
 

 

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

 

KIPINÄ 2/2020 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

MYÖTÄPÄIVÄT 

Muistutus! Sitova ilmoittautuminen Myötäpäivät 2020 -tapahtumaan Oulussa 12.6.-14.6.2020 
jatkuu Kuksassa 29.2.2020 asti  partion jäsenmaksun vuodelle 2020 maksaneille.  VIP on siis lau-
antaina 29.2.2020. 
 

MUISTELEMISPÄIVÄ 

Partiolaisten perinteinen Muistelemispäivä pidetään lauantaina 22.2. Ketterän metsästysmajalla 
kello 14.00 – 16.00. Päälle säänmukainen lämmin ulkoiluvaatetus, partiohuivi kaulaan. Olemme 
koko ajan ulkona. Ennakkotiedoista poiketen puukkoa ei tarvita. Tervetuloa kaikki partiolaiset 
sudenpennuista aikuisiin muistelemaan partioliikkeen perustajaa rastireitin ja leikkien mer-
keissä. 

 

UINTIKUUKAUDET 

Partioryhmien uintiretket toteutetaan helmi-maaliskuun aikana Kannuksen KitinVapariin partioil-

tojen aikana. Kuljetukset hoidetaan talkookyydein. Lippukunta maksaa kaikkien uintimaksut, 

myös mukaan lähtevien huoltajien/kuljettajien maksut. 

PARTIOBÄNDI-KUORO 

Himangan kirkossa sunnuntaina 26.4.  pidettävässä partiomessussa avustaa partiobändi ja -
kuoro. Ilmoittaudu omalle ryhmänjohtajallesi helmikuun loppuun mennessä. Laulajia ja soittajia 
tarvitaan. Bändin ja kuoron harjoituksista ja johtamisesta vastaa Anna Karsikas-Kuusisto. 
 

 

LASKETTELURETKI SYÖTTEELLE 

Himangan Nuotioveljien partioperheiden lasketteluretki Iso-Syötteelle 20.3. – 22.3.2020 toteu-

tuu. Vielä noin kymmenen paikkaa jäljellä.  Hinta 60€ - 80€/osallistuja sisältäen kuljetuksen, ma-

joituksen, pe ja la iltapalan, la ja su aamupalan, la päivällisen sekä la ja su välipalan. Hintaan ei 

sisälly laskettelulippuja eikä välinevuokria. Ennakkoon ilmoittautuneilta sitovat tiedot, ketkä per-

heestä ovat lähdössä ja ketkä laskettelevat - samoin se, tilataanko yhden vai kahden päivän lippu. 

Samat sitovat tiedot tarvitaan myös vielä vapaana oleville paikoille. Tiedot Retulle s-postiin 

reeta.pahkala@gmail.com helmikuun loppuun mennessä. Lasketteluretkestä lähetetään myö-

hemmin retkikirje 

mailto:reeta.pahkala@gmail.com
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TULOSSA VARAINHANKINTAA 
 

Viikoilla 11–13 (9.3.–28.3.) myymme mausteita lippukunnan toiminnan tukemiseksi. Jokainen 

partiokoti saa itselleen myyntilistan tuotteiden myymistä varten. 

LIPPUKUNNAN KEVÄTKOKOUS 
 

Himangan Nuotioveljet ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään partiokololla 

torstaina 26.3.2020 kello 18.00 alkaen. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki yli 

15-vuotiaat lippukunnan jäsenet. Kokouskutsu on nähtävissä partiokolon ilmoitus-

taululla sekä lippukunnan kotisivuilla  

 

 

 

HIUTALE 2020 
 

 

MOOMMAN TALVIRETKI KÄLÄVIÄLLE PALON PIRTILLE 13.3. -

15.3.2020!  
Alustavaa infoa tulevasta Moomma-alueen lippukuntien yhteisestä talviretkestä:  

Retki/leiri pidetään palon pirtillä (osoite: palon metsätie 267, 68300 kälviä).  

Sudenpennut osallistuvat päiväretkelle 14.3.2020. Päiväle iri alkaa lauantaina aamu-

päivällä ja päättyy iltaohjelmaan.  

Seikkailijat osallistuvat retkelle/leirille 1 yöksi 14.3. -15.3.2020.  

Tarpojat ja sitä vanhemmat osallistuvat retkelle/leirille 2 yötä 13.3. -15.2020.  

Retkellä opetellaan talviretkeilytaitoja ja nukutaan yöt kaminateltassa. Toivotta-

vasti päästään myös kokeilemaan ristinevan erämaalatuja!  

Palon pirtillä on saunakota, grillikota ja mökki, jotka toimivat leirin huoltora kennuk-

sina.  

Jokaisesta retkelle/leirille osallistuvasta lippukunnasta tulisi olla vähintään 1 aik ui-

nen mukana leirillä tai saattajana (sudenpennut).  

Lisäinfoa leirin puuhamoottoreilta:  

Jenni ”penni” Nikkilä (Kälviän metsäveikot) puh. 050 3793294 

Joni Kero (Lohtajan Teiskuveljet) puh. 040 1574475  

 


