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SUURET KIITOKSET  
ADVENTTIKALENTERIEN  

MYYJILLE!
Teimme taas tänäkin vuonna piirin 
myyntiennätyksen ja myimme yli 

54 400 adventtikalenteria! 

ERÄKETTU EKSYKSISSÄ 
PIIRISEPELI 26.5. 

Sepeli on seikkailijavuoden päättä-
vä maastopeliseikkailu, jossa testa-
taan vuoden aikana opitut taidot. 

Kokoa seikkailijajoukkueesi ja läh-
de auttamaan eksynyttä Eräkettua 

löytämään kotiinsa.   
Seikkailijat kulkevat ilman saattajia 

selkeässä maastossa.  
 

Maksimiosallistujamäärä 
150 seikkailijaa. 

Hinta 15 € hinta/henkilö. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.4.

RIEHAKAS RYHMÄ HALTUUN  
KEINOJA JA VINKKEJÄ HAASTAVAN RYHMÄN OHJAAMISEEN

7.3. klo 18-21 Turun partiotoimistolla 

Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille samoajis-
ta aikuisiin ja erityisesti hänelle, jonka ryhmässä 
on yksi tai useampi haasteellisesti käyttäytyvä 
ryhmän jäsen. Koulutus on lippukunnille ilmainen. 

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä Kuksaan.
Sama koulutus järjestetään 10. 10. Porissa!

VALMISTA OHJELMAA LEIRILLE!
Onko lippukunnan kesäleirin ohjelman suunnittelu 
aloitettu? Kaipaatko valmiita materiaaleja minkä 
tahansa partiotapahtumaan? Yhteiseen partioon 
-hanke valmistelee kesäleiripaketin, jonka avulla 
järjestät ohjelmaa vähintään yhdeksi päiväksi. 
Moninaisuus-aktiviteetit taipuvat niin rastiradaksi 
kuin lipunnoston, ruokailun ja iltaohjelman parissa 
tehtäväksi. Paketin sisältämät aktiviteetit mah-
dollistavat Yhteiseen partioon -toimintamerkin 
tekemisen.  
Lisätietoa: anna.engblom@partio.fi 

KURKISTUS PARTIOON -KURSSI  
Tämä on kurssi maahanmuuttajataustaisille siitä, 
mitä partio on, mitä siellä tehdään ja missä sitä 
voi harrastaa. Kurssi järjestetään kolmessa osassa, 
6.3. ja 13.3. iltoina sekä päiväretkenä 24.3. Kurssin 
staabi kehottaa partiolaisia vinkkaamaan kurssista 
potentiaalisille kurssilaisille! Lisää tietoa kurssista 
löytyy nettisivuilta. 

Lisätietoa: 
Anne Tyrmi, amtyrm@gmail.com, 044 0184840 

YHTEISEEN PARTIOON

FRAMIL 2018 LÄHESTYY - JOKO MUISTIT:
Tutustua kesän huikeimman partiotapahtuman kotisivuihin osoitteessa www.framil2018.fi 

Ottaa haltuun tapahtuman somekanavat Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa 

Perehtyä Framil-materiaalipakettiin ja -ennakkotehtäviin 

Tiedottaa koteja tulevasta tapahtumasta ja sopia vanhempainillasta 

Nimetä lippukuntanne Framil-yhteyshenkilön ja merkitä yhteyshenkilön Kuksaan

#FRAMIL PORISSA 8.-10.6.2018. ILMOITTAUTUMINEN 28.3. ASTI.

MUISTA!
TÄMÄN  

ASIAN DL ON 22.1.2016

PIIRIN
KEVÄT-

KOKOUS
PORISSA

8.4.

AIKUISTEN 
TAPAHTUMAT 

PÖLLÖRETKI RUISSALOON 
7.3.2018 klo 19

Lähde kaverisi kanssa kuuntelemaan pöllöjä Ruissaloon. 
Asiantuntevan oppaan opastuksessa pääset kuulemaan 
pöllöjen huhuilua ja saat hyviä neuvoja tuleville omille 

linturetkillesi.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä kuksaan.fi/19048

KEVÄÄLLÄ TULOSSA MYÖS
Iltapurjehdus toukokuussa aikuisille ja piiriluottiksille

Huhtikuussa mahdollisesti WWF:n Öljyn-
tortuntajoukot-kurssi

Seuraa piirin sivuilta Tapahtumia aikuisille –osiota, sieltä 
löytyy myös ilmoittautumislinkit tapahtumiin!

VIELÄ EHDIT 
JOS OLET NOPEA

VIP 4.2. 

Kaikilla partiotoiminnassa mukana olevilla on oltava 
jäsenmaksu maksettuna. Jäsenmaksulaskun löytää 

Kuksasta omista tiedoista laskut -välilehdeltä.  

ONHAN  
JÄSENLASKUSI 

MAKSETTU? LUOTSIKOULUTUS  
SALOSSA 17.3. 

Koulutus on suunnattu tarpoja- samoaja- tai 
vaeltajaluotsin pesteissä toimiville tai pestissä 
juuri aloittaville aikuisille partiolaisille. Kurs-
sin alaikäraja on tarpoja- ja samojaluotseille 
18v ja vaeltajaluotseille 22v. Vain partiojoh-
tajille. Koulutuksesta saa opintopisteytetyn 

todistuksen (1,5 op) 

Hinta 15€/henkilö, ilmoittaudu Kuksaan 4.2. 
mennessä. Lue lisää 

www.l-sp.fi/tapahtumat/luotsikoulutus 

AKELA- JA SAMPO- 
KOULUTUS 

Vielä ehdit mukaan kevään akela- ja 
sampokoulutukseen Saloon! 
Kurssi järjestetään 16.-18.3.

Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnis-
tumisen eväät sudenpentujen/seikkailijoiden 
johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttami-
seen. Kurssille voi osallistua juuri sinulle so-

pivalla tavalla: valitse tiivis paketti lauantaina 
ja annos itseopiskelua tai koko viikonlopun 

täydellistämissetti kaikilla herkuilla. Kurssille 
osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden 

ikä. Koulutuksesta saa virallisen opintopistey-
tetyn todistuksen (1,5 op).  

70€/hlö, monimuoto 25€. 
Ilmoittaudu 4.2. mennessä.

SINÄKIN VOIT OLLA  
PARTIOTOIMITTAJA 

Tykkäätkö kirjoittaa? Tykkäätkö partiosta? Olisko mahtavaa 
olla partiotoimittaja Repolaisessa tai lippukuntalehdessä? 

Tule kouluttautumaan ihkaoikeaksi partiotoimittajaksi! 
Koulutus Turussa 24.-25.3.

Ilmoittaudu 12.3. mennessä.
Kurssi on tarkoitettu samoajille, vaeltajille sekä aikuisille.

RUMMUTUSKURSSI 
PARTIOPARAATIIN  
VALMISTAUTUMINEN VOI ALKAA! 
Partioparaatin rumpaleiden Rummutuskurssi järjestetään Turus-
sa kolmen torstai-illan mittaisena kokonaisuutena 12.4., 19.4. ja 
26.4.2018. 

Kurssi alkaa jokaisena iltana klo 18 ja kestää noin puolitoista 
tuntia. Mukaan tarvitaan omat rumpukapulat ja mielellään myös 
rumpu. 

Ilmoittaudu mukaan 28.3. mennessä. Ilmoittautumislinkki Kuksaan 
piirin nettisivuilla. Kurssimaksu 5€.

SURVIVAL-KURSSI  
18.-20.5. UUSIKAUPUNKI 
Survivalkurssi eli erätaito 3 haastaa sinut selviytymään vähillä 
varusteilla, luonnonantimilla ja tilapäisvälineillä.  Kurssin suoritet-
tuasi tulet toimeen yllättävissä ja vaihtelevissa olosuhteissa ilman 
repullista tavaraa.  Pääsyvaatimuksena kurssille on täysi-ikäisyys 
sekä hyväksytysti suoritettu erätaito 2 - kurssi tai vastaavat taidot. 

Osallistumismaksu 50 € , ilmoittaudu Kuksaan 30.4. mennessä.  
Lisätietoja: Sanna ’’Nanda’’ Suinila, 0440 110 467, nanda@iki.fi, 
erätaitojaosto

TOIMINTAKILPAILU KÄYNNISTYI
Vuoden 2018 toimintakilpailu käynnistyi vuoden alus-
sa. Kisa käydään aina vuosittain lippukuntien välillä.

Kilpailussa on mukana kaikki lippukunnille avoimet 
L-SP:n tapahtumat, joihin ilmoittaudutaan partion Kuk-
san kautta. Näiden tapahtumien lisäksi mukana ovat 
piirin kevät- ja syyskokous, paraati ja adventtikalente-
rikampanja. Jokaisesta tapahtumasta johon osallistuu 
yksikin lippukunnan jäsen, lippukunta saa yhden 
pisteen. Eniten pisteitä kerännyt lippukunta palkitaan 
seuraavan vuoden paraatissa.

Ilmoittautuminen samoajaleiri HuHulle 
on käynnissä ja päättyy 16.3. 

Ilmoittautumisohjeet on lähetetty 
lippukuntiin viikolla 4.  

HuHu-tietoa lisää: www.huhuleiri.fi


