
 

 

4.5.2017 

P(I)IKAPOSTI  2/2017 
P(i)ikaposti on LiPin uusi ja kehittyvä uutiskirje jäsenille ja huoltajille. Uutiskirje 
kokoaa tärkeät tapahtumat ja muistettavat asiat tiiviiseen pakettiin. 

 
Ajankohtaista 

 
 Vessa- ja talouspaperia on yhä saatavilla! Osta omasi ennen 

paraatibussien lähtöä molemmilta koloilta sunnuntaina. Maksu 
mieluiten tasarahalla.  

 Leirimatkan varainhankinta etenee seuraavaksi PyKaPo-huoltotalkoilla 
8.6. Lisätietoa alempana! 

 Ilmoittaudu kesäleirille NYT!  
 

Tulevat tapahtumat 
 

Partioparaati ensi sunnuntaina 7.5. 

 Kaikki mukaan ja vanhemmat katsomaan  
 LiPi marssii Suomi 100 -teemalla 
 Lähtö paraatiin su 7.5. klo 12 molemmilta koloilta. Ole ajoissa paikalla! 
 Hanki tarvittavat vaatekappaleet hyvissä ajoin, kysele omalta johtajalta 

lippukunnan vaatteita lainaan. Partiolainen tuntee vastuunsa ja 
palauttaa lainaamansa heti paraatipäivänä!!! Joka vuosi lainavarusteita 
häviää, uusia ei niiden tilalle hankita, joten lainaaminen loppuu, jos 
lainatavarat eivät palaudu.  

 

LiPin aikuisten vaellus 20.-21.5. 

 Vaeltajat, huuhkajat 
 Retkikirje on lähetetty sähköpostitse, laita viestiä Lotalle mikäli et ole 

retkikirjettä saanut! 
 Varaa kalenteriisi nyt, nauti toukokuussa! Ilmoittaudu viimeistään 14.5. 

osoitteessa kuksaan.fi/15481  

 

PyKaPo-huoltotalkoot torstaina 8.6. klo 17.30-n.20 

 Tarpojat ja sitä vanhemmat talkoolaisiksi. Myös partiolaisten vanhempia 
toivotaan mukaan talkoisiin! 

 Huoltotalkoot Pyhän Katariinan Poluilla, kesto reilut kaksi tuntia 
 Talkoiden palkkio jaetaan sen mukaan, kuinka paljon eri lippukunnista 

osallistuu talkoolaisia, joten nyt kaikki vähänkään leirimatkasta 
haaveilevat mukaan. Mukava summa leirikassaan tiedossa! 

 Ilmoittaudu talkoolaiseksi viimeistään edellisenä päivänä 7.6. 
osoitteeseen pirtapiiat@gmail.com, jotta tiedämme ketä odottaa paikalle 

 Mukaan ulkoiluvaatteet, jonkinlaiset työhanskat ja juomapullo 
 Kokoontuminen Vaarniemen kentän parkkiksella, Marsukatu 1 

 

 



 

 

Kesäleiri Maiju&Me, Kunstenniemi 

 Sudenpennut 21.-24.7., seikkailijat ja sitä vanhemmat 21.-26.7. 
 Perinteinen telttaleiri, aurinkoinen leirisää on tilattu. 
 Tarpojille luvassa oma tarpojalounge, jonne kenellekään muulla ei ole 

asiaa! 
 Leirin hinta: sudenpennut 40 €, seikkailijat ja tarpojat 60 € 
 Ilmoittaudu viimeistään su 7.5. osoitteessa kuksaan.fi/14399 
 Leirin yhteydessä olevaan perheleiriin liittyvät tiedustelut Maria 

Lähdemäelle (maria.lahdemaki(at)gmail.com). Perheleirin 
ilmoittautumiset osoitteessa kuksaan.fi/15198  

 
 
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 

tarpojajohtajia Hurttiin ja seikkailijajohtajia Litsaan. Ryhmän 

johtamiseen on tarjolla vertaistukea ja koulutusta. Olet sitten uusi 

partioon tutustuja tai palaamassa partioon olet varmasti 

sopiva ryhmänjohtaja, mikäli intoa löytyy! 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: 
 

 Tuhka = LiPin kesäleiriperinne, joka liittää menneiden ja tulevien 
vuosien kesäleirit pitkäksi ketjuksi. Tietäjät tietää, muut tarvitsevat 
mukaansa filmipurkin tai vastaavan pienen tiiviin purkin. 

 Niger = Harjateltta, jossa seikkailijat ja sitä vanhemmat nukkuvat 
kesäleirillä. Kutsutaan myös Nuuskamuikkusen teltaksi. 
 

 
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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