Kiikalan Kelopartion syystiedote
Syyskokous 3.11.2018
Kiikalan Kelopartio ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.11. klo 13.00 Lammenjärvellä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä valitaan lippukunnanjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastajat vuodeksi 2019. Lisäksi päätetään
lippukunnan osuus partion jäsenmaksusta. Hallitus ehdottaa, ettei lippukunta peri jäsenmaksua keskusjärjestön ja
partiopiirin osuuden (56,50 e / 46,50 e) lisäksi. Tervetuloa vaikuttamaan lippukunnan ensi vuoden toimintaan.

Sudenpentujen ja seikkailijoiden yöretki 3.–4.11.2018
Kiikalan Kelopartio järjestää sudenpennuille ja seikkailijoille yöretken, joka alkaa lauantaina 3.11. klo 14 ja päättyy
sunnuntaina 4.11. klo 12. Yöretki pidetään Lammenjärven leirikeskuksessa (Hyyppäräntie 330, Kiikala).
Yöretkellä ollaan säästä riippumatta paljon ulkona, joten yöretkelle on varauduttava sellaisin varustein, joilla
tarkenee tarvittaessa niin vesisateessa kuin pakkasessakin. Yöretkellä sudenpennut yöpyvät kamiinateltassa.
Heillä on tosin mahdollisuus yöpyä myös sisätiloissa, mikäli niin haluavat. Seikkailijoiden yöpymisestä sovitaan ja
tiedotetaan erikseen. Retken ohjelmassa on päivällinen ja iltapala lauantaina sekä aamupala sunnuntaina. Ennen
yöretkeä on siis syytä syödä lounas kotona, koska ensimmäinen ruokailu on vasta n. klo 17.
Yöretkelle tulee ilmoittautua oman ryhmäsi johtajalle viimeistään keskiviikkona 31.10. Kerro ilmoittautuessasi myös,
onko sinulla ruoka-aineallergioita tai jotakin muuta, joka johtajien olisi syytä tietää.
Yöretkelle tarvitset seuraavat tavarat mukaasi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

partiohuivi
makuupussi ja -alusta (lisäksi tyynyliina ja aluslakana, jos aiot yöpyä
sisätiloissa)
säänmukaiset vaatteet sekä riittävästi lämpimiä vaihtovaatteita
taskulamppu ja puukko
istuinalusta
muistiinpanovälineet (paperia/vihko + kynä)
pyyhe ja uimapuku (Yöretkellä on yhteissauna.)
tarvitsemasi hygieniatuotteet ja henkilökohtaiset lääkkeet
ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, lusikka, haarukka, veitsi,
muki. EI kertakäyttö- tai posliiniastioita)

Adventtikalenteri- ja joulukorttikampanja 2018
Joulu lähestyy ja on jälleen perinteikkään adventtikalenterimyynnin aika. Myynnillä on pitkät perinteet, sillä
partiolaisten adventtikalentereita on myyty jo yli 70 vuotta. Tänä vuonna myymme myös joulukorttipaketteja.
Yhdessä joulukorttipakkauksessa on joko 5 taitekorttia tai 6 tavallista korttia. Joulukorttien kuvat ovat nähtävillä
nettisivulla www.l-sp.fi/joulukortit. Adventtikalentereista on lisää sivulla www.adventtikalenteri.fi.
Adventtikalenterien myyntihinta on 7 euroa ja joulukorttipakettien 5 euroa. Lippukunnalle jää näiden myynnistä noin
40 % (2,90 euroa kalentereista ja 2 euroa joulukorteista). Myös loppuosa tuotosta jää partiotoimintaan, sillä se
menee Lounais-Suomen Partiopiirille ja/tai keskusjärjestölle. Ilman piirin ja keskusjärjestön osuutta partion
jäsenmaksu olisi noin 10–20 euroa kalliimpi.
Ensimmäiset kalenterit ja kortit saa myyntiin syysloman jälkeen. Syysloman aikana on jo hyvä kotona keskustella
sopivista myyntitavoitteista, ettei tule otettua liian isoa palaa haukattavaksi. Aluksi annamme enintään 5 adventtikalenteria myyntiin. Lisää saa ryhmien kokoontumisissa omalta ryhmän johtajalta. Joulukortteja saa tarpeen
mukaan. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä lippukunnan joulukampanja-asiamieheen, joka on Marko (040 521 0428).
Kalenterit ja joulukortit tulee tilittää viimeistään viikon 48 (26.–28.11.) kokoontumisissa tai joulujuhlassa 2.12.2018.
Tällöin sekä rahat myydyistä kalentereista ja korteista että myymättä jääneet tuotteet tuodaan omalle johtajalle.
Adventtikalenterien myyntiin lippukunta ja partiopiiri tarjoavat seuraavat kannustepalkinnot:
– 9 kalenteria myyneille oma adventtikalenteri ja tonttumerkki (joka ommellaan partiopaitaan).
– 19 kalenteria myyneille partiolaisten Väiski-pipo (edellisessä kohdassa mainittujen lisäksi).
– 49 / 99 kalenteria myyneet saavat tonttumerkkinsä hopean-/kullanvärisin reunoin.

