
	

 

15.11.2017 

P(I)IKAPOSTI  4/2017 
P(i)ikaposti on LiPin kehittyvä uutiskirje jäsenille ja huoltajille. Uutiskirje kokoaa 
tärkeät tapahtumat ja muistettavat asiat tiiviiseen pakettiin. 

 
Ajankohtaista 
 

 Partiosyksy lähenee loppuaan, mutta vielä on luvassa ainakin 
lupauksenanto sekä koko lippukunnan Suomi100-juhlat! 

 Kalenterimyynti käy kuumimmillaan. Oletko jo mukana Kånken-repun 
arvonnassa? 

 Juhlavuoden kesäleiri sLOVEnijalle pääsee pian ilmoittautumaan. Lue 
lisää leiristä ja varainkeruusta alempaa. 
 

Tulevat tapahtumat 
 

Lupauksenanto 6.12.2017 
 Lupauksenantotilaisuus järjestetään Pyhän Katariinan kirkossa 

itsenäisyyspäivänä klo 18. 
 Juhlassa uudet lipiläiset antavat partiolupauksen ja saavat kauan odotetut 

partiohuivinsa. 
 

 
Suomi100 –juhlat 12.12.2017 

 Tänä vuonna juhlitaan Suomea! 
 Koko lippukunnan Suomi100 –juhlat järjestetään Littoisten 

seurakuntatalolla tiistaina 12.12.2017 klo 18. 
 Tervetulleita ovat kaikki pienimmistä perhepartiolaisista vanhoihin 

konkareihin. Kutsu liitteenä. 
 
Ristikallion koulun joulumyyjäiset 6.12.2017 

 LiPi osallistuu Ristikallion myyjäisiin 6.12.2017 
 Osta itsellesi tai joulupakettiin päheä I © Littoinen –kangaskassi ja tue 

ensi kesän leirimatkaamme! 
 
 

Hautakynttilätalkoot 28.12.2017 
 Jokavuotiset hautakynttilätalkoot järjestetään torstaina                 

28.12.2017 klo 11. 
 Varaathan päivän jo kalenteriin. Lisää tietoa lähempänä! 

 
 

sLOVEnija –kesäleiri 2.-9.7.2018 
 Seikkailijat ja sitä vanhemmat lipittäret leireilevät ensi kesänä Slovenian 

vuoristomaisemissa. 



	

 

 Leirin hinta on noin 600 €. Hinta sisältää kuljetukset, ruoat, ohjelman ja 
majoituksen Turusta Sloveniaan ja takaisin Turkuun. 

 Ilmoittautuminen alkaa kuksassa pian. Varmista paikkasi 4.2.2018 
mennessä. Ilmoittautuessa maksetaan ensimmäinen osa leirimaksusta 
(300 €). 

 Varainkeruulla pyritään pitämään leirimaksu kohtuullisena tai hilaamaan 
sitä jopa alemmas. Ahkera osallistuminen takaa pienemmän sLOVEnijan 
aiheuttaman loven lompakkoon. Ilmianna hyvät varainkeruuvinkit 
Lauralle (lfjkoivusalo@gmail.com). 

Adventtikalenterit 
 

 Partiolaisten adventtikalenteri täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 
 Omasi saat 7 euron hintaan keneltä tahansa lipittäreltä. 
 Yli 20 kalenteria myyneet lipiläiset ovat mukana vaaleanpunaisen 

Kånken-repun arvonnassa. Arvonta suoritetaan Suomi100 –juhlassa! 
 Etälipiläisen vinkkivitonen: Voit tilata omasi netistä 

kotiinkuljetettuna ja kohdistaa silti tukesi LiPille. Klikkaile siis 
itsellesi yksi joulunodotuksen ehdottomista hankinnoista! 
https://www.adventtikalenteri.fi/osta/ 

I © Littoinen 
 

 Jokaisen littoislaisen ehdoton asuste on nyt saatavilla. 
 Ostamalla tummansinisen kangaskassin I © Littoinen –tekstillä, tuet 

leirimatkaamme Sloveniaan. 
 Kassin hinta on 8 €/kpl tai 15 €/2 kpl. Vain käteismaksu! 
 Oman kassisi voit hankkia Ristikallion myyjäisistä, Suomi100 –

juhlasta tai Litsan kololta ennalta sovittuna ajankohtana. Kysy lisää 
Millalta (milla.wall@gmail.com / 0408431050) 

 
Partio-suomi –sanakirja 
 
Jokainen uutiskirje raottaa salaperäisyyden verhoa ja opettaa partiosanastoa: 
 

 Kalenterikettu =  Henkilö, joka vastaa LiPin 
adventtikalenterikampanjasta.  

 Ole valmis! = Partiolaisten tunnus ympäri maailman. Sloveniaksi 
tunnus kuuluu Bodi pripravljen! 

 
Yhteystiedot 
 
Lipiläisen tavoittaa parhaiten metsästä, kisoista, kololta ja tietysti myös somesta. 
Lippukunnanjohtajan ja muiden johtajien perinteisemmät yhteystiedot löytyvät 
LiPin nettisivuilta.  
 
Nettisivut: www.lipi.fi 
Instagram: https://www.instagram.com/littoistenpirtapiiat 
Facebook: www.facebook.com/pirtapiiat 
Palautetta ja kehitysideoita voi laittaa suoraan johtajille tai osoitteeseen 
pirtapiiat@gmail.com 


