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YHTEISEEN PARTIOON -MERKKIÄ  
VOI TEHDÄ TÄNÄKIN VUONNA!
Merkin avulla on lippukunnassa helppo käsitellä partiomaailmas-
sakin todella ajankohtaisia moninaisuus- ja yhdenvertaisuusjuttuja 
niin pienimpien sudenpentujen kuin karskeimpien vaeltajien 
kanssa. Helpommaksi ei voi mennä, jos vielä varaat ja haet Moni-
naisuuden leiripaketin partiotoimistolta. Paketista löytyy valmiit 
mallitehtävät tarvikkeineen. Hyvät keskustelut on taattu.

PARTIOVIIKOLLA  
REKRYTÄÄN AIKUISIA 

Järjestääkö lippukuntanne partioviikolla (22.-28.4.2019) tapahtuman, 
jonne myös uudet aikuiset voisivat olla tervetulleita? 

Kerro siitä osoitteessa bit.ly/rekrytapahtuma
niin voimme mainostaa sitä kiinnostuneille 

ei-vielä-partiolaisille aikuisille myös piirissä!

Puhutaan partiosta:
KOHTI MONIKULTTUURISEMPAA PARTIOTA
MA 15.4. KLO 18 TURKU, VIMMA AURAKATU 16, 3. KRS

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten voisimme paremmin tavoittaa monikulttuurisia 
lapsia ja nuoria partiotoiminnan pariin. Opimme myös, mitä toiminnassa tulee ottaa  
huomioon, jotta kynnys osallistumiseen madaltuisi. 

Puhujana on Turun kaupungin Nuorisopalvelujen toiminnanjohtaja Hasan Habib,  
joka vastaa kansainvälisestä ja monikulttuurisuustyöstä.   

Ilmoittautuminen piirin tapahtumakalenterissa olevan Kuksa-linkin kautta:  
kuksaan.fi/25952   

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Turun Partiolaiset  
ja Turun kaupungin Nuorisopalvelut.

TAMMILEIRIN  
ENNAKKOAKTIVITEETIT 
OVAT NYT JULKI!
Valmistaudu laumasi kanssa kesän 
kohokohtaan tutustumalla Tammileirin 
hahmoihin ja hiljentymällä kuuntele-
maan satua. Ennakkoaktiviteeti löydät 
Tammileirin nettisivuilta tammileiri.fi  

VIELÄ EHTII MUKAAN 

Tammileiri XVII Aarnivalkean ilmoittau-
tumisaikaa on vielä muutama päivä jäljellä! Ilmoit-
taudu mukaan 3.3. mennessä tammileiri.fi/ilmoittaudu 

Muistakaa lippukuntana ja partiolaisina 
olla partioviikolla näkyvillä paikkakun-
nallanne ja somessa! 

PARTIOVIIKKO 22-.28.4.

TAPAHTUMIA AIKUISILLE
KEILAUSILTA SALOSSA
Kuka on piirin keilausmestari? 
Tule ottamaan selvää 19.3. keilausiltaan Salon  
Hanhivaaran keilahallille klo 18.  
Lähde yksin tai porukalla näyttämään kaatotaitosi ja 
pokkaa uusi piirimestaruus sekä mainetta ja kunniaa! 

Ilmoittaudu viimeistään 12.3.: kuksaan.fi/25846 
 

LUOLARETKI LUOLAMIEHEN JALANJÄLJISSÄ 
Partioviikon päätteeksi 28.4. tarjolla aikuispartiolaisille 
luolaretki Tuomo “Luolamies” Kesäläisen opastuksella. 
Kohteena on Laitilan Hautvuoren luola, joka on Suo-
messa poikkeuksellisen laaja luolakohde.  Retken hinta 
on 15€ ja retkelle mahtuu 20 henkeä. Myös EVP:t ovat 
tervetulleita! 

Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.: kuksaan.fi/25849

AIKUISLUOTSI HOI – 
 TULE TAPAAMAAN MUITA  

AIKUISLUOTSEJA!   
Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa jo toimiville 

 aikuisluotseille sekä niille lippukunnille, joissa ei vielä ole 
aikuisluotsia. Tapaamisessa on tarkoitus vaihtaa kokemuksia 
ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja tukemiseksi partiossa. 

Tule rohkeasti mukaan! Tapaamiset 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 anta-

maan tietoa, tukea ja käytännön vinkkejä aikuisten  
rekrytointiin mukaan partiotoimintaan. 

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

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!

LIPPUKUNNALE KV-YHTEYSHENKILÖ
Kuksaan on avautunut pesti “Lippukunnan 
kv-yhteyshenkilö”, johon lippukunnat voivat 
halutessaan nimetä yhden tai useamman 
henkilön. Yhteyshenkilö saavat ajankohtais-
ta tietoa kv-asioista sekä kv-tapahtumista. 
Yhteyshenkilöiden kautta pyritään myös 
löytämään Suomeen saapuville partiolaisille 
paikallinen partiokontakti.  

AGENTTI-LEIRIMAJAKKA 
24.-26.5. Loimaalla 

Tarpoja hoi! Oletko koskaan miettinyt, miten James Bondia tai SOE:n 
agentteja on koulutettu? Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
päästä näkemään ja kokemaan harjoitusmetodeja, joita on jo kymme-
niä vuosia opetettu operoiville agenteille! Tule leirimajakka Agentille 
ja murra vihollisen koodit! Mikä on sinun agenttinimesi? 
Jokaisella lippukunnalla tulee olla mukana lähijohtaja. 

Hinta: 65€/hlö. Ilmoittautuminen 24.4. mennessä Kuksaan, 
tervetulleita ovat myös EVP-osallistujat. 

VAELTAJAÄSSÄ 
– samoajien ja vaeltajien yhteisvaellus 13.-16.6.  

Lähde mukaan samoaja- ja vaeltajajaostojen yhdessä järjestämälle 
kolmen yön vaellukselle. Vaikka lippukunnasta vaelluskulttuuri puut-
tuisikin, nyt on mahdollisuutesi päästä mukaan valmiiksi järjestetylle 
vaellukselle. Viimeisen vuoden samoajille järjestetään vaelluksen 
aikana siirtymä vaeltajaikäkauteen, tätä et halua missata!  

Vaelluksesta järjestetään ennakkopäivä 30.5., jossa muun muassa 
kootaan ruuat ja valmistellaan varusteet. Vaellus järjestetään Salama-
järven kansallispuistossa.  

60€/hlö + kuljetus, ilmoittautuminen 28.4. mennessä Kuksaan. Lue 
tarkemmat tiedot piirin sivuilta.

JÄTTI 2019
Oranssin ja vihreän sarjan partiotaitojen SM-kil-

pailut sekä piirin piirinmestaruuskilpailut kisataan 
18.5. Raisossa.

Seuraa jättiä somessa @jätti2019

SUUNNISTUSKILPAILUT
Piirin suunnistuskilpailut mitellään Turun Ispoisissa 

torstai-iltana 23.5. 
Kilpailukutsu julkaistaan piirin nettisivuilla 

ja 2/19 Repolaisessa!

Seuraa miten piirileiri edistyy: 
FB: Piirileiri Otava 2020 

IG: Otava2020
Netti: piirileiriotava.fi


