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Puunhakutalkoot keskiviikkona 1.8.2018 klo 18
Lippukunta saa lisää polttopuuta lahjoituksena. Puut ovat haettavissa samasta paikasta Vahojärveltä kuin syksylläkin.
Puut ovat klapimittaan sahattuja, pilkkomattomia pöllejä. Ne on kaadettu lähiaikoina, joten painavat jonkin verran. Puut
ovat kasalla noin 20-40 metrin päässä lastauspaikasta, rinteessä olevan polun varrella. Tällä kertaa puuta on
vähemmän, noin 2-3 henkilöautoperäkärryllistä.
Yksi peräkärrykuorma viedään messupisteellemme ensiviikonloppuna oleville Pirkanmaan Erämessuille, loput suoraan
Erävalkean parkkipaikalle.
Puunhakutalkoot ovat keskiviikkona 1.8. klo 18 alkaen. Tarvitsemme partiolaisten huoltajien apua puiden lastauksessa
ja kuljettamisessa. Ilmoittaudu mukaan talkoisiin laittamalla viestiä tai soittamalla Juhanille viimeistään tiistaina 31.7.
Lämpimästä kelistä huolimatta homma ei ole iso, kunhan saamme riittävästi porukkaa sitä tekemään. Lisäksi puita
tosiaan tarvitaan messupisteellämme ja lahjoittajakin on toivonut noutamista nyt. Lisätietoja erikseen myöhemmin
mukaan ilmoittautuneille.

Kipinäpartiolla oma
messupiste erämessuilla
Osastolla on telttoja ja messuteltta, esittelyä partiojutuista
ja pientä kisailua ja pelailua, puun halkomispiste ja tietysti
paistellaan lettuja. Tarjolla on siis vähän kuin retki
kaupungissa.

Tekijöitä tarvitaan runsain mitoin –
ilmoittaudu mukaan Juhanille.
040 574 8902, juhani.haapakoski@gmail.com

Työvuorot messuilla perjantai-sunnuntai

Näihin tarvitaan aikuisia johtajia ja huoltajien apua.
• messuvarusteiden haku Porin partiotoimistolta
keskiviikkona 1.8 tai torstaina 2.8. (toimisto auki 10-16,
tarvikkeet sopii farmariautoon)
• Kaasujen ja sahapukin nouto Valkeisista viimeistään
torstaina – peräkärry/pakettiauto.
• Pöytäliinojen ompelu
• torstai-illan osaston rakentelut ja kaluston kuljetus
Kololta Puntille sekä perjantai-aamun viimeiset
osastoviilaukset. Ainakin torstaina tarvitaan myös
peräkärry-/pakettiautokuljetuskalustoa.
• messupisteen purku sunnuntaina klo 16 alkaen.
Tähänkin tarvitaan kuljetuskalustoa.
• Messupolttopuiden & sahapukin ajo Valkeisiin
messujen jälkeen
• messuvarusteiden palautus Poriin seuraavan viikon
alussa. (toimisto auki 10-16, tarvikkeet sopii
farmariautoon)

Messuosastolla on kerralla noin 4-6 henkilöä, joista
osa on aikuisia, osa samoajia ja osa tarpojia. Lisäksi
saattaa olla mukana 1-2 sudaria / seikkailijoita.
• Samoajat, vaeltajat ja johtajat laittavat Juhanille
tai johtaja-watsappiin tiedon, mitkä
työvuoroista/päivistä ovat itselle sopivia. (Osa on
jo laittanutkin) Kaikille on hommaa tarjolla.
Näin saadaan tekijöille järkevin pituiset vuorot,
eikä kukaan uuvu liian monen vuoron edessä.
• Tarpojat ovat vuorotoiveensa jo laittaneet
• Mikäli innokkaita sudareita/seikkailijoita on,
heitä voidaan vuoroon ottaa 1-2 kerralla
muutamaksi tunniksi. Ilmoittautumiset myös
Juhanille.
• Perjantai – sunnuntai suunnitellut vuorot ovat
9.30-14, 14-19. Isommilla vähän pidemmät
vuorot ja nuoremmilla lyhemmät.
• Lopulliset vuorolistat julkaistaan, kun talkooväki
on selvillä, viimeistään torstaina.
• Myös huoltaja voivat tulla osastolle töihin.

Messujen rakentelu torstaina

Varusteet / asusteet työvuoroon

Ennakkovalmistelut ja jälkityöt

•
•
•

Tarpojat – aikuiset osallistuvat
huoltajien apu myös tervetullut.
Aika iltapäivä-ilta, tarkempi aikataulu riippuu
lopullisesta messuosaston sijainnista ja tarkentuvasta
sääennusteesta ja talkooporukan määrästä.

•
•

Torstaina työhanskat, juomapullo.
Messupisteelle: oma juomapullo, partiohuivi,
retkeilyhenkinen, mutta yleisötilaisuuteen sopiva
siisti säänmukainen vaatetus. Eli puhtaat ehjät ja
siistit vaatteet.

