10.9

Tarpojien, Samoajien, Vaeltajien ja Aikuisten
retki alkaa perjantaina klo 17:30 kololta.
Sudenpentujen ja seikkailijoiden retki alkaa
lauantaina klo 9:00 kololta. Sudenpentujen
retkipäivä päättyy lauantai-iltana 19:15
Erävalkeassa ja muiden retki sunnuntaina klo
14:00. Retkipaikalle Erävalkeaan ja pois
matkataan huoltajien ja johtajien autoilla.

13.-15.10 ROK, osa I
Samoajat kouluttautuu,
johtajisto kouluttaa. Osa
II 17.-19.11
Vko 42 syysloma
Ei viikkokokoontumisia.

Huoltajat osallistuvat huoltotehtäviin, ennen
tai jälkeen retken tai sen aikana (valitaan
ilmoittautumisessa). Johtajiston voimavarat
ovat ohjelman toteuttamisessa.

20.-21.10 SamoajaExplo,
Salo
Ilmoittautuneille
tarkemmat tiedot
myöhemmin.
Muuta
Marraskuussa
adventtikalenterimyynti

Suunnistusilta Viinikan kuntoradalla
tiistaina 19.9. klo 17:30-19:00

• 8.-10.10. leirillä hirsirungon pystytys ja
vesikaton aloitus.

Retken Ilmoittautuminen alkaa torstaina 7.9
ja päättyy torstaina 28.9. Ilmoittautumislinkki
on kipan nettisivuilla. Ilmoittautuminen on
sitova ja sen voi perua vain sairastumisen
vuoksi tai muusta erityisen painavasta syystä.

Rastit ja aarteet etsitään lippukunnan
yhteisessä suunnistus-illassa. Kokoonnumme
kuntoradan info-taululla klo 17:30.

• Lokakuussa tarvittaessa vielä yhdet talkoot,
jotta liiterin vesikatto saadaan valmiiksi ennen
talvea.

Ilmoittautumisajan päätyttyä jaetaan
leirikirje, josta löytyy tarkemmat tiedot
varusteista ja aikataulusta.

3.12 kädentaitajien
messujen kahvio

Mukaan tarvitset säänmukaiset ulkoiluvälineet,
juomapullon, oman mukin. istuinalustan ja voit
myös ottaa mukaan oman kompassin.

Talkoovastaavina Juhani ja Mauri

Retkimaksut ovat pe-su 17€, la-su 12€, la 6€.
Retkimaksuista lähetetään laskut
partiolaisille / alle 18 vuotiaiden osalta
heidän huoltajilleen. Leirimaksulaskun
eräpäivä on 4.10.17.

Seuraava tiedote
ilmestyy 2.10.2017

Kaikki ryhmät osallistuvat suunnistusiltaan eikä
viikolla 38 ole koloiltoja muina päivinä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä (vip). 14.9.,
ilmoittautumislinkki KiPan kotisivuilla.
Huoltajia voi ilmoittautua mukaan avustaman.

Suunnistusvastaavana Tommi

23.9. Valkeisten syystalkoot: muiden töiden
ohessa alapohjan teko. (vip 21.9)

Minifestarit 16.9. Puntilla
Kipalaiset samaojasta aikuisiin ovat mukana
toteuttamassa tapahtumaa. Tekijöiden ilmoittautuminen 14.9 mennessä, linkki kipan sivuilla.
Sudarit, Seikkailijat ja Tarpojat, tervetuloa
osallistumaan tapahtumaan.

Jälki-ilmoittautuminen: 29.9-3.10, Jälkiilmoittautuneiden retkimaksut 25€/20€/10€.
Leirin johtajana Taru, taru.haapakoski@iki.fi
040 587 5695

1.12? Joulunavaus

Jaetaan koloilloissa
viikosta 40 alkaen
1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille
ja johtajille, sekä
julkaistaan lippukunnan
kotisivuilla.

Jakelu: viikkokokoontumisissa, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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Erävalkean talkoot

Pilke
Kipinäpartion syysleiri, 6.-8.10.2017 EräValkea
Leirikirje on ollut jaossa koloilloissa 27.9 alkaen ja
jaettu sähköisesti 28.9, sekä on ladattavissa
Kipinäpartion nettisivuilta. Leirimaksun eräpäivä on
4.10. ja jälki-ilmoittautuminen on auki 3.10. asti.
Vinkit onnistuneeseen leirielämykseen.
•

•

Leiriläinen itse valitsee leirikirjeen listan avulla
varusteet ja laittaa ne reppuun. Näin hän
paremmin muistaa mitä tuli pakattua ja mihin.
Huoltaja voi avustaa nimikoinnissa ja katsoa, että
pakatuksi tulee oikeat varusteet.

Melko viileä sadekeli näyttää todennäköiseltä.
Kunnon sadetta kestävä sade- tai ”Goretex”-asu ja
saappaat on paras valinta. Koko päivä ollaan
ulkona. Vettähylkivät kengät ja asut lopulta
kastuvat ja niitä ei saada leirillä kuiviksi.

•

Huomioithan että saappaisiin tai kenkiin mahtuu
kunnolla sukkaa ja varpaat mahtuvat liikkumaan.
Tiukoissa jalkineissa tulee kylmä.

•

Pitkäpunttista välihousua pitää olla ja mielellään
villa/fleece tms. Kostea puuvilla on kylmä ja ikävä.

•

Vaihtokäsineitä, villasukkia ja pipoa olla pitää.

•

Tavaroita kannattaa pakkailla jo alkuviikosta.
Kysymykset varustautumisesta tms, omalle
ryhmänjohtajalle tai leirinjohtajalle. Johtajat ovat
kuitenkin to-pe jo kiireisiä. Leirinjohtaja ottaa sekä
otsavalon että tavallisen taskulampun.

Leirin johtajana: taru.haapakoski@iki.fi 040 587 5695

Erävalkeaan liiteriä jatketaan leirillä. Tavoite on
pitää leirillä harjannostajaiset. Loppuja töitä
joutunemme tekemään leirin jälkeen.

Adventtikalenterimyynti
15.10.-30.11.
Adventtikalenterit ovat partiolaisille
merkittävä varainhankintakeino, jossa
jokainen partiolainen on tärkeä.
Halukkaat voivat ottaa kalentereita
myytäväksi (max. 5 kpl kerralla).
Kalentereiden mukana jaetaan infokirje ja se jaetaan myös sähköpostitse
koteihin. Parhaat myyjät palkitaan: 10
myytyä kalenteria - tonttu-suoritusmerkki, 20 kalenteria - EA-pakkaus.
Lippukunnan yhteiset myyntitempaukset kaupoilla pidetään 3.11. ja 10.11.
Liitteenä kyselylomake mahdollisuudesta osallistua näihin myyntitapahtumiin. Tarkemmat ohjeet, aikataulut
ja vuorot ilmoitetaan myöhemmin.
Myyntivuorokyselyn palautus
viimeistään syyslomaa edeltävällä
viikolla 12.10. mennessä koloiltaan tai
kuva täytetystä lomakkeesta 19.10.
mennessä sähköpostitse Sannalle
sannatrm@gmail.com.
Kaikki palauttavat lomakkeen.
Joulukortit
Partiolaisten joulukortit tulevat myös
myyntiin. Näistä tulee lisätietoa
myöhemmin.

Leirillä partiolaiset pääsevät tekemään
mielipuuhaa puiden hakkaamista. Sahattua
puutavaraa on aika paljon odottamassa liiteriin
pääsyä. Tätä projektia jatkamme myös talkoissa.
Talkoot pidetään viikkojen 43-47 aikana.
Ilmoitamme talkoista tarkemmin myöhemmin.
Talkoovastaavina Juhani ja Mauri

Uintiretki Kankaanpään uimahalliin
tiistaina 14.11.
Lähtö kololta klo 17:00 – olethan ajoissa
paikalla. Paluumatkalle uimahallilta lähtö n. klo
19:30, ennen paluumatkaa syömme evästä
uimahallilla. Takaisin kololla olemme noin klo
20:00.
Mukaan: Uikkarit , uimalasit, pyyhe ja
pesuaineet. Muistathan syö kotona kunnon
välipalan tai päivällisen, että jaksat hyvin
pulikoida.

Muita tulevia
tapahtahtumia
13.-15.10. ROK, osa I
Samoajat kouluttautuu,
johtajisto kouluttaa.
Vko 42 syysloma
Ei viikkokokoontumisia.

20.-21.10.
SamoajaExplo, Salo
Ilmoittautuneille
tarkemmat tiedot
myöhemmin.
Muuta
1.12? Joulunavaus
3.12 kädentaitajien
messujen kahvio
6.12 itsenäisyyspäivän
juhlallisuudet
10.12 Joulujuhla (noin
klo 10:30-13) ja
myyjäiset

Ilmoittautuminen to 2.11. mennessä,
ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla.

Seuraava tiedote
ilmestyy 6.11.2017

Viikolla 46 ryhmät eivät kokoonnu muina päivinä
(poislukien Samoajat).

Jaetaan koloilloissa
viikosta 45 alkaen
1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille
ja johtajille, sekä
julkaistaan lippukunnan
kotisivuilla.

Retkelle tarvitaan muutama huoltaja
silmäpareiksi altaalle ja pesutiloihin.
Matka tapahtuu bussilla. Mikäli ilmoittautuneita
on vähän, menemme kimppakyydein.

Jakelu: viikkokokoontumisissa, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi
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30.10.2017 /
Joulunavaus
päivitetty
6.11.2017

Erävalkean liiteri- ja puutalkoot 4.11.

Joulunavaus pe 24.11.

Adventtikalenterit

Talkoot alkavat samanaikaisesti 2 eri paikasta klo
10: Pässikalliolla Vahojärvellä ja Erävalkeassa.

Tonttukulkue lähtee puntilta klo 17 ja
samoihin aikoihin kerääntyy jo yleisöä
torille, ohjelma torilla alkaa klo 17:30
Juhla päättyy klo 18:30 ilotulitukseen.

Myynti on alkanut mukavasti. Kololla on vielä
kalentereita innokkaille myyjille. Lisää kalentereita
saa kun tilittää edellisistä rahat. Viimeiset tilitykset
ja myymättömien kalenterien palautukset tulee
tehdä viikon 48 koloiltaan.

Erävalkeassa talkoillaan puuliiterin kimpussa,
tehdään syystalkoissa tekemättä jääneitä töitä sekä
siirretään polttopuuta parkkipaikalta majalle ja
uuteen liiteriin.
Lippukuntamme on saanut lahjoituksena puuta, joka
haetaan Vahojärveltä osan porukan voimin ja
tuodaan Erävalkeaan. Vahojärven osuudesta on
kelivaraus – vahvistetaan Kipan nettisivuilla
perjantaina klo 19 mennessä.

Onnistuneisiin talkoisiin tarvitaan paljon käsipareja
(20+) ja lisäksi kuljetuskalustoa. Ilmoittaudu
mukaan 2.11. mennessä. Talkoosapuskat toki
tarjotaan.
Talkoovastaavina: Juhani ja Mauri

14.11 Uintiretki Kankaanpään uimahalliin
ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla on auki 2.11 asti.
Retkelle tarvitaan muutama huoltaja silmäpareiksi
altaalle ja pesutiloihin.
Lähtö kololta klo 17:00 – olethan ajoissa paikalla.
Paluumatkalle uimahallilta lähtö n. klo 19:30, ennen
paluumatkaa syömme evästä uimahallilla. Takaisin
kololla olemme noin klo 20:00.
Mukaan: Uikkarit , uimalasit, pyyhe ja pesuaineet.
Muistathan syödä kotona kunnon välipalan tai
päivällisen, että jaksat hyvin pulikoida.
Viikolla 46 ryhmät eivät kokoonnu muina päivinä
(poislukien samoajat).
Matka tapahtuu bussilla. Mikäli ilmoittautuneita on
vähän, menemme kimppakyydein.

KiPan myyntipisteellä paistuu grillimakkaraa ja letut, maistuu kahvi ja mehu.
Tarpojat, Samoajat, Vaeltajat ja aikuiset
partiolaiset osallistuvat valmisteluihin,
tiskin taakse ja loppusiivouksen kello
14-20 välillä.

Sudenpennut ja seikkailijat voivat osallistua kalenterien ja korttien myyntiin
sekä mahdollisiin tonttutehtäviin.

Kyselylomake
Joulun-avaukseen ja
messu-kahvioon
osallistumisesta,
palautus 16.11.
mennessä (kaikki
palauttavat)

Lippukunnan yhteiset myyntitempaukset kaupoilla
pidetään 3.11. ja 10.11. Myyntivuorot ovat tämän
tiedotteen takana.

Joulukortit
Partiolaisten Mauri Kunnas joulukortit tulevat
myyntiin 6.11. alkaen. Kortit ovat yksipuoleisia,
paketissa 6kpl, hinta 5 euroa. Kortteja myymme
myynti-tempauksissa, mutta näitä voi myös
kaupitella tutuille ja ostaa toki itselle.

KiPan kahvio su 3.12. ja valmistelutalkoot la 2.12.
KiPan kahvio messuilla palvelee asiakkaita tänä vuonna 4. kerran. Kahvio
on loisto paikka näkyä ja tehdä varainhankintaa. Messuilla käy vuosittain
noin 2000 kävijää, toki kaikki eivät kahvilla ennätä poiketa.

6.12. Itsenäisyyspäivä

KiPan kahviossa on ollut tarjolla hienoja ja kauppansa hyvin tekeviä itse
tehtyjä leivonnaisia. Jos tänäkin vuonna on halukkuutta leipoa, se on
hieno juttu – itse tehty on aina itse tehty. Myös puuronkeittäjälle olisi
tarve.

Iltapäivän kaupungin juhlassa samoajat ovat
lipunkantotehtävissä.

Ryhmäläiset toimivat mm. plokkaajina, pöydän siistijöinä, myyvät
kalentereita. Aikuisia tarvitaan leivontaan, etukäteisvalmisteluihin ja
myyntitiskille. Perinteisesti kahviosta on voinut ostaa suolaista ja
makeaa sekä joulupuuroa.
Haluatko ilmoittautua mukaan
varainhankitatalkoisiin – täydennäthän
tiedot liitteenä olevaan lomakkeeseen.
Tehdään yhdessä loistava kahvioelämys.
Tapahtumavastuullinen: Taru

Juhlavuoden klo 10 jumalanpalvelukseen
osallistuvat kaikki kipalaiset.

Illan kynttilöiden sytytykseen sankarihaudoilla
osallistuvat tarpojat ja samoajat.

10.12. Joulujuhla ja myyjäiset
Joulujuhla noin klo 10:30-13:00 ja myyjäiset
iltapäivällä SRK-talolla.

(lisätietoja seuraavassa tiedotteessa)

Seuraava tiedote ilmestyy 27.11. mennessä
Jaetaan koloilloissa viikosta 47-48 alkaen 1/talous,
jaetaan myös sähköpostitse huoltajille ja johtajille,
sekä julkaistaan lippukunnan kotisivuilla.

24.10.2016

Kipinäpartio Tiedote Marraskuu 2016
Ryhmien Uintiretket
Kankaanpään uimahalliin.
Maanantaina 31.10
• Seikkailijat
• Sudet-tarpojat.
Tiistaina 1.11
• Sudenpennut
• Huuhkajat

Joulunavaus pe 25.11. torilla

Adventtikalenterimyynti

KiPan myyntipisteellä paistuu grillimakkaraa ja letut,
maistuu kahvi ja mehu.

Kalenterimyynti on alkanut. Halukkaat
voivat ottaa kalentereita myytäväksi
(max. 5 kpl kerralla). Parhaat myyjät
palkitaan: 10 myytyä kalenteria tonttu-suoritusmerkki, 20 kalenteria uniikki partiopipo.

Unohtuiko ilmoittautuminen? Laita
sähköpostia mauri@kuivanen.net, niin
tutkitaan mahtuuko vielä mukaan.

Käythän ilmoittautumassa to 10.11 mennessä.
Ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla. Ilmoittautumisen
yhteydessä kysytään huoltajan mahdollisuutta osallistua.

Lähtö kololta klo 17:00, olethan ajoissa
paikalla. Paluumatkalle uimahallilta lähtö
n. klo 19:30, paluumatkalla kaakaot ja
munkit Niinisalon sotilaskodilla. Takaisin
kololla olemme noin klo 20:30.

Tapahtumavastuullinen: Piipi

Myyntivuorot jaetaan viikon 44
koloilloissa ja sähköpostitse
huoltajille.

KiPan kahvio Kädentaitajien messuilla su 27.11.
ja valmistelutalkoot la 26.11.

Kalenteri-info tämän paperin toisella
puolella.

Mukaan: Uikkarit , uimalasit, pyyhe ja
pesuaineet. Muistathan syö kotona kunnon
välipalan tai päivällisen, että jaksat hyvin
pulikoida.

KiPan kahvio kädentaitajien messuilla palvelee asiakkaita tänä
vuonna kolmannen kerran. Kahviossa meillä on mitä loistavin
paikka näkyä ja tehdä varainhankintaa. Messuilla käy vuosittain
noin 2000 kävijää, toki kaikki eivät kahvilla ennätä poiketa.

Tulossa olevia tapahtumia

Retkimaksua ei kerätä, lippukunta maksaa
uinnit ja munkkikaakaot.

KiPan kahviossa on ollut tarjolla huikean hienoja ja kauppansa
hyvin tekeviä äitien tekemiä leivonnaisia. Jos tänäkin vuonna
on halukkuutta leipoa, on se hieno juttu – itse tehty on aina
itse tehty.

Muuta

Viikolla 44 ryhmät eivät kokoonnu muina
päivinä.

Sudet, Huuhkajat, Steelhawksit ja aikuiset partiolaiset sekä
huoltajia tarvitaan valmisteluihin, tiskin taakse ja
loppusiivouksen kello 15-20 välillä. Sudenpennut ja seikkailijat
voivat osallistua adventtikalenterien ja joulukorttien myyntiin
klo 17-18:30.

Koko lippukunnan yhteiset myyntitempaukset kaupoilla pidetään 1112.11. Jollet vielä ole palauttanut
kysely-lomaketta, täytä se 27.10
mennessä, ota kuva ja lähetä Juhanille.

Ilmoittautuminen on auki 28.10. asti,
ilmoittautumislinkki KiPan sivuilla.
Vaelluksen toteutumisen minimi
osallistujamäärä 4 henkilöä.
28.10. jälkeen ilmoittautuneille
lähetetään tarkemmat ohjeet sekä
retkimaksulasku (10eur).
Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi
perua vain sairastumisen vuoksi tai
muusta erityisen painavasta syystä.
Tapahtumavastuullinen: Tommi

25.-26.11. Tarpojien yhteiskuntamajakka Saippuaooppera (vip 26.10.)

Maanantai: Haapakoski Taru ja Juhani,
Kuivanen Erja ja Martikainen Teemu
Tiistai: Törmä Sanna ja Juha, Kuivanen
Mauri, Silvennoinen Tommi ja Niemenmaa
Anita.

Haluatko ilmoittautua mukaan varainhankitatalkoisiin –
täydennäthän tiedot liitteenä olevaan lomakkeeseen. Tehdään
yhdessä loistava kahvioelämys.

Matka tapahtuu siis johtajien ja huoltajien
kyydillä.

Tapahtumavastuullinen: Taru

Partiolaisten Mauri Kunnas joulukortit
tulevat myyntiin marraskuussa. Kortit
ovat yksipuoleisia, paketissa 6kpl,
hinta 5 euroa. Kortteja myymme
myynti-tempauksissa, mutta näitä voi
myös kaupitella tutuille ja ostaa toki
itselle.

Kyselylomake myyntivuoroista - palautus 10.11.2016 mennessä
kololle– kaikki palauttavat.

Kipinäpartion nettisivuilla on linkki,
josta on nähtävissä korttien kuvat.

Lisätietoja: Mauri Kuivanen, 0407478675
tai mauri@kuivanen.net

Reitit ovat kaikille sopivan helppoja.
Vaellus on tarkoitettu Samoajille,
Vaeltajille ja Aikuisille.

Näistä tarkemmin tietoa seuraavissa
tiedotteissa.

Ryhmäläiset toimivat mm. plokkaajina, pöydän siistijöinä,
myyvät kalentereita. Aikuisia tarvitaan leivontaan,
etukäteisvalmisteluihin ja myyntitiskille. Perinteisesti kahviosta
on voinut ostaa suolaista ja makeaa sekä joulupuuroa.

Kuljettajiksi ja valvojiksi lähtevät:

Johtajavaellus 2016 5.-6.11.
Lauhavuoressa

Joulukortit

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
11.12. Joulujuhla ja syyskauden päätös

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 14. tai 21.11.2016
Jaetaan koloilloissa viikosta 46-47
alkaen 1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille ja johtajille,
sekä julkaistaan lippukunnan
kotisivuilla.

Jakelu: ilmoittautumisessa 16.8, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi

14. 11.2016

Kipinäpartio Tiedote Marras-Joulukuu 2016
Joulunavaus pe 25.11. torilla
Kipan myyntipisteellä paistuu grillimakkaraa ja
letut, maistuu kahvi ja mehu.
Huuhkajat, Steelhawksit ja aikuiset partiolaiset
sekä huoltajat + Sudet, jotka eivät ole Turussa
- Valmistelut ja tavaroiden siirto klo 15 alkaen
kololta
- Valmistelut torilla klo 16 alkaen
- Myynti ja paistot torilla 17-18.30
- Loppusiivous roudaus torilla ja kolilla 18:3020.
Sudenpennut ja seikkailijat osallistuvat
adventtikalenterien ja joulukorttien myyntiin
klo 17-18:30.
Säänmukainen ulkovaatetus, KiPa-pipa tai
tonttulakki ja partiohuivi.

Itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.2016
Kaikki ryhmät osallistuvat
Itsenäisyyspäivän
Jumalanpalvelukseen
kokoontuminen klo 9:40
kololle.
Partiolaisten menevät kololta yhtenä ryhmänä
kirkkoon, ennalta varatuille paikoille kirkon
etuosaan. Partioasu päälle jos on,
sudenpennuilla ja muillakin, joilla ei ole
partioasua, tummansininen paita + huivi.
Kirkossa Steel Hawksit ja Huuhkajat kantavat
Suomen lipun ja avustavat kolehdinkannossa.
Kokoontuminen kololle aamulla klo 9 mennessä.
Lipunkannot kaupungin juhlassa Käenkoskella,
jumalanpalveluksen jälkeen

KiPan kahvio Kädentaitajien
messuilla su 27.11 ja valmistelutalkoot
la 26.11

Lippuvartioissa olevat henkilöt siirtyvät
jumalanpalveluksen jälkeen välittömästi
Käenkoskelle viimehetken harjoituksiin
(johtajien kyydillä).

Kahviossa vanhemmat ja johtajat myyvät
kotitekoisia leivonnaisia, tuoretta kahvia ja
riisipuuroa.

Tehtäviin osallistuvia informoidaan erikseen
harjoituksista, kellonajoista ja varustuksesta
yms..

Seikkailijat ja Tarpojat huolehtivat kahviosalin
siistiydestä, kalenteri ja korttimyynnistä.

Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 17-18:30

Ennen messupäivää leivotaan ja järjestellään
kahvio.
Suunnittelu- ja infopalaveri huoltajille ja
partiolaisille kololla ke 16.11 klo 18:00-19:00.
HUOM MUUTTUNUT PAIKKA JA AIKA.

kokoontuminen klo 17 SRK-talolle. Tarpojat ja
samoajat osallistuvat. Perinteikäs tapahtuma
toteutetaan yhdessä SRK:n nuorten ja
rippikoululaisten kanssa.
Noin klo 18.30 pääsee lähtemään kotiin.

Palaverissa jaetaan erillinen ohje työtehtäviin ja
leipojiksi lupautuneille.

Partiohuivi kaulaan. Ei ennakkoilmoittautumista,
nuoret menevät suoraan SRK-talolle infoon klo
17.

Lisätietoja Tarulta

Itsenäisyyspäivän vastaava johtaja on Juhani

Sunnuntaina 11.12.2016
Lippukunnan joulujuhla seurakuntatalon salissa
klo 11-13.00
Juhlan vietto aloitetaan joulupuurolla. Jouluisen ja hulvattoman
ohjelman lisäksi Juhlassa myös jaetaan suoritetut merkit ja
uudet partiolaiset antavat partiolupauksen, jonka yhteydessä
he saavat huivin. Huivin hinta 9 euroa maksetaan juhlan
jälkeen.
Partiolaiset pukeutuvat partioasuun, tai jos sitä ei vielä ole,
siniseen tai tummaan paitaan.

Adventtikalenterien
viimeinen tilitys
(ja palautus) on
30.11 viikkokokoontuminen.
Palauta myymättä
jääneet kalenterit
mielellään jo
joulunavaukseen tai
Kädentaitajien
messuille

Ilmoittautuminen 6.12. mennessä, ilmoittautumislinkki Kipan
sivuilla.
Seurakuntasalissa pidetään iltapäivällä joulumyyjäiset, joten
toivomme partiolaisia ja vanhempia jäämään juhlan jälkeen
auttamaan salin järjestämisessä.

Joulumyyjäiset klo 15:45-18:00
Perinteiseen tapaan olemme mukana myyjäisissä SRK-talolla –
pienimuotoisesti kylläkin. Innokkaat leipurit voivat tuoda
leivonnaisia ja arpavoittoja sekä käsitöitä, esim. sukille on
yleensä kysyntää.
Yleisen taloudellisen tilanteen huomioiden ja partiolaisten
periaatteitakin noudattaen, arpavoitot ovat mielellään kodeissa
tarpeellista tavaraa ja unohdetaan turha krääsä. Ehkä
keräämme päävoitoiksi muutaman joulukorin. Leivonnaiset voi
tuoda mukanaan joulujuhlaan tai juhlan jälkeen kololle,
arpavoittoja ja käsitöitä voit tuoda jo aiemmin.

Seurakunnan järjestämä Joulutapahtuma
klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut
kirkossa, 15:45 myyjäiset seurakuntatalolla.
Myyjäisten aikaan lapsille joulupaja.
Kauneimmat joululaulut
kello 18 kirkossa.

Joulutauko
Syyskauden toiminta
päättyy joulujuhlaan.
Kevätkauden koloillat
normaaliin aikaan
9.1.2017 alkaen.

Seuraava
kuukausitiedote
ilmestyy
tammikuussa

Jakelu: ilmoittautumisessa 16.8, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi

16.8.2016

Kipinäpartio ry –
Seurakuntatalon remontti
on valmis

Vanhenmpien apua, tukea ja ennen kaikkea
osallistumista tarvitaan lippukunnan toiminnassa.

Seurakuntatalolla on käynnissä
laaja remontti. Kolomme eli
partiotilat seurakuntatalon
alakerrassa on remontinajan
normaalisti käytössämme.
Seurakuntatalo on katto- ja
julkisivutöiden ajan huputettu ja
suojattu työmaa-aidoin.

Lippukunnan vähäisten aikuisten johtajien resurssit kuluvat partioohjelman pyörittämiseen. Aikuisia tarvitaan mukaan.

Laumassa on lähes parikymmentä 7-10-vuotiasta innokasta ja aktiivista
sudenpentua. Vuorotyötä tekevät johtajamme eivät vähine käsipareineen
mitenkään pärjää ilman huoltajia. Eli viime syksynä aloitettua käytäntöä
jatketaan – joka kerta tarvitaan vanhempia mukaan.

Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu
vastaa-va lasketteluväline.
Paistamme nuotiolla makkaraa ja
tarjolla on myös mehua.

Kulku kololle on normaalia, joskin
kavennettua reittiä pitkin,
parkkipaikan ja seurakuntatalon
välistä takapihalle. Kolon ovelle on
tehty katettu kulkuväylä, jota pitkin
pääsemme kulkemaan sisälle
turvallisesti. Seurakuntatalon
leikkipuisto eli takapiha on myös
normaalisti käytettävissämme.
Sateella ja sateen jälkeen
kannattaa työmaa-aidan
läheisyydessä varoa ajoittaisia
vesiryöppyjä pressukatolta.

Valkeisen talkoisiin

Ei muita koloiltoja viikolla 6.

Huoltotalkoot pidetään kaksi kertaa vuodessa: syyskuussa ja huhtikuussa.
Jokaisesta partioperheestä tarvitaan ainakin toisiin talkoisiin osallistujat.
Ilman huoltoa ei kämppä pysy kunnossa. Tilanteen mukaan voidaan joutua
järjestämään myös rakennus- ja remonttitalkoita.

Mikäli pakkasta yli 15 astetta,
yhteiskokoontuminen pidetään
kololla.—ei lasketa..

Sudenpentujen viikkotoimintaan

Tulossa olevia tapahtumia
Ryhmien yhteinen
Mäenlasku tiistain 21.2.
klo 17.-18:30 Haamapsen
pulkkamäessä

Varainhankinnan talkoisiin
Monimuotoinen partiotoiminta vaatii melko paljon omaehtoista
varainhankintaa. Vuosittain toistuu seuraavat varainhankintakampanjat.

Halkosavottaa, pientä rakennusten
kunnostusta, siivousta yms. Tekemistä
kaikille partiolaisille ja vanhemmille.

Suunnistusilta viikolla 38
Viinikassa
Suunnistuksen salat ja rastimerkkien
sijainti paljastuu koko lippukunnan
yhteisessä suunnistuspäivässä.

Perinteinen koko lippukunnan syysleiri
Partiomajallamme Valkeisissa.
Tarpojien leiriohjelmaan kuuluu
lauantaina kaupunkiretkipäivä Porissa.

-Adventtikalenterimyynti loka-marraskuussa, ikäkausipartiolaiset toimivat
myyjinä. Marraskuussa toteutetaan yhteinen myyntitempauksia, jossa
aikuisia toivotaan valvojiksi

Pesuainekampanja

Valkeisten Talkoot la
24.9.2016

Syysleiri 6.-8.10.2016
Valkeisissa

-Pesuainemyynti helmi-maaliskuussa, kaikki ikäkausipartiolaiset
osallistuvat. Kuorman lajittelutalkoisiin tarvitaan aikuisia. Myös kampanjan
vetäjäksi voi ilmoittautua.

- Joulunavaustapahtumassa myydään makkaraa ja lettuja. Aikuisia tarvitaan
letunpaistoon, rahastukseen ja myyntiin ja valmisteluihin.

Näistä tarkemmin tietoa seuraavassa
tiedotteessa syyskuun alussa.

Poimintoja tulevista
tapahtumista

Viikosta 3 alkaen koloilloissa on
jaossa kam-panjan ohjeet,
mainokset ja tilauslista.

-Kädentaitajien messujen kahvio 1. adventtisunnuntaina. Kahvion
pyörittämiseen ennakkovalmisteluineen tarvitaan koko lippukunnan
panosta. Nuoremmat koristelevat, tarpojat ja samoajat vastaavat
roudauksesta ja siisteydestä. Aikuisia tarvitaan leivontaan ja myyntiin.

Tuotteet tilataan listoilla ja
maksetaan toimi-tusten
yhteydessä. Toimitus arviolta
vkolla 7.

-SRK-talon joulumyyjäisissä joulukuussa olemme pienimuotoisesti
mukana arpajaispöydällä ja leivonnaisilla. Asiakaskunta tapahtumassa ei
ole viime vuosin ollut kovin suuri. Jonkin verran kotijoukkoja tarvitaan,
leivonnaisten valmistukseen ja arpavoittojen keräämiseen.

25.11? Joulunavaus

Lippukunnanjohtaja antaa mielellään lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta ja
vastailee kysymyksiin.

11.12 Joulujuhla ja syyskauden päätös

Viikko 42 syysloma, ei kokoontumisia
Marraskuussa uintiretket ja
adventtikalenterimyynti
27.11 kädentaitajien messujen kahvio
6.12 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 29.8.2016
Jaetaan koloilloissa viikosta 35
alkaen 1/talous, jaetaan myös
sähköpostitse huoltajille ja
johtajille, sekä julkaistaan
lippukunnan kotisivuilla.

