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ADVENTTIKALENTERIEN MYYNTI  
ALKAA IHAN KOHTA - 15.10.!
Partiolaisten adventtikalenterimyynti alkaa 15.10.
Kalenterit voi noutaa toimistoilta 5.10. alkaen.

10 myydystä kalenterista saa tonttumerkin
20 myydystä kalenterista saa väiski-pipon 
50 myydystä kalenterista saa hopeisen tonttumerkin
100 myydystä kalenterista saa kultaisen tonttumerkin

Lisätietoja lippukunnan kalenteriketulta 
tai Mariannalta partiotoimistolta.

UUDET JOULUKORT TIPAKETIT   
Lippukunnat voivat myydä adventtikalenterien lisäksi joulukort-
tipaketteja. Paketissa on kuusi korttia, kaksi kultakin taiteilijalta: 
Mauri Kunnas, Martta Wendelin ja Rudolf Koivu. Paketin myynti-
hinta on 5€, josta lippukunta saa 2€. Paketit tilataan kalenterien 
tapaan Kuksasta. 

MUISTA MYÖS
NÄMÄ

ANSIOMERKKIKOULUTUKSET                                  
Kenelle voimme ehdottaa? Mitä 
merkkiä?  Millainen on hyvä 
ehdotus? Miten ehdotus Kuksassa 
tehdään?

Ansiomerkkeihin saa koulutusta:
PORISSA ti 9.10. klo 18-20.30 
(Porin partiotoimistolla, Itsenäisyy-
denkatu 44) 

TURUSSA to 11.10. klo 18-21 (Turun partio-
toimistolla, Läntinen Pitkäkatu 13) 

Koulutuksessa jaetaan piirin ja SP:n uudis-
tetut ansiomerkkiohjeet. Ilmoittautumiset 
Kuksan kautta. Koulutus on maksuton. 

KEVÄT-ILMO ALKAA 15.10.!
Ilmoittautuminen piirin kevään koulutuk-
siin ja ohjelmatapahtumiin alkaa 15.10. 
Pestijohtajat saavat oman Kevät-Ilmo -vihon, 
jossa on kaikki piirin kevään tapahtumat ja 
koulutukset. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.

PIIRIN SYYSKOKOUS RAUMALLA
Tule vaikuttamaan mitä piirissä tehdään 
vuonna 2019! Syyskokous Raumalla su 4.11. 
klo 11 alkaen. Kokouksessa äänestetään 
myös uusia jäseniä piirihallitukseen. 

TOIMISTON JOULUKAHVIT 14.12.
Rauhoitu joulunaikaan myös partiosta ja 
vietä hetki yhdessä partioystävien kanssa 
Porin ja Turun partiotoimistojen joulukah-
veilla. Herkkuja ja lämmintä juotavaa tarjolla 
to 14.12. klo 15-18

JOKO YHTEISEEN PARTIOON -MERKKI 
ON TEHTY?
Yhteiseen partioon -toimintamerkkiä 
tehdään edelleen ja merkkejä riittää. Merkki 
maksaa 1€ ja niitä voi tilata piiriltä. Ohjeet 
kaikille ikäkausille löytyy Yhteiseen par-
tioon  -lehdestä sekä netistä 
partio-ohjelma.fi/ohjelmamate-
riaalia/yhteiseen-partioon-toi-
mintamerkki

Lisätietoa partiotoimiston 
Leenalta, leena.hongell@
partio.fi, 050 312 9427

AIKUINEN, 
HAASTE ON 
HEITETTY!
Piirin Aikuis- ja luottisryhmä haastaa viikoilla 43 ja 44 
(22.10.-5.11.) kaikki piirin aikuiset ojentamaan kätensä 
yksin tai partioryhmän kanssa Veripalvelun toimipisteissä 
tai tilaisuuksissa. 

Muista mainita ilmoittautuessa piirin oma veripankki, 
Plasmapartio, niin olet mukana piirin verenluovutusjou-
koissa! Katso lähin veripalvelupisteesi aukioloineen:  
www.veripalvelu.fi 

Yli kolmen hengen ryhmien toivotaan sopivan luovutus-
ajan etukäteen puhelimitse. Ajanvaraus on suositeltavaa 
yksittäiskävijöillekin:  
www.ajanvaraus.fi/veripalvelu   

Jos olet luovuttamassa ensimmäistä kertaa tai viime ker-
rasta on aikaa, kannattaa tehdä etukäteen testi:  
www.sovinkoluovuttajaksi.fi  

LUOVUTTAA VOIT

22.10. Eurajoki klo 14-18, seurakuntakeskus Tapuli
24.10. Kokemäki klo 13-18, seurakuntatalo
25.10. Loimaa klo 13-18, Heimolinna
26.10. Salo klo 12-17, VPK-talo
29.10. Eura klo 13-18, seurakuntakeskus
30.10. Uusikaupunki klo 13-18, työväentalo
5.11. Pori klo 12.30-17, Itäpuisto 14
Turussa aina arkipäivinä, Yliopistonkatu 29 b, 3.krs

FAKTOJA TURUN VERIPALVELUTOIMISTOSTA   

Viikkotavoite: 330 luovuttajaa    
Rauhallisemmat päivät: keskiviikko ja perjantai   
Rauhallisemmat tunnit päivittäin: klo 13 – 15

#PLASMAPARTIO

PARTIOLAISTEN KAUNEIMMAT  
JOULULAULUT 

keskellä adventtiaikaa keskiviikkona 12.12. klo 18 
Turun Mikaelinkirkossa (Puistokatu 16, Turku). 

Mukana jouluisesti Maarian Kämmeköiden  partio-
kuoro Satakielet, Turun Metsänkävijäin Soittokunta ja 

partiopastori Laura Arikka sekä  Betlehemin rauhantuli. 

Kaikkien Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien
 tapaan kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran 

avustustyöhön. 

Kaikille avoin tilaisuus on suunnattu partiolaisille 
ystävineen ja perheineen. Partiohuivi kaulaan!

MISTÄ LÖYTYY  
AARNIVALKEITA?

Tammileiri järjestetään ensi kesänä 6.-9.6.2019 
tutussa ympäristössä Sauvon Ahtelassa ja kaikki 
sudenpentuikäiset ovat tervetulleita! Leirin nimi 
on Aarnivalkea ja teema on suomalainen kan-

sanperinne ja –tarusto. Aarnivalkeiden osallistu-
mismaksu on 85€   

LIPPUKUNNAT:
Nimetkää lippukuntanne Tammileiri-yhteyshen-

kilö Kuksaan 30.10. mennessä!  

Tule mukaan etsimään Aarnivalkeiksi 
kutsuttuja tulia. Tarinat kertovat, että niiden 

luota löytää aarteen! 

Lisätietoja: tammileiri.fi 

ELÄMISENTAITOJA 
 - LIONS QUEST  

–KOULUTUS  
RYHMÄNJOHTAJILLE   

Suomen Lions-liitto ry ja Suomen Partiolaiset ry 
järjestävät Elämisentaitoja - Lions Quest –koulutuk-
sen Punainen sulka -keräyksestä saatujen tuottojen 
turvin.  Yhden päivän kestävä maksuton koulutus 

järjestetään Porissa 3.11.    

Koulutus tarjoaa osallistujille käytännön vinkkejä 
ryhmän ilmapiirin avaamiseen, nuorten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä hyvin-
vointiosaamisen edistämiseen. Koulutuksen kohde-
ryhmänä ovat ryhmänjohtajina toimivat vaeltajat ja 

aikuiset. 

Lisätietoja piirin nettisivujen tapahtumista!

AIKUISENA PARTIOON –OPAS 
JULKAISTAAN LOKAKUUSSA
Aikuisena partioon –oppaan on tehty lippukuntien 
uusia aikuisia varten. Vihko sisältää perustietoja 
partiosta ja pieniä tehtäviä, joita voi käyttää esi-
merkiksi perehdytyksen tukena. 

Opas julkaistaan lippukuntapäivässä ja lippukuntiin 
postietaan myös paperinen versio. 
Opas löytyy jatkossa myös piirin nettisivuilta sähköisenä 
ww.l-sp.fi/toiminta/koulutus/luottisjaosto

HAE MUKAAN  
MENTOROINTIOHJELMAAN! 
Mentorointiohjelma tarjoaa henkilökohtaista tukea lippukunnanjoh-
tajille, ohjelma johtajille, pestijohtajille ja piiriluottiksille. Mentorointi 
perustuu henkilökohtaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen, 
jossa mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan osal-
listujan kehittymistä johtajana. Ohjelmaan kuuluu henkilökohtaisia 
tapaamisia ja yhteiset tapaamiset 20.1., 26.5. ja 24.11.2019.   

Mentorien ja aktorien haku on päällä 1.10.-15.11.2018.   
Lisätietoja piirin nettisivuilta!

VALMIITA IDEOITA  
KOLOLLE, RETKELLE TAI 
TAPAHTUMAAN! 
Piiriltä on lainattavissa Moninaisuu-
den leiripaketteja, jotka sisältävät 
valmista tekemistä kaiken ikäisille 
partiolaisille. Aktiviteettien ohjeet 
ja kaikki niissä tarvittavat varusteet 
löytyvät paketista. Erilaisista moni-
naisuuteen liittyvistä tehtävistä voi 
koota vaikka useamman koloillan, 
rastikierroksen tai retken iltaohjel-
mat. Tekemällä paketin sisältämiä 
aktiviteetteja, ryhmän jäsenet 
toteuttavat Yhteiseen partioon 
-toimintamerkin!  

Lisätietoa Moninaisuuden leiripaketista löytyy piirin nettisivuilta: 
bit.ly/LSPmoninaisuuspaketti


