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HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOTE
HIMANKA-LEHTIEN MYYNTI MARKKINAVIIKOLLA
Lions Club Himanka on jälleen kerran luottanut Himangan Nuotioveljiin ja antanut Himanka-lehdet partiolaisten myytäväksi. Myyntitulot ovat merkittävä
osa lippukunnan varainhankintaa, joka mahdollistaa lippukunnan toiminnan
kuten ilmaiset retket ja kilpailumatkat, joten toivomme jokaisen osallistuvan
myyntityöhön!
Himanka -lehtiä myydään maanantaista 9.7. - perjantaihin 13.7. välisenä aikana ovelta ovelle himankalaisiin koteihin sekä Partiokololla Raumankarin markkinoilla lauantaina 14.7. Lehtien ja myyntialueiden jako tapahtuu maanantaina
9.7. kello 13.00 alkaen Reeta ”Retu” Pahkalalla, Lajuksentie 22.
Pyydämme ilmoittamaan jo etukäteen, paljonko otatte lehtiä myyntiin ja mikä
olisi mahdollinen myyntialue. Tämä nopeuttaa huomattavasti lehtien ja myyntialueiden jakoa, kun lehdet on pussitettu valmiiksi.
Jokaista partiolaista, niin sudenpentua, seikkailijaa, tarpojaa, samoajaa, vaeltajaa kuin aikuistakin tarvitaan, jotta myyntityö onnistuisi!
Ohjeita myyjälle ja huoltajalle:
Jokainen lehtiä myyvä partiolainen vastaa omista lehdistä, rahoista sekä myyntialueesta. Toivomme, että myös vanhemmat ovat auttamassa ja tukemassa
lapsia Himanka-lehtien myynnissä. Menkää mukaan ja kannustakaa lapsia
käymään uudestaan niissä kodeissa, joissa ei ensimmäisellä kerralla oltu paikalla. Tällä tavalla saamme myyntityön onnistumaan mahdollisimman hyvin.
Koska myyntialueena on koko Himanka, tarvitsemme vanhempia myös kuskeiksi sivukylille. Nyt on aika toimia koko perheen voimin partion hyväksi!
Muista laittaa partiohuivi kaulaan, kun lähdet myymään lehtiä. Ota mukaan
reppu tai kassi, johon sopii noin 20 - 30 lehteä, sekä kukkaro ja omaa vaihtorahaa. Vaihtorahaa meillä ei ole antaa myyjille. Muista laittaa ylös vaihtorahasi
määrä, jotta se voidaan sitten vähentää lehtiä tilitettäessä. Ole kohtelias, kiitä ja
toivota hyvää kesää, vaikka lehti ei menisikään kaupaksi.
Lehden hinta on 7 €. Rahat ja myymättömät lehdet tulee palauttaa mahdollisimman pian, mutta ehdottomasti viimeistään perjantaina 13.7. kello 18.00
mennessä Retulle osoitteeseen Lajuksentie 22. Varmista soittamalla, että Retu
on kotona, ennen kuin tuot rahoja ja myymättömiä lehtiä, tai tarvitset lehtiä
lisää.
Himangan Nuotioveljet ry
www.himangannuotioveljet.fi  nuotioveljet@gmail.com  facebook.fi/himangannuotioveljet

Aluevaraukset sekä muut yhteydenotot:
Reeta ”Retu” Pahkala
050-525 6696
reeta.pahkala@gmail.com.

PARTIOKOLON SIIVOUSTALKOOT
Partiokolon siivoustalkoot pidetään keskiviikkona 11.7.2018 kello 12.00 alkaen.
Ota mukaan siivousvälineitä, muun muassa ikkunanpesua varten. Laitetaan Kolo yhdessä markkinakahvilakuntoon.

PARTIOKAHVILA RAUMANKARIN MARKKINOILLA
Markkinalauantaina 14.7. Partiokololla toimii perinteinen partiokahvila, josta
saa ostaa kahvia, teetä, mehua ja himankalaisten partioäitien parhaita piirakoita sekä arpoja. Kahvilassa tarvitaan kotona uunipellille leivottuja marja-, suklaa-, toscka- ym. piirakoita. Voi leipoa joko suolaista tai makeaa piirakkaa. Liitä
piirakkaasi ”tuoteseloste”, jotta kahvilassa tiedetään, mitä piirakka sisältää
(esim. laktoositon, maidoton, vähälaktoosinen jne.). Myös gluteenitonta piirakkaa tarvitaan! Toimita piirakka kokonaisena (paloittelemme piirakat Kololla)
suoraan Partiokololle lauantaiaamuna 14.7. kello 9.00 alkaen tai perjantaina
13.7. Retulle osoitteeseen Lajuksentie 22.
Piirakoiden lisäksi tarvitaan myös erilaisia arpavoittoja, kaikki käy.
Markkinakahvila pyörii talkoolaisten voimin: Isommat partiolaiset ja vanhemmat, ilmoittautukaa töihin muutamaksi tunniksi puhelimitse 050-525 6696 tai
sähköpostilla reeta.pahkala@gmail.com.

ISO KIITOS KAIKILLE
VARAINHANKINTAAN OSALLISTUVILLE!
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