
   Syyskokouksessa muun muassa valitaan piirinjohtajat ja viestintäryhmän puheenjohtaja, 

hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan partioneuvoston jäsenet 

piiristämme ja nimitetään jäsenkokousdelegaatio.  

Kenet teidän lippukunta haluaa luotsaamaan piiriä vuosiksi 2013-2014.  

TULE VAIKUTTAMAAN TAI ASETU ITSE EHDOLLE!  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Porin Tulitikut ry:n aloite 

Partiomyllyn hinnastosta lippukunnille.   

Ennen kokousta järjestetään klo 11.45 alkaen (ellei muuta mainita) erilaisia 

oheiskoulutuksia ja –ohjelmia lippukuntien toiveiden perusteella. Hyödyntäkää 

ihmeessä nämä mahdollisuudet! 

SYTYTYSPALAT – HAASTATTELU  

Neljälletoista nopeimmalle lippukunnalle!  

Sytytyspalat-keskustelussa pureudutaan lippukunnan tilaan ja pohditaan 

yhdessä, miten juuri teidän lippukuntanne toimintaa voisi kehittää. Onpa 

haasteenanne sitten pula johtajista tai osallistujista, nuorien 

sitouttaminen toimintaan tai haasteet nykyohjelman toteuttamisessa, niin ongelmiin 

etsitään yhdessä ratkaisuja ja parhaat ideat kirjataan lippukunnan Sytytyspaloiksi. 

Sytytyspala-keskustelu käydään toimintakauden 2012-2013 aikana kaikkien lippukuntien 

kanssa. Tulkaa kokoamaan omat palanne syyskokouksessa, niin saatte ideat käyttöönne 

ensimmäisten joukossa. Ennakkoilmoittautumiset marjo.majlund@partio.fi  

 

NETTISIVU- JA FACEBOOK-TUKIPISTE  

Tarvitsisitteko tukea, vinkkejä tai ohjeita siihen, miten saatte luotua 

helposti lippukunnallenne nettisivut tai facebook-sivun?  

Tulkaa tukipisteelle ja saatte apua! 

 

TIETOA KOULUTUSTARJONNASTA  

Luvassa muun muassa Ko-Gi –markkinointia.  

Samalle saatte varmasti apua/neuvoja kaikissa mieltänne 

askarruttavissa koulutusasioissa!  

 

SEINÄKALENTERI KOLOLLE!  

Syyskokouksessa lippukuntanne saa kolollenne vuoden 2013 seinäkalenterin.  

TULKA NOUTAMAAN SE! Kalenterissa on kätevästi merkittyinä piirin tapahtumat. 
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PIIRIHUUTO-ÄÄNESTYS 

Kaikki kokouksessa olevat pääsevät tekemään historiaa ja 

vaikuttamaan siihen, millainen piirimme tuleva piirihuuto on.  

 

LAPSIPARKKI  

Porin Tulitikkujen Samoajat järjestävät kokouksen alusta kokouksen 

päättymiseen lapsiparkin, jossa on vapaaehtoinen maksu 5€/lapsi. 

Samoajat keräävät rahaa Japaniin Jamboreeta varten.  

Paikalla leluja ja kivoja samoajia luotsinsa kanssa. Mahdolliset eväät 

jokaiselle lapselle tuotava itse. Lapsiparkkiin  saa vain tuoda lapsen, 

mutta jos mahdollista, niin ilmoittakaa hoitotarpeesta ennakkoon Tulitikkujen 

Samoajaluotsille Anna Kasviselle. Lisätietoja: anna.kasvinen@gmail.com  

 

MIKÄ ON LUOTTIS JA MITEN PIIRILUOTTKSEKSI PÄÄSEE? 

Tule kuulemaan ilman sitoumuksia, mitä kaikkea piirissä voikaan 

tehdä ja miten eri asioita pääsee tekemään. Piiri tarvitsee 

luottamushenkilöitä moniin eri tehtäviin. Kaikille löytyy varmasti 

mielekäs tapa harrastaa, myös piirissä.  

Ihan jokainen on lämpimästi tervetullut mukaan!  

 

 

PIIRILEIRI 2014 ESITTÄYTYY JA PESTAA VÄKEÄ! 

Haluatko tulla tekemään piirileiriä 2014? Millaisia toiveita ja ajatuksia 

leirin tiimoilta lippukunnallanne on? Tulkaa kertomaan toiveenne!  

 

VUODEN 2013 TAPAHTUMIA ESILLÄ 

Minkä nimisiä kisoja onkaan, milloin ja miten pääsee mukaan?  

Mitä tapahtumia eri ikäkausille, tule, koe ja ihastu  

 

ONKO TEILLÄ TARPEITA?  
 

Kokouspaikalle tuodaan ansiomerkkiehdotus- sekä apuraha-anomuslomakkeita, 

ansiomerkkiohjeita ja ILMOja. Niitä saatte mukaanne tarvittavan määrän halutessanne! 

Entä tarvitsetteko jotain muuta? 

Odottaako adventtikalenterinne vielä noutoa. Voit pyytää niitä/ne 

kokouspaikalle valmiiksi, josta ne on helppo ottaa mukaan. Mikäli teillä on 

tarpeita, olkaa yhteydessä toiminnanjohtaja Nipaan, nils.gronberg@partio.fi,  

1.11. mennessä!  

 


