
 

 

19.3.2017 

P(I)IKAPOSTI  1/2017 
P(i)ikaposti on LiPin uusi ja kehittyvä uutiskirje jäsenille ja huoltajille. Uutiskirje 
kokoaa tärkeät tapahtumat ja muistettavat asiat tiiviiseen pakettiin. 

 
Ajankohtaista 

 
 

 Uudet jäsenet liittyvät jatkossa sähköisen jäsenhakemuslomakkeen 
kautta! Ohjeet löytyvät nettisivuilta http://www.lipi.fi/tule-mukaan/ 

 Jos et saa retkikirjeitä ja muita tiedotteita sähköpostiisi, ole yhteydessä 
jäsensihteeri Anniinaan (anniina.rantala@lipi.fi). 

 2018 leirimatkan kohteeksi on valittu Slovenia. Leirimatkan 
varainhankinta alkaa tänä keväänä vessapaperin myynnillä! Lisätietoa 
pian. 

 Ryhmänjohtajien oma kiitosilta tulossa! Hei ryhmänjohtaja, teet tärkeää 
vapaaehtoistyötä. Saat pian kutsun ryhmänjohtajien omaan hupailuun. 

 

Tulevat tapahtumat 
 

Sudenpenturetki Puuha-LiPi 31.3.-2.4. 

 sudenpennut, samoajat, vaeltajat, huuhkajat 
 Sudenpennut retkeilevät ja nikkaroivat Piikkiön Pyölinrannassa 31.3.-2.4. 
 Ilmoittautuminen viimeistään 24.3. osoitteessa kuksaan.fi/14567  
 Retken hinta 25 € 

 

Seikkailija- ja tarpojaretki Mysteeri 7.-9.4. 

 seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat, huuhkajat 
 Kunstenniemen Tuominiemessä 
 Ilmoittaudu viimeistään 31.3. osoitteessa kuksaan.fi/14660 
 Retken hinta 25 € 

 

Kevään kilpailut: Heteka 2017 ja Kuunsiru 

 Seikkailijat ja tarpojat kisaavat partiopiiriin mestaruuksista 22.4. Heteka 
2017 -kisassa 

 Sudenpentujen kisa on nimeltään Kuunsiru ja se kisataan 13.5.  
 Lisätiedot kilpailuista omalta johtajalta! 

 

Partioparaati 7.5. 

 Partiokevään kruunaa partioparaati sunnuntaina 7.5. 
 Pukeudumme partioasuun ja nautimme perinteikkäästä kevätpäivästä 
 Ei ennakkoilmoittautumista, lähtö koloilta klo 12 
 2.5. marssiharkat klo 18 Kotimäen koululla      
 3.5. marssiharkat klo 18 Pääskyvuoren koululla 
 Lisätietoa huhtikuussa 

http://www.lipi.fi/tule-mukaan/
kuksaan.fi/14567
kuksaan.fi/14660


 

 

LiPin aikuisten vaellus 20.-21.5. 

 Vaeltajat, huuhkajat 
 Tämä retki K-18. Samoajille tiedossa omaa hauskaa 
 Varaa kalenteriisi nyt, nauti toukokuussa! 

 

Kesäleiri Maiju&Me 

 Sudenpennut 21.-24.7. 
 Seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja huuhkajat 21.-26.7. 
 Kunstenniemen Takametsässä 
 Perinteinen telttaleiri, aurinkoinen leirisää on tilattu! 
 Leirillä matkataan suurten suomalaisten naisten matkassa.  
 Leirin hinta: sudenpennut 40 €, seikkailijat ja tarpojat 60 € 
 Ensimmäinen leirikirje julkaistaan pian, mutta voit jo nyt ilmoittautua 

leirille osoitteessa kuksaan.fi/14399 

 
 
WANTED 

Pois nakkipiilosta! Nämä hommat etsivät tekijää: 
 

 Leirimatka 2018 etsii johtajaa tai johtajaparia. Haluaisitko sinä 
luotsata LiPit Slovenian kauniisiin maisemiin? Ota yhteyttä 
lippukunnanjohtajamme Lottaa, mikäli homma kiinnostaa. 
 

 Kesäleiri Maiju&Me lähestyy kovaa vauhtia. Leirialueella on paljon 
tilaa, joten jos tunnet paloa toimia perheleirin pomona, niin ilmoita 
halukkuudestasi leirinjohtajalle (anniina.rantala@lipi.fi tai 050 
5115516) Perheleiri siis järjestetään, mikäli joku tähän hommaan 
ilmoittautuu! 

Partio-suomi -sanakirja 

Jokainen uutiskirje raottaa salaperäisyyden verhoa ja opettaa partiosanastoa: 
 

 Marssi = Partioparaati. Kevään rakkaimmalla tapahtumalla on monta 
nimeä! 

 Ryhtikilpailu = Partioparaatissa myös kisataan siitä, kenellä on 
tyylikkäimmät rivit ja eniten jengiä paikalla. Tämä kilpailu saattaa 
olla leikkimielinen, mutta otamme sen sitäkin vakavammin! 
 

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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