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KIPINÄ 11–12/2019 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKA-

LENTERIT MYYNNISSÄ 

Himangan Nuotioveljet myyvät jälleen perinteisiä 
Partiolaisten adventtikalentereita marraskuun 
alusta alkaen. Hinta 10 €. Suuri osa myyntituotosta 
jää oman lippukunnan hyväksi.  

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄT 

Oletko koskaan pelannut örkkiä? Uskaltaisitko kiivetä Kilimanjarolle? Kuka tei-
dän vartiolaisista voittaa pelkonsa? Kaikki tämä selviää Kälviällä. 

Tarpojien taitopäivät Käviällä 23.–24.11. Tapahtuman tavoitteena on, että tarpo-
jat oppivat uusia asioita, tapaavat muita saman henkisiä nuoria, saavat ideoita 
omaan toimintaansa, sekä saavat mukanaan vietyä lippukuntiin uutta tietoa ja 
taitoa. Lippukunta maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautuminen 10.11. men-
nessä piirin kotisivujen kautta. 

PARTIOKAHVILA HIMANGAN JOULUN AVAUKSESSA 

Jouluinen partiokahvila Himangan joulun avauksessa Partiokololla lauantaina 
23.11. kello 14–17. Myynnissä partiolaisten leipomia torttuja ja pipareita, sekä 
kuumia juomia. Kotona leivottuja tuotteita voi tuoda kokolle kello 13 alkaen. Va-
paaehtoisia tarvitaan myös kahvilan pyörittämiseen! Ilmoittautumiset Retulle. 

SUDENPENTUJEN TONTTUPOLKU 

Kaikkien sudenpentujen syystoimintakauden päätteeksi 
seikkailemme Tonttupolulla perjantaina 29.11. kello 18.00 – 
19.30 etsien joulun salaisuutta. Ilta huipentuu uusien su-
denpentujen sudenpentulupaukseen. Pue päällesi lämpimät 
vaatteet, partiohuivi ja tonttulakki sekä ota mukaan lyhty 
tai taskulamppu ja heijastin. Kokoontuminen seurakunta-
kodin pihalle. Myös vanhemmat ja sisarukset ovat tervetul-
leita Tonttupolulle. 

https://pohjanmaa.partio.fi/event/pp-tarpojien-taitopaivat/
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YÖVALVOJAISET 

Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten yövalvojaiset alkavat 
Pernun hiihtomajalla perjantai-iltana 29.11. kello 21 ja päättyvät lauantaina 30.11. 
kello 9.  Ilmoittautuminen Kuksassa 22.11. mennessä. Ilmoittautuneille lähete-
tään tarkemmat ohjeet sähköpostilla. 

SEURAKUNNAN JOULUMYYJÄISET 

Partiolaisilla on oma myyntipöytä seurakuntakodilla joulumyyjäisissä keskiviik-
kona 4.12. kello 18.00 alkaen. Myytävää ja arvottavaa tavaraa, esim. leivonnaisia 
ja käsitöitä, voi tuoda suoraan seurakuntakodille myyjäispäivänä kello 17.00 al-
kaen tai toimittaa etukäteen Retulle, osoitteeseen Lajuksentie 22. Kiitos lahjoi-
tuksista! 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAJUMALANPALVELUS 

Himangan Nuotioveljet kunnioittaa sankarivainajien muistoa ja sotiemme vete-
raaneja osallistumalla 6.12. kello 10.00 itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluk-
sen lippu- ja soihtuvartioihin. Luemme jumalanpalveluksessa tekstit. Lippuvar-
tion harjoitukset alkavat kirkossa kello 9.00. Partioasu päälle. Soihtuvartioon tu-
levat kokoontuvat kirkon perälle urkuparven alle kello 9.50 ennen jumalanpal-
veluksen alkua. Sitovat ilmoittautumiset Retulle, puh. 050 525 6696 tai 
reeta.pahkala@gmail.com 4.12. mennessä. 

BACK TO JYLHÄ -SAMOAJIEN VÄLIPÄIVÄLEIRI 

Näyttääkö joululoman kalenteri vielä tyhjältä? Joutuuko pyhinä taas sietämään 
rasittavia sukulaisia? Ei syytä huoleen, sillä samoajien välipäiväleiri tulee taas, 
tällä kertaa suurempana kuin koskaan ennen! Lähde kanssamme takaisin tule-
vaisuuteen - tai ainakin Jylhään 27.–30.12.  Luvassa on tuttuun tapaan parasta 
partiota samoajaikäisille muun muassa pakohuoneen, tosi-tv-skabojen ja yöval-
vojaisten muodossa.  

Lopeta vuosi kunnon pamauksella ja kutsu kaverisikin mukaan. Ilmoittautumi-
nen 9.12. mennessä piirin kotisivujen kautta. Lippukunta maksaa osallistumis-
maksun. 
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https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=31531
https://pohjanmaa.partio.fi/event/pp-back-to-the-future-samoajien-valipaivaleiri/

