Lippukuntatiedote nro 1/2020

TALVITIEDOTE PARTIOLAISILLE
Vuosi 2020
… on lippukunnassamme peruspartioinnin vuosi. Luvassa on paljon retkiä, kisoja, tapahtumia…

Lpk:n hallitus
Syyskokouksessa marraskuussa 2019 valittiin lippukunnalle hallitus, joka järjestäytyi tammikuussa.
Lippukunnanjohtajana jatkaa partiojohtaja Saila Suominen. Hallituksen jäsenet ovat Petteri Joensuu,
Veka Liiman, Jari Nummenpää, Ville-Matti Rissanen ja Erika Strömberg. Hallituksen jäsenten tehtävät löytyvät
netistä.

TIEDOTUS LPK:ssa
- www.rev.fi -sivusto
- Lippukuntatiedote 6 kertaa vuodessa
- Retkistä, leireistä ja kisoista kutsut, kirjeet ja
varusteluettelot ovat lpk:n nettisivuilla ja/tai ne
lähetetään Kuksa-jäsenrekisterin kautta

ILMOITTAUTUMISET
Retkille, leireille ja kisoihin ilmoittaudutaan lpk:n
nettisivujen kautta Kuksa-linkillä. Jokaiseen tapahtumaan luodaan oma linkki.

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!

KUKSA-JÄSENREKISTERIN
KÄYTTÖ LAAJENEE
Lippukunta laajentaa jäsenrekisteri Kuksan käyttöä mm. tiedotukseen. Partioryhmät (laumat ja
vartiot) perustetaan Kuksaan, jolloin mm. tiedotus tapahtuu osin Kuksan kautta sähköpostilla.
Jotta tämä onnistuu, tulee sekä partiolaisen että
hänen huoltajan tiedot olla oikein rekisterissä.
Varmista siis, että partiolaisen huoltajana sinun
partio-ID on voimassa ja tiedot oikein.
Apua saa jäsenrekisterinhoitajalta,
Katri Suontausta (katri.suontausta@gmail.com).

Hiihtolomaviikolla 8 ei ole partiota.

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

Tulevia tapahtumia ikäkausittain kevätkaudella 2020
Sudenpennut (7-9 v)

Seikkailijat (10-12 v)

Tarpojat (12-15 v)

* Kevätyöretki la-su 18.-19.4.
* Kisat la 9.5.

* Talviyöretki pe-la 7.-8.2.
* Talviyöretki la-su 21.-22.3.
* Vaellus pe-su 22.-24.5.

* Talviyöretki pe-la 7.-8.2.
* Viestintäpäivä la 7.3.
* Talviyöretki la-su 21.-22.3.
* Kisat la 18.4.
* Vaellus pe-su 22.-24.5.

Samoajat (15-17 v)

Vaeltajat (18-22 v)

* Talviyöretki la-su 21.-22.3.
* Kisat la 18.4.
* Vaellus pe-su 22.-24.5.
* ks. lisää www.hp.partio.fi

* Talviyöretki la-su 21.-22.3.
* Vaellus pe-su 22.-24.5.
* ks. lisää www.hp.partio.fi

AIKUINEN MUKAAN TOIMINTAAN
Partio tarvitsee myös aikuisia.
Tule mukaan harrastamaan lapsen kanssa!
Voit toimia apuohjaajana ryhmässä, ohjelma-,
huolto- tai muonitustehtävissä retkillä ja leireillä
tai vaikkapa lippukunnan hallinnollissa tehtävissä!
Ota pian yhteyttä lippukunnanjohtajaan!

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

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 lpkj:lta!
Virallisten partioasujen yhteistilaus tehdään
maaliskuussa, jotta kaikilla olisi kevään partiojuhlissa asut kunnossa!
Lisätietoja partioasuista, merkeistä ja huivista
löytyy www.rev.fi/partioasut

Klikkaa polkua

www.rev.fi

 Kaikki yhteiset tapahtumat
ja muut tiedot !

