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KIPINÄ 8/2017 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

TALKOOT PARTIOKOLOLLA 
Partiokolon ulkoasun kohennukselle annetaan viimeinen si-
laus laittamalla piha-alue talon seinustoilla kuntoon lauan-
taina 19.8. kello 13 alkaen. Mukaan talkoisiin toivotaan la-
pioin, haravoin ja kottikärryin varustautuneita partiolaisia ja 
vanhempia. Lopuksi tarjolla talkookahvit. 

SOTIEMME VETERAANIT - KERÄYS 2017 
Viimeinen nykymuotoinen Sotiemme Veteraanit - keräys kerätään Himangalla 
22.8. klo 16–20. Himangan Nuotioveljet ovat perinteisesti osallistuneet lipaske-
räykseen yhdessä leijonien ja varusmiesten kanssa. Keräykseen kokoontuminen 
Villi Minkissä kello 15:50. Päälle sään salliessa partiopaita, muutoin säänmukai-
nen vaatetus ja kaulaan partiohuivi. 

PARTIOSTARTTI JA SUOMEN LUONNON-
PÄIVÄ 
Partiosyksyn käynnistävä Partiostartti retki partiolaisille ja partio-
laisten huoltajille sekä kaikille partiotoiminnasta kiinnostuneille 
Kaalikosken Hietapakalla Suomen Luonnonpäivänä 26.8. kello 13-
16. Reitin varrella partiomaista ohjelmaa ja lopuksi makkaran pais-
toa. Mukaan oma muki ja säänmukainen vaatetus. Lähtöpaikalle 
opastus Kaalikoskentieltä. 

SEN PITUINEN SE – PARTIOTAITOJEN SYYSKIL-
PAILU  
Pohjanmaan Partiolaisten partiotaitojen sinisen ja punaisen (Samoajat) sekä 
ruskean ja harmaan (Vaeltajat ja aikuiset) sarjan syysmestaruudesta kisataan 
tänä vuonna Oulussa. Kisat järjestetään 9.-10.9.2017 Oulun lähistöllä. Kisan tee-
mana on sadut ja kansantarut. Kisassa vartiot pääsevät kokeilemaan taitojaan ja 
ottamaan mittaa toisistaan partio- ja erähenkisillä rasteilla kisan teeman siivit-
tämänä. Lippukunta kustantaa kilpailuvartioiden osallistumis- ja matkakulut. 
Ilmoittautumiset 23.8. mennessä. 
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HAUSSA UUSIA JOHTAJIA 
Uuden partiosyksyn alkaessa lippukunnassa tarvitaan uusia johtajia ja johtaja-
pareja sekä jo toiminnassa oleville ryhmille että uusille sudenpentulaumoille. 
Haluaisitko mahdollistaa lasten hienon harrastuksen ja saada samalla paljon uu-
sia elämyksiä? Aiempaa kokemusta tai mitään erityisosaamista ei vaadita ja lip-
pukunta tarjoaa koulutuksen sekä kokeneiden johtajien tuen. Tule Partiostarttiin 
kuulemaan lisää tai ota yhteyttä nuotioveljet@gmail.com.  

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
Uuden toimintakauden alkaessa on hyvä tarkistaa jäsentietojen ajantasaisuus. 
Jäsentietoja pääset päivittämään kirjautumalla Kuksa –jäsenrekisteriin osoit-
teessa kuksa.partio.fi. Ohjeet partiolaisen ja huoltajan yhteystietojen päivittämi-
seen löydät lippukunnan kotisivujen materiaalipankista. Jos taas haluat päättää 
jäsenyyden, ilmoita asiasta jäsenrekisterinhoitaja Reeta ”Retu” Pahkalalle 
reeta.pahkala@gmail.com. 
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