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

Lauantaina 12.5. klo 10 koko perheen
päivävaellus Paroonin Taipaleella

Ryhmien retkiä

Tule viettämään perheen ja tuttavien kanssa
ulkoilupäivä ja samalla tehdään hyvää polun
näkyvyyden parantamiseksi.

28.-29.4. Seikkailijoiden yöretki MUHU

Reittivaihtoehtoja on kolme
•

Koko Paroonin taival Mikonniemestä Viinikkaan,
21 km, patikointi taukoineen vie 6 -8 tuntia.
(Samoajista vanhempiin partiolaisiin)
•

Sudet-samoajavartion harjoitusvaellus

Kipinäpartion nettisivuilla
on ilmoittautumislomake
(vip 3.5), 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.

Päämatkan lisäksi tarjoamme lyhemmät reittivaihtoehdot erityisesti perheen
pienempiä ajatellen.

Varaathan talkoisiin
säänmukaiset vaatteet ja
työhanskat sekä
talkoomieltä. Myös perheen
pienimpien kannattaa ottaa
työhanskat. Kuulosuojaimet
/ korvatulpat on myös hyvä
varuste, jos moottorisahaus
on käynnissä.

Bussi kuljettaa retkeilijät Viinikan leikkikentän autoparkista kävelyreitin
lähtöpaikkoihin. Matkan varrella on juoma-ja eväspisteitä.

Talkoovastaavina Mauri ja
Juhani

•

Puolitaival Peräjärveltä Viinikkaan, 9,5 km.
•

•

Seikkailijat ja Tarpojat osallistuvat tähän. Matkalla välipala
valmistetaan retkikeittimellä. Tarpojien osalta tämä on
harjoitusvaellus Majakka-vaellusta varten.

Varttitaival Niemenmaantieltä Viinikkaan, 4 km.
•

Sudenpennut vaeltavat lyhimmän reitin ja valmistavat matkalla
välipalaa retkikeittimellä. Vaellus kuuluu siirtymään seikkailijaksi.

Ilmoittautuminen ja Retkimaksu
Ilmoittautumislinkki on avoinna 3.5. asti. Retkimaksu on 5 euroa.
Ilmoittautuneille lähetämme laskun ja tarkemmat ohjeet.
Lisätietoja Juhanilta
JOTT (Jamboree On The Trail) 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.

Tarkemmat tiedot ryhmänjohtajilta
18. -20.5. Susi-vartion vaellus Salamajärvellä
25.-27.5. Kilpikonnien Selviytymismajakka
sekä Sudenpentujen päiväretki

Poimintoja tulevista tapahtumista
5.-9.6. Huhu-leiri
8.-9.9. Piirin Syys-Partio-taito-kilpailut
Kankaan-päässä. Alueemme vastaa
järjestelyistä. Rastiväkeä tarvitaan.

Framil 8.-10.6. Pori
Urbaani partioseikkailu Porissa, telttakylä
kirjurinluodolla, 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 (vip 30.4.)
http://www.framil2018.fi.

Seuraava tiedote ilmestyy toukokuun
lopussa sähköisenä.
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Keskiviikkona 2.5. klo 17-18.30
Paraatiharjoitukset ja merkkien jako kololla

Kevätretki paraatiin sunnuntaina 6.5.

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

Aikataulu:

Varusteet Bussiin ja matkalle

Tarkista ennen sunnuntaita kipan sivuilta
7:45 Kokoontuminen kololla, lähtö n. klo 8
Tarkista ennen sunnuntaita kipan sivuilta.
Piknic-Lounas Turussa
11:15 Vankilan kauppa ja vessat
11:45 Vankilakierros
13 -> Siirtyminen ja järjestäytyminen
Tuomikirkontorille.
14 -> Paraatijuhla ja paraati
15-16 Hamburilaisbuffet Rantakerttu
16-17 kotimatkalle
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

Meno ja paluumatkalla pidämme tarvittaessa
vessapaussin.

•
•
•
•

Vaatetus
•

Retkimaksu
Retkimaksu on 20 eur, lasku lähetetään
ilmoittautuneille viikolla 17, jälkiilmoittautuneille ilmoittautumisen jälkeen.

Käytettyjen partioasujen myynti.
Kololla on myynnissä vielä muutamia käytettyjä partioasuja

Paidoissa on kiinni perusmerkit
• Lasten partiopaita 140cm ja 160cm á 25eur
• Miesten partiopaita S ja XL, 25 eur
• Partiovyöt 90, 100cm -8-10 eur
• Partiohame koko 42, 20 eur

•

Jälki-ilmo auki 1.5.2018 asti.
Bussissa on tilaa vielä noin 10 paikan verran
Kipalaisille ja kotijoukoille. Eli vielä voi siis
ilmoittautua mukaan.
Ilmoittautumislinkki ja lisätietoja Kipan
sivuilla.
Menemme Jämijärven Miilunvartijoiden
kanssa yhteisellä bussilla Turkuun.

Kunnon voileipäeväät ja juotavaa, joilla pärjää
aamupäivän lounaaseen saakka. Jos haluat voit
ottaa vähän naposteltavaa paluumatkalle.
Muista kohtuus. Ei energiajuomia.
Henkilökohtaiset tarvikkeet; lääkkeet,
nenäliina…
Puhelin. (jätetään bussiin Paraatin ajaksi)
Voit myös ottaa: kamera, tyyny matkalle,
aurinkolasit, vähän rahaa pikkuostoksiin,
ajanvietettä matkalle
Kertakäyttösadetakki (sateen sattuessa
partiopaidan päälle, paraatissa partioasun
päälle ei pueta takkia)

•
•

Partioasu, tarvittaessa katso info 3/2018 sivu 2
(löytyy Kipan sivuilta)
Riittävän paljon lämmintä partiopaidan ja
päällyshousujen/ hameen alle. Kaikkia
vaatekerroksia ei tarvitse pukea vielä aamulla
päälle, tulee pian bussissa turhan kuuma.
Lisätään kerrokset ylle Turun päässä, ennen
vankila-kierroksia.
Kengät joilla jaksaa kävellä (jos olet puistossa
sukkasilla, ota vaihtosukat)
Jos on luvassa sadetta, on hyvä olla varakengät
ja sukat sekä kuivaa vaihtovaatetta
paluumatkalle

