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Varanhankinta – pesuainekampanja

Kipinäpartion
Talvileiri
VALKEA
16.-18.2.2018
Erävalkeassa.
Leirikirje on jaossa tämän tiedotteen
yhteydessä ilmoittautuneille.
Jälki-ilmoittautuminen on auki 11.2
asti.
Ilmoittautumislinkki on KiPan
nettisivuilla.
Jälki-ilmoittautuneiden retkimaksut
25€/20€/10€.
Tarvitsemme vanhempia avuksi
leiriarjen pyörittämiseen, mm.
ruuanlaitossa ja tehtävä-pisteiden
valvonnassa ja tietysti tavaroiden ja
leiriläisten kuljetuksessa tarvitsemme
apua. Vielä voit ilmoittautua avuksi,
erityisesti perjantai-illalle mahtuu
mukaan sekä sunnuntaille.

Partioasujen yhteistilaus
Teemme partioasujen yhteistilauksen
maaliskuussa. Kololla tulee
sovituspaitoja, joiden perusteella
tilauksen voi tehdä.
Käytettyjä partioasut vaihtavat
omistajaa myös samassa yhteydessä.
Lisätietoja seuraavassa tiedotteessa.

Pesuaineiden myynti on päättynyt ja
pesuaineet tilataan viikolla 6, kun
kaikki viimeisetkin listat palautuvat.

Pesuaineiden lajittelutalkoot
maanantaina 19.2. klo 18-19. *
Heti talvileirin jälkeen maanantaina on
pesuainekuorman lajittelu. Lähes 1000 kg
pesuaineita.
Lajitteluun avuksi tarvitaan huoltaja. Jos
pääset mukaan talkoisiin, ilmoittauduthan
mukaan kipan sivuilla olevasta linkistä
viimeistään 19.2.
Lajittelu Supersteel Oy:n tiloissa, Jokiharjussa.
Osoite: Vanhantalontie 3. Kokoontuminen
portille klo 18.

Myyjien tulee noutaa 19.2 klo 19-19:15 *
omien asiakkaidensa pesuaineet
lajittelusta
Noutoliikenne portista vain klo 19-19:15.
Partiolainen on tehdasalueen portilla
opastamassa.

Yhteiskokoontuminen tiistaina
20.2. klo 17.-18:30
Sään ja lasketteluolosuhteiden salliessa
Pärteenin mäessä Kalliossa
Ota mukaan pulkka, liukuri tai muu
lasketteluväline. Paistamme nuotiolla
makkaraa ja tarjolla on myös mehua.
Pakkasta yli 15 astetta tai rinteessä ei voi
lasketella, kokoonnumme kololla.
Tiedotteen ilmestyessä lumitilanne
vaikuttaa hyvältä, mutta kukapa tietää mikä
tilanne on parin viikon päästä. Kololla
tapahtuvaan kokoontumiseen ei oteta
mukaan lasketteluvälineitä.
Tiedotamme yhteiskokoontumisen
toteutuksesta tarkemmin viikon 7
loppupuolella sähköpostitse ja lippukunnan
kotisivuilla.
Ei muita koloiltoja viikolla 8.
Lasketteluterveisin Mauri

Myyjät toimittavat pesuaineet omille
asiakkailleen tämän jälkeen.
Jos jollakin ei ole mahdollisuutta noutaa
omaa kuormaansa ko ajankohtana, hänen
tulee sopia toimituksesta/ noudosta Anitan
kanssa. Puh. 050 411 6800

Framil 8.-10.6. Suurtapahtuma
Porissa

* Mikäli tilauksen lähetys viivästyy puuttuvien
listojen vuoksi, myös toimitus ja lajittelu
voivat siirtyä

Lisätietoja löydät myös
kipan nettisivuilta.
Ilmoittautuminen
päättyy 28.3.

Katso erillinen mainos tämän tiedotteen
takaa.

Keskiviikkona 21.2. klo 18
Lippukunnan Vuosikokous
Kololla. Kaikki lippukunnan jäsenet
ovat tervetulleita.

Hiihtolomaviikolla (vko 9)
ryhmät eivät kokoonnu
SRK-tarjoa toimintaa hiihtolomalla,
Tarkemmat tiedot löydät SRK:n
tiedotus-kanavista
(varhaisnuorisotyön FB, nettisivut ja
tiedotteet)

Poimintoja tulevista
tapahtumista
24.3. Tarpojien taitopäivä, Porin
seudulla Kämmen lyö (Kilpikonnat)
5.5. Valkeisen Talkoot
6.5. Paraatiretki Turkuun
12.5. Koko perheen päivävaellus
Paroonin Taipaleella
8.-9.9. Piirin Syys-Partiotaito-kilpailut
Kankaanpäässä. Alueemme vastaa
järjestelyistä. Rastiväkeä tarvitaan

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 5.3.2018
Jaetaan koloilloissa viikosta 6 alkaen
1/talous ja julkaistaan sähköisesti.

