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TARKISTUSLISTA
ELOKUUN  

PARTION ALOITUKSEEN
Lippukunnan tiedot ovat ilmoitettu piirin 
partioon.fi -sivulle 

Lippukunnan tiedot ovat oikein Kuksassa ja 
sieltä löytyy myös esittelyteksti. Kuksasta ne 
poimitaan SP:n lippukuntahaku-sivulle.

Nettisivuillanne on ajantasalla olevat tiedot  
1) milloin 2) missä 3) kenelle voi ilmoittautua, 
kun haluaa mukaan teidän lippukuntanne 
toimintaan minkä ikäisenä tahansa.

Mainostatte lippukuntanne aloituspäivää alueel-
lanne niin somessa kuin vaikka ruokakaupan 
ilmoitustaululla! Piirin aloitusviikkoa vietetään 
13.-19.8., sopisiko se teidän aloitusaikatauluun?

TEHTÄVÄKSIANTO  
SEURAKUNTAVAALEISSA 2018

1) Etsi 10 samaan seurakuntaan kuuluvaa kaveria 
ja perusta valitsijayhdistys NYT 

2) Asettakaa parhaat partiomieliset ehdokkaat 
17.9.2018 mennessä

3)  Organisoikaa hillitön äänestystapahtuma 
ennakkoäänestyksessä 6.-10.11.2018

4) Äänestäkää parhaat ehdokkaat läpi viimeistään 
vaalipäivänä 18.11.2018

5) Tehdään meidän partiolaisten kirkko!

Lisätietoa piirin nettisivuilta Ajankohtaista-osiosta

JOULU TULEE  
TÄNÄKIN VUONNA!  

Kesäleirit ovat varma merkki adventtikalenterimyynnin ja 
joulun lähestymisestä! On siis hyvä aika miettiä lippukuntan-
ne kalenterikettua tämän vuoden adventtikalenterimyyntiä 
silmällä pitäen. Pesti löytyy Kuksasta nimikkeellä joulukam-

panjapäällikkö! 
 

Kalenterikettukoulutukset järjestetään
 Turussa ti 25.9. klo 18
Porissa to 27.9. klo 17

Lippukuntapäivässä su 7.10. 

 Lisätiedot partiotoimistolta Mariannalta. 

KESÄKUUSSA FRAMILLE? 
OTA OSALLISTUJANOPAS HALTUUSI!
Framil 2018 -tapahtuman osallistujan opas on nyt julkaistu. Paperiversion lisäksi voit ladata 
oppaan omaksesi sähköisessä muodossa osoitteessa www.framil2018.fi.

Porissa tempaistavaa tapahtumaa odotellessa lippukuntien kannattaa varmistaa mahdollisim-
man nopeasti kyyditykset Kirjurinluotoon ja takaisin.

Framil-lähtölaskentaan sopii myös tapahtumatuotteiden tilaaminen. Framil-hupparin saa var-
masti yllensä tapahtumaan, kun tekee tilauksen toukokuun loppuun mennessä. 
Verkkokauppa löytyy osoitteesta shop.spreadshirt.fi/framil2018.

Kaikki Framil-uutiset löytyvät tapahtuman kotisivuilta. 
Muistathan olla #framil myös Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa!

VALMISTA OHJELMAA  KESÄLEIRILLE! 
Onko lippukunnan kesäleirin ohjelman suun-
nittelu aloitettu? Kaipaatko valmiita materi-
aaleja mihin tahansa partiotapahtumaan?  
Yhteiseen partioon -hanke valmistelee kesä-
leiripaketin, jonka avulla järjestät ohjelmaa 
vähintään yhdeksi päiväksi. 

Moninaisuus-aktiviteetit taipuvat niin 
rastiradaksi kuin lipunnoston, ruokailun ja 
iltaohjelman parissa tehtäväksi. 

Paketin sisältämät aktiviteetit mahdollis-
tavat Yhteiseen partioon -toimintamerkin 
tekemisen.

ILMOITUKSET KESÄLEIREISTÄ JA  
VAELLUKSISTA TOIMISTOLLE
Lippukuntien leireistä ja vaelluksista tulee 
tehdä ilmoitus partiotoimistolle hyvissä ajoin 
ennen tapahtumaa. Muistuthan siis kesä-
leirinne johtajaa tai turvallisuusvastaavaa 
lähettämään ilmoituksen partiotoimiston 
sähköpostiin (partiotoimisto.lsp@partio.fi) 
ma 18.6. mennessä!

SAVE THE DATE!  
7.10. LIPPUKUNTAPÄIVÄ TURUSSA. 
Ajankohtaisia asioita – valitse omat 
koulutuksesi – puhujia. Ilmoittautuminen 
elo-syyskuussa! 

LIPPUKUNNAT PIIRIN INSTAGRAMIIN!
Kaikilla lippukunnilla on nyt mahdollisuus 
lähettää kuvia ja videoita lippukuntatoimin-
nastaan instagramin yksityisviestillä  
@lspartiopiiri-instatilille. Muista laittaa vies-
tiin mistä lippukunnasta olet ja mitä kuvassa 
tapahtuu. Nyt viimeistään siis seurantaan 
@lspartiopiiri Instagramissa, Snapchatissa ja 
Facebookissa.

TOIMISTON  
KESÄAUKIOLOAJAT 

Partiotoimistot palvelevat kesäajassa 
1.6.-31.8.2018: 

ma-to klo 10-16 ja pe klo 10-14.  

Toimistot ovat kesällä kiinni 
19.6.-29.7.  

HIIO-HOI!
30.5. SEILATAAN 

TURUSSA, RAUMALLA  
JA PORISSA! 

Haluaisitko vesille? 
Iltapurjehdus kaikille piirin aikuisille sekä 

kaikenikäisille piiriluottiksille.
 Turussa viime vuonna suuren suosion 

saanut aikuispurjehdus nyt useammalla 
paikkakunnalla, valitse itsellesi sopivin.  
Olethan nopea, sillä veneissä on tilaa 

rajoitetusti ja paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.   

Ilmoittautumiset 16.5  mennessä  
Kuksaan, linkit löytyvät 

ww.l-sp.fi/tapahtumat/tulevat

MAJAKKARETKI UKIN  
SAARISTOON 

18.8. tarjolla piirin aikuisille ja luottiksille 
veneretki m/s Kristalla Isokarin Majakka-

saarelle.    

Retken hinta on 52€/osallistuja. Retki 
sisältää venematkan lisäksi ruuan sekä 
opastetun saariretken. Noin kaksi tuntia 
kestävällä opastetulla kierroksella tutus-
tutaan Isonkarin luontoon, historiaan ja 

tietysti majakkaan. 

Mukaan mahtuu 40 osallistujaa ja ilmoit-
tautuneita tulee olla vähintään 25, jotta 

retki järjestetään. 
 Ilmoittautumiset 5.8. mennessä Kuksaan.

MUISTA MYÖS
NÄMÄ

Palaa paraatitunnelmiin 
>> lspartiopiiri.kuvat.fi

OHJEET LIPPUKUNNILLE  
KOULULAISTEN 

PARTIOSEIKKAILU 
–KAMPANJAN  
HYÖDYNTÄMISEEN  

Yli 9 000 lounaissuomalaista lasta on muka-
na Koululaisten partioseikkailu -kampanjas-
sa! Lippukuntien kannattaa hyödyntää tämä 
tilaisuus ja sopia paikallisen koulun kanssa 

markkinointitempaus koululle 
kampanjaviikon aikana. 

Piiri lähettää lippukunnille tiedon touko-
kuun aikana, mikäli alueen koulu on mukana 

kampanjassa. 


