
 

 

18.8.2017 

P(I)IKAPOSTI  3/2017 
P(i)ikaposti on LiPin melko uusi ja kehittyvä uutiskirje jäsenille ja huoltajille. 
Uutiskirje kokoaa tärkeät tapahtumat ja muistettavat asiat tiiviiseen pakettiin. 

 
Ajankohtaista 

 
 Kesä meni lomaillessa ja Maijun matkassa, mutta nyt on aika palata 

partioarkeen. Aloituskokous kaikille vanhoille ja uusille on 22.8.2017. 
Lisätietoa alla! 

 Vessa- ja talouspaperia on yhä saatavilla! Osta omasi Litsan 
aloituskokouksessa, maksu käteisellä. WC-paperi 20€/ 32 rll ja 
talouspaperi 15€/16 rll. 

 Tapahtumakalenteri on päivitetty nettisivuille. Poimi kalenteriin kaikki 
olennainen, jottei partion parhaat palat mene ohi. 
 

Tulevat tapahtumat 
 

Aloituskokoukset 22.8.2017 

 Syksy saapuu ja partio alkaa tänäkin vuonna. 
 Aloituskokous Hurtissa 22.8.2017 klo 18 ja Littoisissa klo 19. 
 Kokouksessa tapaat johtajasi ja saat tietää syksyn kokousaikasi. Uudet 

partiolaiset löytävät täältä myös oman ryhmänsä ja uudet kaverit. 
 Varaa aloituskokoukseen noin puoli tuntia aikaasi. 

 
 

Perhepartio 

 Alle kouluikäisten mahdollisuus partiomaiseen toimintaan! 
 Syksyn ensimmäinen kokoontuminen torstaina 14.9. klo 17.30-19 

Littoisten seurakuntatalolla. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! 
 Lisätietoa www.lipi.fi/perhepartio , aloituskokouksesta tai Millalta 

(milla.wall@gmail.com / 0408431050). 

 

Aikuisvartio 

 LiPissä aloittaa uusi vartio vain aikuisille! 
 Vaikka toiminta on K18, uskaltaa jokainen osallistua toimintaan. Jatkossa 

vartion toimintaa suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. 
 Ensimmäinen kokoontuminen on sunnuntaina 10.9. klo 16-18 

Sauhuvuoren nuotiopaikalla PyKaPolla. Tavataan klo 16 Vaarniemen 
kentän parkkipaikalla (Marsukatu 1, Kaarina). 

 Mukaan ulkoiluvaatteet, istuinalusta, puukko, tulitikut ja oma muki. 
 Aiempaa partiokokemusta ei tarvita ja mukaan saa tulla 

ilmoittautumattakin. Otamme silti mielellään vastaan ilmoittautumisia, 
jotta osaamme arvioida osallistujamäärää (pirtapiiat@gmail.com). 

 Toiminnasta saat lisätietoa LiPin netistä (Vaeltajat ja Huuhkajat –
välilehdeltä) tai Anniinalta (anniina.rantala@lipi.fi tai 0505115516) 
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WANTED 

Pois nakkipiilosta! Nämä hommat etsivät tekijää: 
 

 Leirimatka 2018 etsii  yhä johtajaa tai johtajaparia. Haluaisitko 
sinä luotsata LiPit Slovenian kauniisiin maisemiin? 
 

 Syksyksi kaivataan ryhmille johtajia esim. sudenpentujohtajia ja 

seikkailijajohtajia Hurttiin ja Litsaan. Ryhmän johtamiseen on 

tarjolla vertaistukea ja koulutusta. Olet sitten uusi partioon 

tutustuja tai palaamassa partioon, olet varmasti sopiva 

ryhmänjohtaja, mikäli intoa löytyy! Tsekkaa liitteestä 10+1 hyvää 
syytä ilmoittautua vapaaehtoiseksi juuri nyt ja ole yhteydessä Lotta 
Kunttuun (lotta.kunttu@lipi.fi) mikäli haluat tietää lisää 
mahdollisuuksista mahdollistaa lapsille ja nuorille parasta 
harrastusta! 

 
Partio-suomi -sanakirja 

Jokainen uutiskirje raottaa salaperäisyyden verhoa ja opettaa partiosanastoa: 
 

 Huuhkaja =  Yli 22-vuotias Littoisten Pirtapiikojen jäsen 

 Pöllöparvi = Sudenpennut kokoontuvat laumassa ja seikkailijat 
joukkueessa. Perhepartiolaisemme ovatkin helmipöllöjä, jotka yhteen 
kokoontuessaan muodostavat parven. 

 

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 
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