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TOIMINTAKILPAILU
ON ALKANUT!

Lippukuntien välillä käydään vuosittain 
kisa siitä, kuka osallistuu aktiivisimmin 
piirin tapahtumiin. Ansioitunut voittaja 

palkitaan aina seuraavan vuoden paraa-
tissa Tuomiokirkon portailla. 

Osallistuminen kilpailuun on helppoa: 
jokaisesta piirin tapahtumasta, johon 
osallistuu vähintään yksi lippukunnan 

jäsen, lippukunta saa pisteen. Kisassa on 
mukana kaikki lippukunnille 

avoimet piirin tapahtumat, joihin 
ilmoittaudutaan Kuksan kautta. 

Lisäksi pisteitä saa piirin kevät- ja 
syyskokouksista, paraatista 

ja adventtikalenterikampanjasta. 

L-SP.FI/TOIMINTA/
TOIMINTAKILPAILU

KIITOS SINULLE, KUN MYIT!

Piirissämme myytiin 
lähes 54 000 kalenteria 
ja 5 400 korttipakettia! 
Kiitos ahkerille myyjille 
ja työnsä hyvin tehneille 
kalenteriketuille.

RIEHAKAS RYHMÄ 
HALTUUN

- TULE OPPIMAAN MITEN!
Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille sa-
moajista aikuisiin ja erityisesti heille, joiden 
ryhmässä on yksi tai useampi haasteellisesti 

käyttäytyvä ryhmän jäsen.  

Kolmesta tunnista käytetään parisen tuntia 
erityisen käyttäytymisen taustalla mahdolli-
sesti olevan teoreettisen tiedon käsittelyyn 
ja eri väleissä pohditaan yhdessä osallistuji-
en partioryhmissä esiintyviä ongelmatilan-

teita ja etsitään niihin ratkaisumalleja. 

Osallistumismaksu 5 €/osallistuja, 
ilmoittautuminen Kuksaan 26.2. mennessä.

KANSAINVÄLISUUSJUTTUJA: 
VAELTAJA – INSPIROIDU AGORASSA!
Teetkö parhaillaan vaeltajaohjelmaa ja olet kiinnostunut vai-
kuttamisesta? Hae Agoraan!

European Scout Agora on eurooppalainen vuosittain järjes-
tettävä vaeltajatapahtuma. Tapahtumassa vaeltajat pääsevät 
innovoimaan uudistuksia vaeltajaohjelmaan, tutustumaan 
kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä verkostoitumaan muiden 
eurooppalaisen vaeltajien kanssa. 

Suomen Partiolaiset hakee piireistä kahta osallistujaa 
tapahtumaan.

Ajankohta: 10.-14.4.2019
Paikka: Banská Štiavnica, Slovakia
Matkakulut ja osallistumismaksu: Suomen Partiolaiset kattaa 
osallistujan matkakulut ja osallistumismaksun. 
Vaatimukset lähtijälle: sujuva englanninkielen taito, teet par-
haillaan vaeltajaohjelmaa, olet kiinnostunut vaikuttamisesta 
ja partiotoiminnan kehittämisestä. Osallistujan toivotaan myös 
viestivän aktiivisesti tapahtumasta.
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja 
partiotaustastasi, sekä miksi olet kiinnostunut tapahtumasta. 
Toimita hakemuksesi osoitteeseen 
inari.timonen-nissi@partio.fi viimeistään 7.2.
 
Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta 
agora.rovernet.eu

LIPPUKUNNALLE KV-YHTEYSHENKILÖ
Kuksaan on avautunut pesti “Lippukunnan kv-yhteyshenkilö”, 
johon lippukunnat voivat halutessaan nimetä yhden tai useam-
man henkilön. Yhteyshenkilö(t) saavat ajankohtaista tietoa 
kv-asioista sekä kv-tapahtumista. Yhteyshenkilöiden kautta 
pyritään myös löytämään Suomeen saapuville partiolaisille 
paikallinen partiokontakti.  

Kyseessä on vapaaehtoinen lippukuntapesti, joten lippukunnat 
voivat halutessaan täydentää pestikuvausta oman lippukunnan 
toimintaan sopivaksi. Päätarkoituksena on kuitenkin yhteistyön 
lisääminen lippukuntien ja kv-jaoston välillä.

Lisätietoja; Meri ”Meepa” Vikström, meri.vikstrom@partio.fi

ILMOITTAUTUMINEN 
TAMMILEIRILLE  
ALKAA!
Sudenpentujen Tammi-
leiri XVII Aarnivalkean 
ilmoittautumisaika on 
1.2.-3.3.2019.

Ilmoittautuminen tapah-
tuu Kuksan kautta, 
lisätietoja tammileiri.fi/leirilaiselle/

PIIRIREKRYSTÄ 
UUSI PARTIOPESTI

Jos haaveilet muustakin kuin lippukuntapesteistä, nyt 
on hetki haaveillesi! Piirirekryssä aukeaa avoinna 

olevia piiriluottispestejä, joita kuka vaan voi hakea. 
Rekry avoinna helmikuun ajan: 

l-sp.fi/ajankohtaista/avoimet-pestit

TAPAHTUMIA AIKUISILLE
8.-9.2. elokuvalilja Turun partiotoimistolla. VIP 27.1. 

27.2.  Leppoisaa aikuisliikuntaa Turun Kupittaan 
luistelumadolla. Säävaraus.  VIP 24.2.

19.3.Keilaus-ilta aikuisille Salossa

28.4.2019 Luolaretki Laitilan Hautvuorelle 

29.5.2019 Iltapurjehdus aikuisille ja piirin luottiksille 
Turussa ja Porissa  

LISÄTIETOA:

www.ls-p.fi/tapahtumat/

tapahtumia-aikuisile

AIKUISLUOTSI HOI – 
 TULE TAPAAMAAN MUITA  
AIKUISLUOTSEJA!   
Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa jo toimiville 
aikuisluotseille sekä niille lippukunnille, joissa ei vie-
lä ole aikuisluotsia. Tapaamisessa on tarkoitus vaihtaa 
kokemuksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja 
tukemiseksi partiossa. Tule rohkeasti mukaan! Tapaa-
miset järjestetään sekä Turussa 3.4. (VIP 23.3.) että 
Porissa 2.5. (VIP 24.4.)! Ilmoittautuminen Kuksassa. 

APUA AIKUISTEN REKRYTOINTIIN!   
Rekrytoinnin ammattilaisten vetämä koulutus 
rekrytoinnista. Koulutuksen tavoitteena on herättää 
ajattelemaan rekrytointia: mitä rekrytointi oikeastaan 
on? Koulutuksessa pyritään antamaan tietoa, tukea 
ja käytännön vinkkejä aikuisten rekrytointiin mukaan 
partiotoimintaan. 

Koulutus sopii sekä piiriluottiksille että lippukunta-
toimijoille ja se pidetään partiotoimistolla Turussa 
10.4. Ilmoittautuminen Kuksassa viimeistään 2.4. 

KEVÄÄN KUUMIMMAT  
PÄIVÄMÄÄRÄT

KAIKKI RYHMÄNJOHTAJAT: 
22.2. Muistelemispäivä

12.3. Riehakas ryhmä haltuun -koulutus VIP 26.2.
31.3. Lippukuntafoorumi ja piirin kevätkokous

22.-28.4. Partioviikko
5.5. Partioparaati
SEIKKAILIJAT

9.3. Kompassi-seikkailijakisat VIP 14.2.
11.5. Piirisepeli
TARPOJAT

23.-24.3. Tarpojien leiritaitopäivä VIP 24.2.
18.5. JÄTTI - piirin kevät-pt-kisat tarpojille

24.-26.5. Agentti-leirimajakka VIP 24.4.
SAMOAJAT:

28.4. Sukellus seikkailijaohjelmaan -koulutus
VAELTAJAT:

30.5. Vaeltajaässän ennakkopäivä
13.-16.6. Vaeltajaässän vaellusosuus

KISAAJAT: 
23.5. Piirin suunnistuskisat

KAIKKI KEVÄÄN TAPAHTUMAT:
www.l-sp.fi/tapahtumat

MUISTA MYÖS
NÄMÄ

LIPPUKUNTAFOORUMI 31.3. SALOSSA
Tämä kevään Lippukuntafoorumi pide-
tään tuttuun tapaan piirin kevätkokouksen 
yhteydessä. Foorumi on tarkoitettu kaikille 
lippukunnan jäsenille samoajista ylöspäin.  

Tänä vuonna foorumissa pääset osallistu-
maan SP:n peruskirjan avaamiseen liittyvään 
työpajaan sekä herättelemään ajatuksia 
avoimemmasta partiosta Pinkkipartion 
työpajassa. 

Tulkaa yhdessä koko johtajiston voimin! 
Tapahtuma on maksuton ja ilmoittautuminen 
tapahtuu Kuksan kautta:  kuksaan.fi/25423  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.3.

PIIRIN KEVÄTKOKOUS 31.3. SALOSSA
Ympyröi kalenteristasi 31.3. ja laita merkintä 
Salo! Piirin kevätkokous sekä lippukuntafoo-
rumi järjestetään su 31.3. Salossa. Esityslista 
ja muut kokouspaperit postitetaan lippukun-
tiin maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään 
§4 mukaiset asiat.  

Tervetuloa vaikuttamaan!

OLETHAN MAKSANUT JÄSENMAKSUN?
Kaikilla partiotoiminnassa mukana olevilla 
on oltava jäsenmaksu maksettuna. Jäsenmak-
sulaskun löytää tarvittaessa Kuksasta omista 
tiedoista Laskut-välilehdeltä.

JOHTAJA,LIITY LIPPUKUNTIEN  
JA LUOTTISTEN FB-RYHMÄÄN
Ryhmässä käydään keskustelua lippukuntien 
ja piirin kesken sekä jaetaan ajankohtaisia 
uutisia. Liity ryhmään Facebookissa:  
L-SP:n lippukunnat ja aikuiset

UUDET PESTIT KUKSAAN!
Muistakaa päivittää vuodenvaihteessa 
muuttuneet lippukunnan pestit myös Kuk-
saan. Ilmoittakaa muutoksista myös omille 
sidosryhmillenne. Päivitettyjen pestien ja 
sähköpostien kanssa oikeat ihmiset saavat 
heti oikeat sähköpostit ilman välikäsiä.

Onnea uuteen pestiin!

RUMMUTUSKURSSI
Partioparaatin marssirumpaleiden Rummutuskurssi 
järjestetään Turun Partiotoimistossa kolmen torstai-illan 
mittaisena kokonaisuutena 4.4., 11.4. ja 25.4..

Kurssi alkaa jokaisena iltana klo 18 ja kestää noin puoli-
toista tuntia. Kurssimaksu 5€.

Mukaan tarvitaan omat rumpukapulat ja mielellään 
myös rumpu.

Ilmoittautuminen Kuksaan (kuksaan.fi/25014) to 21.3. 
mennessä.
Tiedusteluihin vastaa Turun Partiotoimisto.


