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ERÄKETTU EKSYKSISSÄ
PIIRISEPELI 26.5. 
Sepeli on seikkailijavuoden päättävä maastopeliseikkailu, jossa 
testataan vuoden aikana opitut taidot. 

Kokoa seikkailijajoukkueesi ja lähde auttamaan eksynyttä Erä-
kettua löytämään kotiinsa. Seikkailijat kulkevat ilman saattajia 
selkeässä maastossa.  Maksimiosallistujamäärä 150 seikkailijaa. 
Hinta 15 € hinta/henkilö. Ilmoittautuminen päättyy 27.4.

OLIPA KERRAN… 2018 
KEVÄT-PT-KILPAILU
Piirin kevätkisamittelöt käydään 14.4. Perniössä! Muistatko vie-
lä lapsuuden kirjojen tarinat? Ne, jotka alkoivat ”Olipa kerran...” 
Nyt on hyvin aikaa lukea satuja ja valmistautua Lounais-Suo-
men Partiopiirin kevätkilpailuihin ”Olipa kerran... 2018”. 

Ilmoittautuminen päättyy 23.3., jälki-ilmoittautuminen mahdol-
lista 3.4. kello 12 asti.

Kilpailuissa on kolme virallista sarjaa, Oranssi, Vihreä sekä Seik-
kailijat. Tarpeen mukaan kisoissa on myös EVP-sarja, johon voit 
houkutella sedät ja tädit jotka kertoivat sinulle lapsena hiukan 
liian jännittäviä satuja. Tässä on tilaisuutesi tasata tilit.

MUISTA
PARTIO-
PARAATI
TURUSSA

6.5.

FRAMIL VIE JOPA LENTOKENTÄLLE!
Framil 2018 tarjoaa vauhdikasta ohjelmaa Porissa koko viikonlopuksi 8.–10.6.2018. 

Perjantaina lippukunnat saavat valita ohjelmapaketteja esimerkiksi Sirkus-, Liikunta- ja 
Tutustu Poriin -teemalla. 
Lauantaina kaikki ikäkaudet osallistuvat maa-, vesi- ja ilmaohjelmiin. Suurin osa ilmaohjel-
masta tapahtuu lentokentällä… Lisätietoja luvassa!
Sunnuntain yhteistyötorilla tutustutaan eri järjestöjen toimintaan ja seurataan rauhanpa-
neelia. Framil-viikonloppu huipentuu Kasmirin tähdittämään päätösjuhlaan Kirjurissa. 
Koko perheen ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 28.3. asti. 

Lue lisää osoitteessa framil2018.fi! Muistathan olla #framil myös somessa! 

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

AIKUISLUOTSIT TAPAAVAT 
TURUSSA JA PORISSA!  

Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa 
jo toimiville aikuisluotseille sekä niille lip-
pukunnille, joissa ei vielä ole aikuisluotsia. 
Tapaamisessa on tarkoitus vaihtaa koke-
muksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi 

ja tukemiseksi partiossa. Vertaistuen lisäksi 
kahvia tarjolla!  

Porin tapaaminen 10.4. VIP 3.4. 
Turun tapaaminen 19.4. VIP 8.4.

PIIRIN KEVÄTKOKOUS 
JA LIPPUKUNTAFOORUMI  

PORISSA 8.4.
Tervetuloa piirin kevätkokoukseen sekä 
informatiiviseen lippukuntafoorumiin 

Porin Yliopistokeskukseen!
Esityslista postitetaan lippukuntiin 

partioparaatiohjeen kanssa viikolla 11. 
Tule vaikuttamaan!

VALMISTA
OHJELMAA 

KESÄLEIRILLE! 
Onko lippukunnan kesäleirin ohjelman 
suunnittelu aloitettu? Kaipaatko valmii-
ta materiaaleja mihin tahansa partiota-
pahtumaan?  
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 mahdol-
listavat Yhteiseen partioon -toiminta-
merkin tekemisen.

LISÄTIETOA:
www.ls-p.fi/tapahtumat/

tapahtumia-aikuisille

KEVÄÄN
AIKUISTEN 

TAPAHTUMAT 
ANKKURIT YLÖS JA TUTUSTUMAAN 

RAUMAN MERIMUSEOON!  
7.4. klo 11.30 piirin aikuis- ja luottisryhmä järjestää aikuisille 

suunnatun kulttuuri-iltapäivän Raumalla. Vierailun aikana 
tutustutaan oppaan johdolla museon perusnäyttelyyn sekä 

uuteen Suojasta maailmalle – Rauman sataman histo-
riaa-näyttelyyn. Opastuksen jälkeen on mahdollista katsella 

Raumaa museon tornista sekä kokeilla laivan ohjaamista 
Jenny-laivasimulaattorissa.  

 Opastetun kierroksen kesto on noin 60 minuuttia ja mak-
saa 13€. Opastettu ryhmävierailu toteutuu, jos osallistujia 
tulee 10-30. Raumalle ei järjestetä yhteiskuljetusta, vaan 

käytetään kimppakyytejä. Ilmoittautumiset 25.3 mennessä 
Kuksaan. 

HIIO-HOI, 30.5 SEILATAAN 
TURUSSA, RAUMALLA & PORISSA! 

Haluaisitko vesille? Iltapurjehdus kaikille piirin aikuisille 
sekä kaikenikäisille piiriluottiksille. Turussa viime vuonna 

suuren suosion saanut aikuispurjehdus nyt useammalla paik-
kakunnalla, valitse itsellesi sopivin.  

Olethan nopea, sillä veneissä on tilaa rajoitetusti ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.   

Ilmoittautumiset 16.5.2018 mennessä Kuksaan.  

MUISTA MYÖS
NÄMÄ

EHDOTA TUNNUSTUSPALKINNON 
SAAJIA 
Tunnetko sinä aktiivisen nuoren partiojoh-
tajan (23–29 -vuotias) tai esimerkillisen 
lippukunnanjohtajan? 

Partiojohtaja, lippukunta, lippukuntaryhmä 
tai alue voivat ehdottaa palkinnon saajia. 
Ehdotukset tulee toimittaa kirjallisesti par-
tiotoimistoon 8.4. mennessä ansiomerkkieh-
dotuslomakkeella.  Tunnustuspalkinnoilla 
halutaan tuoda esiin lippukunnassa tehtävän 
työn merkitystä ja tärkeyttä. Palkinnot jae-
taan partioparaatissa 6.5. Turussa. 

KOULUTUSAPURAHAT
Lounais-Suomen Partiosäätiöltä ja Satakun-
nan Partiosäätiöltä – Satakunda Scoutstiftel-
se rs:lta voi hakea apurahaa monenlaiseen 
partiokoulutukseen. Apurahahakemukset 
tulee toimittaa partiotoimistoon viimeistään 
31.3. 

Apurahaa voi hakea esim. partiojohtajien 
jatkokurssia eli Kolmiapila-Gilwell -kurssia 
varten, kansainvälisen toimintaan tai vaikka 
jonkun ulkopuolisen tahon järjestämään 
partiotoimintaan sopivaan täydennyskoulu-
tukseen. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille 
31.5. mennessä. 

APUA AIKUISTEN REKRYTOINTIIN! 
Piirin aikuis- ja luottisryhmä järjestää 13.3. 
rekrykoulutuksen, jonka tavoitteena on antaa 
tietoa, tukea ja vinkkejä aikuisten rekrytoin-
tiin mukaan partiotoimintaan. 

Koulutuksen sisältö on suunniteltu sekä 
uusien piiriluottisten että uusien lippukunta-
toimijoiden rekrytoinnin näkökulmasta. Kou-
lutuksen pitävät rekrytoinnin ammattilaiset. 

Ilmoittautuminen Kuksaan viimeistään 6.3

SINÄKIN VOIT OLLA 

PARTIO-
TOIMITTAJA 

Tykkäätkö kirjoittaa? 
Tykkäätkö partiosta? Tykkäisitkö kirjoittaa 
partiosta?Olisko mahtavaa olla partiotoi-

mittaja Repolaisessa tai lippukuntalehdes-
sä? Tule kouluttautumaan ihkaoikeaksi 
partiotoimittajaksi! Koulutusksessa käy-
dään läpi lehden tekoa, juttujen kirjoitta-

mista, inspiroitumista ja vähän painovirhe-
paholaisten karsimista teksteistä. 

Koulutus Turussa 24.-25.3. 
Koulutus on ilmainen!

Ilmoittaudu 12.3. mennessä.
Kurssi on tarkoitettu samoajille, 

vaeltajille sekä aikuisille.

Ilmoittautuminen samoajaleiri HuHulle 
on käynnissä ja päättyy 16.3. 

Ilmoittautumisohjeet on lähetetty 
lippukuntiin viikolla 4.  

HuHu-tietoa lisää: www.huhuleiri.fi

YHTEISEEN 
PARTIOON 
TOIMINTAMERKKI  

2017-2018 
Melkein 3000 merkkiä on tehty 
nyt meillä ja myös muualla 
Suomessa. Merkin tekeminen 

jatkuu!

Muistakaa lippukuntana ja partio-
laisina olla partioviikolla näkyvillä 
paikkakunnallanne ja somessa! 

VIIDAKKO KUTSUU TARPOJIA!
Taosto ylpeänä tuo taas selviytymismajakan vailla vertaa!
25.-27.5. on luvassa viidakon tutkiskelua, kisailua uhanalaisten 
otusten kanssa ja vaikka mitä muuta! Tule ja anna sydämesi 
sykkiä viidakkorummun tahtiin. Ilmoittautumiset Kuksaan 22.4. 
mennessä. 

HUHU KUTSUU MUKAANSA! PARTIOVIIKKO 23-.29.4.


