Lippukuntatiedote nro 1/2018

KEVÄTTIEDOTE PARTIOLAISILLE
Vuosi 2018
… on lippukunnassamme peruspartioinnin juhlavuosi, jonka teemana on lippukunnan 40-vuotisjuhlat.
Vuoden kohokohta tulee olemaan juhlat sekä juhlavaellus Lappiin. Luvassa on paljon muutakin: retkiä, kisoja,
tapahtumia…

Lpk:n hallitus
Syyskokouksessa marraskuussa 2017 valittiin lippukunnalle hallitus, joka järjestäytyi tammikuussa. Lippukunnanjohtajana jatkaa partiojohtaja Mikko Tikkanen. Hallituksen jäsenet ovat Petteri Joensuu, Veka Liiman, Jari
Nummenpää, Ville-Matti Rissanen ja Saila Suominen. Hallituksen jäsenten tehtävät löytyvät netistä.

TIEDOTUS LPK:ssa

VANHEMPAINVERKOSTO

- www.rev.fi -sivusto
- Lippukuntatiedote 6 kertaa vuodessa
- Retkistä, leireistä ja kisoista kutsut, kirjeet ja
varusteluettelot

Olisiko sinulla aikaa joku kerta kokata retkelle ruoka / kuskata kisoihin tai tapahtumiin? Auttaa lpk:n
juhlien järjestelyissä? Pieniä pestejä tarjolla pitkin
vuotta!
Ilmoittaudu vanhempainverkostoon, jonka yhteyshenkilönä toimii Lotta Vuorela
(p. 050-3289097, lotta@nauravakoira.net)

SOITTAJIA ?!!
Soitatko muutakin kuin kännykkää ja suuta?
Jos kyllä, ilmianna itsesi Riinalle
(riina.siivola(a)luukku.com), joka kokoaa lpk:n
soittotaitoisia ”soittolistalle”, joita voidaan pyytää
musisoimaan (= säestämään) lpk:n tapahtumissa!

Lotta ilmoittaa tehtävistä ja jakaa niitä!

REV-TUOTTEET JA VIRALLISET ASUT
REV-tuotteita on lpk:lla pieni varasto, joten jos
haluat nopeasti hupparin, T-paidan, pipon, lippiksen, narurepun tai kassin… kysy sihteeriltä!

 Hiihtolomaviikolla 8 ei ole partiota.

LPK:N TALOUDENHOITOON
TARVITAAN APUKÄSIÄ
Jos sinulla on hetki silloin tällöin aikaa vapaaehtoistoiminnalle, ota yhteyttää sihteeriin!

REV-tuotteiden ja virallisten partioasujen yhteistilaus tehdään maalis-huhtikuussa, jotta kaikilla olisi
kevään partiojuhlissa asut kunnossa!

Omalta ryhmän-johtajalta
saa omaa ryhmää
koskevat tiedot toiminnasta!
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Osoitelähde: Kuksa-jäsenrekisteri.

Tulevia tapahtumia ikäkausittain kevätkaudella 2018
Sudenpennut (7-9 v)

Seikkailijat (10-12 v)

Tarpojat (12-15 v)

* Kevätyöretki la-su 21.-22.4.
* Kisat la 5.5.

* Talviyöretki pe-su 16.-18.3.

* Talviyöretki pe-su 16.-18.3.
* Taitopäivä Solmumestari la 7.4.
* Kisat la 21.4.
* Kisat la-su 19.-20.5.

Samoajat (15-17 v)

Vaeltajat (18-22 v)

* Kisat la 21.4.
* Kisat la-su 19.-20.5.

* Vaellus to-su 10.-13.5.
* Kisat la-su 19.-20.5.

LPK 40 v
su 29.4.

Kaikille yhteiset tapahtumat kevätkaudella 2018
 Yhteisvastuukeräys partioilloissa
viikolla 7 kylän kaupoilla
 Ryttylän kirkon piha-alueen haravointitalkoot
partioilloissa viikolla 15
 Lippukunnan kevätkokous pe 20.4.
klo 18 Kololla
 Yrjönpäivänjuhla ja lpk 40-vuotta -juhla
su 29.4. Ryttylän kirkolla

Klikkaa polkua: www.rev.fi
 lisätietoja toiminnasta!

LAPPI 2018
JUHLAVAELLUS
* 25.6.-1.7. (lähtö su 24.6. illalla)
* Saariselkä ja UKK-kansallispuisto
* vaellusmatkoja useita eri mittaisia:
päiväretkiä ja 2-4 yön vaelluksia
* bussikuljetus mennen ja tullen
* ilmoittautuminen päättyy pe 16.3.
 Seuraa nettisivuja!

