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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.

