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Maaliskuussa käynnistyy

Partioasujen yhteistilaus ja
käytettyjen asujen myynti.
Omia pieneksi jääneitä ja tarpeettomia
partiopaitoja, sudaripaitoja, vöitä ja
vaikka hameita voi tuoda kololle viikon
12 aikana myyntiin. Paidan vasemman
hihan merkit ja taskun päällä oleva
merkki on kaikissa paidoissa sama, näitä
ei kannata ottaa paidasta pois myydessä.
Myytävään tuotteeseen laitetaan myyjän
yhteystiedot ja tuotteen hinta. Ostaja
ottaa yhteyttä suoraan myyjään ja
sopivat keskenään maksusta.
Myynnissä olevat käytetyt paidat ja
lippukunnan lainapaidat toimivat
sovituspaitoina. Tuotteita voi sovittaa
viikoilla 13-14 koloiltojen yhteydessä.
Myydyt käytetyt tuotteet siirtyvät kololta
uusille omistajilleen viikosta 15 alkaen.
Linkki uusien tuotteiden
tilauslomakkeeseen avautuu viikolla 13
lippukunnan nettisivuille ja on avoinna
8.4. asti. Tilaus Scandinavian Outdooriin
lähtee viikolla 15 ja tuotteiden toimitus
koloilloissa viikolla 16.
Uusien tuotteiden hintoja: Sudaripaita
15€, Partiopaita 49€, vyö 20€, pillinaru
7€, pilli 10€, hame 25€ (cm-koot)/ 29€.
(muut koot).
Lisäksi paitaan tulee hankittavaksi
perusmerkit, yhteensä 9,50€.

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/
partioasut/

Kevätretki paraatiin sunnuntaina
6.5.2017
Aamun sarastaessa bussimme starttaa kohti
Turkua. Aamupäivän ohjelmassa on Turun
lääninvankilan kierros ja iltapäivällä on paraati
juhlallisuuksineen. Puolen päivän aikoihin
nautitaan lounas ja paluumatkalla poikkeamme
myös ruokailemaan. Takaisin Parkanossa
olemme illalla.
”Kesällä 2018 on viimeinen
mahdollisuus nähdä aitoja
vankilatiloja keskusvankilan
vieressä sijaitsevassa Turun
lääninvankilassa. Kierroksella
kierretään selliosastoilla,
tutustutaan vankilan arkeen
ja kuullaan tiilenpäitä
laskeneiden kohtaloita reilun
120 vuoden ajalta. ”

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

Retkimaksu
Retkimaksu on 20 eur (sisältää kuljetukset,
opastetun vankilakierroksen ja ruokailun).
Osallistumismaksulla katetaan osa kuluista ja
loput maksaa lippukunta. Lasku lähetetään
ilmoittautumisajan päätyttyä.

Framil 8.-10.6. Suurtapahtuma Porissa
Urbaani partioseikkailu, 5000 ihmisen telttakylä Kirjurinluodolla ihan Porin
keskustassa, ohjelmaa kaikille ikäkausille.

Kipan Framilaiset lähtevät matkaan perjantaina iltapäivällä ja palaavat kotiin
sunnuntaina iltapäivän/alkuillan aikana.
Lippukunta järjestää kuljetuksen ja tukee lähtijöitä 15
eurolla, näin kipalaisen osallistumismaksuksi jää 50 euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen http://www.framil2018.fi.
PS päätösjuhlassa esiintyy muuan Kasmir.

Pesuainemyynti – tilitykset
Myyjät saivat pesuaineet, laskut ja ohjeet
viikon 8 alussa asiakkailleen
toimitettavaksi. Käteismaksujen
viimeinen tilityspäivä oli 10.3 koloiltaan
tai Anitalle, laskujen eräpäivä oli 5.3.
Onhan kaikki tuotteet toimitettu
asiakkaille.

Muutamia pesuaineita vielä jäljellä
Jälkimyyntiin jäi seuraavat pesuaineet.
Tuotteet voit ostaa omaksi kololta
ryhmänjohtajilta tai Anitalta.
Tuotteen
mukana saa
myös laskun.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen viimeistään 8.4. Ilmoittautumislinkki avautuu Kipan sivuille viikolla 12.
Retkikirje lähetetään ilmoittautuneille
seuraavan tiedotteen yhteydessä viikolla 17.
Lisätietoja Juhanilta

Pesuaineterveisin Anita

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

Seuraava kuukausitiedote
ilmestyy 3.4.2018
Jaetaan koloilloissa viikosta 6
alkaen 1/talous ja julkaistaan
sähköisesti.
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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)
•

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.
Lippukunnan yhteistilaukseen voit ottaa osaa 8.4
asti. Partioasuja myy
Scandinavian Outdoor ja sen
nettikauppa
www.scandinavianoutdoor.fi

•

Tuo asut kololle viikon 11 tai 12
koloiltaan. Kiinnitä lapulla hinta,
koko ja yhteystietosi.

•

Mikäli yhteismyynnissä ei
tuotteille löydy ostajaa tai etsit
itse jotain, Pohjois-Satakunnan
alueen FB- partiotarvike-kirppis
toimii myös myyntikanavana. Liity
suljettuun ryhmään PohjoisSatakunnan partiotarvikekirppis.

•

Partiopaidan merkit voit
kaikki ostaa kololta kerralla
– Outdoorin kaupoista ei
kaikkia ole saatavissa.

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

•

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

•

Sudareilla voi olla väiski, muilla
vapaaehtoisesti baretti

•

Valkoiset käsineet (lipunkantajalla ja
airueilla, nämä KiPan puolesta)

Lippukunnan laina-paita paraatiin
•

Lippukunnalla on muutamia lainattavia sudenpentu- ja partiopaitoja

•

Kylmällä kelillä mustat tai
tummansiniset sormikkaat

•

•

Sadesäällä partioasun päälle puetaan
kertakäyttösadetakki (varaa mukaan –
hanki ajoissa)

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.

•
•

