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KIPINÄ 1-2/2018 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

PULUKKA 2018 
Moomma -alueen lippukuntien yhteinen tal-
vileiri Pulukka järjestetään Puolustus-voi-
mien Vattajan harjoitusalueella Lohtajalla. 
Leiri alkaa perjantaina 9.2. klo 18 ja päättyy 
sunnuntaina 11.2. klo 14.  

Pulukka tarjoaa talvista partio-ohjelmaa seik-
kailija-, tarpoja- ja samoajaikäkausille. Vaeltajat ja aikuiset pääsevät osaksi lei-
rielämystä ilmoittautumalla pestiläisiksi. Leirillä yövytään kamiinalämmittei-
sissä teltoissa ja toimitaan aamusta iltaan ulkona. 

Leirin hinta on 25 €/hlö ja ilmoittautuminen leirille avoinna 20.1. saakka Kuk-
sassa. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät lippukunnan kotisivuilta. 

LASKIAISTIISTAIN LASKETTELURETKI 
Lippukunnan lasketteluretki Sievin Louekalliolle laskiaistiistaina 13.2. Matkaan 
lähdetään linja-autolla Partiokololta kello 16.30 ja takaisin palataan noin kello 
21. Lasketteluliput iso hissi 10 €, pikkuhissi 5 €, suksi/lumilautapaketin ja kypä-
rän vuokra 15 € Pulkkamäki on ilmainen. Pulkkamäkeen menijöille oma nimellä 
varustettu lasketteluväline mukaan.  

Lippukunta tarjoaa kuljetuksen sekä paikan päällä makkarat ja kuumat mehut. 
Varaa mukaan tasaraha lippua ja välinevuokraa varten sekä päälle sään mukainen 
lämmin vaatetus ja partiohuivi. Ilmoittautumiset Retulle osoitteeseen reeta.pah-
kala@gmail.com 2.2. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mi-
ten ja missä laskee sekä tarvitseeko lasketteluvälineitä ja kypärää. 

LIPPUKUNNAN 60 -VUOTISJUHLA MUISTELEMIS-
PÄIVÄNÄ 
Toivotamme entiset ja nykyiset partiolaiset sekä kotiväen tervetulleeksi juhli-
maan lippukunnan 60-vuotista taivalta partion perinteisenä muistelemispäi-
vänä torstaina 22.2. kello 18-20 seurakuntatalolle.  

Ohjelmassa luvassa aikamatka lippukunnan menneisiin vuosikymmeniin, muis-
telemispäivän varsinaista synttärisankaria Robert Baden-Powellia unohtamatta.  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18645


 

Himangan Nuotioveljet ry 
 nuotioveljet@gmail.com   facebook.fi/himangannuotioveljet 

 

 

 

 

Juhlan päätteeksi nautitaan tietysti kakkukahvit. Pukukoodi partioasu tai muut 
juhlavaatteet. 

TEMPUS18 -PIIRILEIRI 
Ilmoittautuminen ensi kesän Tempus18 -piirileirille 
avautuu kohta. Leiri pidetään Lohtajan Vattajalla 
22.7. – 29.7.  

Edulliset Early Bird leirimaksut ovat voimassa 
31.1.2018 saakka. Nuotioveljet avustaa leirille lähti-
jöitä niin että hinta on 85 € ja sudenpentuleirin 
ajalta 45 €. Ilmoittautumisaika jatkuu aina 28.2. 
saakka, mutta leirimaksut ovat 105 € ja 60 €. Per-
heen toisesta alle 18-vuotiaasta saa sisaralennuksen 
10 €.  

Käy tutustumassa leiriin osoitteessa www.tem-
pus18.fi.  
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http://www.tempus18.fi/

