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JOUTJÄRVEN KIPINÄT
Partiolippukunta Joutjärven Kipinöiden uutiskirje

Tiedote Joutjärven Kipinöiden kotiväelle
PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA PARTIOSSA SIIRRYTÄÄN
NYT 30.11.-20.12.2020 VÄLISEKSI AJAKSI
ETÄTOIMINTAAN ETELÄ-SUOMEN
ALUEHALLINTOVIRASTON ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN
MUKAISESTI
Epidemian ollessa leviämisvaiheessa ikäkausien tai koko lippukunnan
yhteisiä fyysisiä kokoontumisia (kokoukset, lupauksenanto-tilaisuudet,
retket, juhlat, myyjäiset jne.) ei järjestetä. Näin ollen lupauksenanto ja
joulujuhla joudutaan tältä vuodelta perumaan.
Seuraamme epidemiatilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia ja
määräyksiä tarkasti. Ensi vuoden alun osalta olemme yhteydessä
lähempänä.
Pidetään yhdessä huoli siitä, että ainakaan partiotoiminnan takia
epidemiatilanne ei huonone entisestään ja että ryhmät voisivat taas
joulutauon jälkeen kokoontua koloilla!

VIIKKOTOIMINTA SIIRTYY
TOTEUTETTAVAKSI
ETÄNÄ. RYHMIEN
JOHTAJAT ANTAVAT
RYHMÄKOHTAISET
OHJEET
LOPPUVUODELLE.

Lisätietoja:
Hämeen partiopiirin
alueelliset tarkennukset
valtakunnalliseen
koronaohjeeseen

Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän
koronaohjeet

Aluehallintoviraston päätös
Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntien
alueille

Joutjärven Kipinät ry
joutjarvenkipinat

WWW.KIPINAT.FI

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIT JA JOULUKORTIT
Kiitos kaikille partiolaisille ja kotiväelle tämänvuotisesta
myyntityöstä!
Myytyjen tuotteiden tilitykset ryhmäkohtaisella viitteellä ja tuotteiden
palautukset tulee tehdä viimeistään pe 4.12.2020.
Oman ryhmän johtaja on yhteydessä, miten myymättömät tuotteet palautetaan.
Palautus tehdään ryhmänjohtajan kanssa sovittuna aikana ulkona.
Huoltaja on vastuussa alaikäisen partiolaisen myyntiin ottamista tuotteista.
Tänä vuonna meillä oli ensimmäistä kertaa käytettävissä MobilePay-maksu.
Ryhmänjohtajalle ilmoitetaan myytyjen tuotteiden kpl-määrä (eriteltynä
kalenterit/kortit). Lisäksi tulee eritellä, kuinka paljon myynnistä maksetaan tilille ja
kuinka paljon myyntiä on tapahtunut MobilePay-maksuna (tässäkin eriteltynä
kalenterit/kortit).

TAPAHTUMAT
Kaikki lippukunnan
yhteiset tapahtumat
loppuvuodelle 2020
joudutaan perumaan.

Joulujuhlan tilalle on
suunnitteilla partioviikolta
tuttu rastirata seppo.io sivuston avulla. Tästä
lisätietoa myöhemmin.

Myyntipalkinnot jaetaan ensi vuonna.
Rauhallista Joulua!
Lippukunnan joulukampanjapäällikkö Eija Mutanen

JÄSENLASKUTUS KÄYNNISSÄ
Valtaosa partiolaisista on jo saanut ensi vuoden jäsenmaksulaskun.
Muistathan maksaa laskun eräpäivään mennessä. Mikäli
antamassasi jäsenmaksulaskussa on väärä jäsenlaji tai väärä
lippukunta, älä maksa laskua, vaan ole yhteydessä jäsenpalveluun
palvelu@partio.fi. Jos olet saanut jäsenmaksulaskun, etkä ole enää
mukana toiminnassa, ota yhteys lippukuntaan tai hae eroa
lippukunnasta asiointipalvelussa. Lippukunnan yhteystiedot
löytyvät asiointipalvelusta jäsenen tiedoista. Huomaathan, että jo
maksettuja jäsenmaksuja ei palauta.
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