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Varanhankinta –
pesuainekampanja
Uusi partiovuosi aloitetaan varainhankinnan merkeissä. Viikolla 3 starttaa
pesuaine-kampanja.

Koloilloissa jaetaan kaikille partioperheille
mainokset, tilauslistat ja ohjeet.
Myyntiä voi tehdä esimerkiksi tutuille,
naapureille, työpaikoilla, koulussa ja
hankkia myös itselle.
Tuotteet tilataan listoilla ja maksetaan
toimitusten yhteydessä (tuotteiden mukana
tulee laskut, maksun voi suorittaa myös
käteisellä).
Myyntilistat – myös tyhjät palautetaan
1.2.2018 mennessä koloiltaan tai Anitalle.
Pesuaineet saapuvat arviolta viikolla 8.
Kuorma puretaan ja lajitellaan talkoilla.
Talkooiltana myyjät noutavat tuotteet ja
toimittavat lähipäivinä omille
asiakkailleen.
Esitteiden / tilauslistojen mukana on hyvä
ohje ja tarvittaessa lisätietoja saa Anitalta.

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

Koko lippukunta kokoontuu nauttimaan talven riemuista ja
elämyksellisistä talvipäivistä. Nyt pulkka kulkee eikä mono
purista. Tehdään ulkona talvisia aktiviteetteja, välillä
lämmitellään nuotiolla ja juodaan kaakaot. Ja toki myös
puuhastellaan sisällä takkatulen lämmössä.
Tälläkin leirillä opit taatusti uutta kavereiden kanssa.

Tulossa olevia tapahtumia

Kipinäpartion Talvileiri VALKEA
16.-18.2.2018 Erävalkeassa.

Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu vastaava
lasketteluväline. Ei muita koloiltoja viikolla 8.

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 lauantaina klo 16:00 Erävalkeassa / 16:30
kololla. Muiden retki päättyy sunnuntaina klo 14:00 Erävalkeassa/14:30 kololla.
Retkipaikalle Erävalkeaan ja pois matkataan huoltajien ja johtajien autoilla.
Talvikelistä johtuen parkki- /kääntötila ja ohitusmahdollisuudet ovat vähäiset ja
siksi kaikkien ei ole mahdollista tulla omalla autolla.
Huoltajia tarvitaan tälläkin kertaa huoltotehtäviin, ennen tai jälkeen retken tai sen
aikana (valitaan ilmoittautumisessa). Johtajiston voimavarat ovat pitkälti
ohjelman toteuttamisessa.
Ennen leiriä käydään vanhempien partiolaisten kanssa tekemässä hieman
valmisteluja ja lumitöitä, jotta perjantain leirille saapuminen sujuisi mukavasti.
Retken Ilmoittautuminen alkaa torstaina 18.1. ja päättyy torstaina 1.2.
Ilmoittautumislinkki on KiPan nettisivuilla. Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi
perua vain sairastumisen vuoksi tai muusta erityisen painavasta syystä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä jaetaan leirikirje, josta löytyy tarkemmat tiedot
varusteista ja aikataulusta.
Retkimaksut ovat pe-su 18€, la-su 13€, la 5€ (perhealennus perheen 3.
maksavasta alkaen) Retkimaksuista lähetetään laskut partiolaisille / alle 18
vuotiaiden osalta heidän huoltajilleen. Leirimaksulaskun eräpäivä on 12.2.18.
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna 2.-11.2.2018, Jälki-ilmoittautuneiden
retkimaksut 25€/20€/10€.

Näistä tarkemmin tietoa seuraavassa
tiedotteessa helmikuun alussa.

Ryhmien yhteinen Mäenlasku tiistaina
20.2. klo 17:00-18:30

Mikäli pakkasta yli 15 astetta tai lunta liian
vähän, yhteiskokoontuminen pidetään kololla.

21.2. Lippukunnan Vuosikokous
HUOM Hiihtolomaviikolla (vko 9)
ryhmät eivät kokoonnu
Poimintoja tulevista tapahtumista
27.-28.1. EA-kurssi, Ahlainen (ROK-kurssilaiset)
24.3. Tarpojien taitopäivä, Porin seudulla
Kämmen lyö (Kilpikonnat)
5.5. Valkeisen Talkoot
6.5. Paraatiretki Turkuun
12.5. Koko perheen päivävaellus Paroonin
Taipaleella

Seuraava kuukausitiedote ilmestyy
5.2.2018
Jaetaan koloilloissa viikosta 6 alkaen 1/talous
ja julkaistaan sähköisesti.

