
Tiedote Joutjärven Kipinöiden kotiväelle
TERVETULOA PARTIOTOIMINTAAN

Joutjärven Kipinät ry on Lahdessa toimiva partiolippukunta.
Lippukunta on yhdistynyt poikalippukunta Sinisisseistä ja
tyttölippukunta Joutjärven Tapulitytöistä kesällä 2020. Toiminta-
alueisiimme kuuluvat Möysä, Kiveriö, Tonttila, Karisto, Ahtiala sekä
Kunnas.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Jäseneksi liitytään Suomen partiolaisten jäsenrekisterin Kuksan
kautta. Tarkat ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät lippukunnan
nettisivuilta osoitteesta http://www.kipinat.fi/toiminta/liity-jaseneksi/

Lippukunnanjohtaja Katariina Sinivaara, joutjarvenkipinat@gmail.com, 
043 2007514
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OHJEITA KORONA-AIKAAN
Toiminnassamme noudatamme Suomen Part io la is ten
ohjet ta ,  joka pohjautuu val t ioneuvoston ,  AVI :n ja  muiden
viranomaisten l in jauksi in .

 Pidetään yllä turvavälejä kaikessa toiminnassa. Lähes kaikki partio-
ohjelman aktiviteetit on mahdollista toteuttaa ulko-olosuhteissa. 
Pestään kädet aina kun tullaan partioon sekä ennen kotiinlähtöä. Jos
käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. 
Ei osallistuta partiotoimintaan, jos on mitään sairastumiseen
viittaavia oireita. Lieväoireisenakaan ei voi osallistua
partiotapahtumaan. 

Partiotoimintaa voidaan järjestää elokuun alusta lähtien toistaiseksi
normaaliin tapaan, kunhan hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioidaan
erityisen tarkasti. 

JÄSENMAKSU
Lippukuntamme ei kerää erillistä jäsenmaksua, mutta kaikki
partiolaiset ovat jäseninä Suomen Partiolaiset ry:ssä, joka kerää
vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenyyden tulee olla kunnossa, jotta
partiotoimintaan voi osallistua. Esim. Joutjärven Kipinöiden retkille
ja leireille ei voi osallistua, jos ei ole Suomen partiolaisten jäsen.
Jäsenmaksun maksanut partiolainen saa Partio-lehden,
partiovakuutuksen ja alennuksen partiokauppojen tuotteista.

PARTIOHUIVI JA -ASU
Joutjärven Kipinät käyttävät sinistä partiohuivia. Huivin ja
lippukunnan huivimerkin voi ostaa lippukunnalta. Partiohuivi ja
huivimerkki maksavat 10€ (huivi 8€ ja huivimerkki 2€). Maksu
suoritetaan Joutjärven Tapulitytöt ry:n tilille FI38 5611 3320 0365 22
viitteellä 10032. Partiohuivin ja huivimerkin saa omalta
ryhmänjohtajalta maksukuittia vastaan.

JOUTJÄRVEN KIPINÄT

TAPAHTUMAT
VK 36 v i ikkotoiminta a lkaa

23 .9  Rauhanpäivädisco

2 . -4 . 10 .  L ippukuntaretk i
Upi lan le i r ikeskuksessa

16 . - 18 . 10 .  Samoajaretk i
BP-maja l la

30 . 10-1 . 1 1 .  Tarpojaretk i
Arramaja l la

20. -22 . 1 1 .  Seikkai l i jaretk i
BP-maja l la

22 . 1 1 .  L ippukunnan
syyskokous ,  Aht ia la

6 . 12 .  Lupauksenanto ja
soihtukulkue

15 . 12 .  Joulu juhlaAIKUISENA PARTIOON?
Lippukunnassa käynnistetään a ikuisten oma part ioryhmä ,  johon
ovat  tervetul le i ta  kaikki  y l i  18-vuot iaat  part iosta  k i innostuneet !
Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on 27 .9 .2020 k lo 18 .
Tarkemmat t iedot  löytyvät  l ippukunnan net t is ivui l ta
tapahtumakalenter is ta .


