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SYKSYN TAPAHTUMIA 
AIKUISILLE 

SYYSKUU:  
NUOTIORUOKARETKI 22.9. 

Lähde mukaan aikuis- ja luottisryhmän järjestämälle nuotio-
ruokaretkelle Teijon kansallispuistoon 22.9. klo 10-15. Tapahtu-
maan ei ole yhteiskuljetusta. Suositaan kimppakyytejä. Retken 
hinta on 13€/osallistuja. Ilmoittaudu nyt tai viimeistään 9.9. 

kuksaan.fi/21713 

LOKAKUU:  
VERENLUOVUTUSVIIKKO 22.-26.10.  

Aikuis- ja luottisryhmä haastaa piirin aikuiset luovuttamaan 
verta SPR:n Veripalvelussa Plasmapartion nimissä.  

MARRASKUU:  
LUOVUUSLILJA 30.11-1.12. 

JOULUKUU: 
Partiolaisten kauneimmat joululaulut 12.12., Turku 

SYYSVALKEAT 
STARTTAAVAT  
PARTIOSYKSYN 
Turun Partiolaiset ry ja Tammileiri kutsuvat kaikki 
piirin partiolaiset sekä heidän ystävänsä ja per-
heensä yhteiseen partiosyksyn aloitukseen Turun 
Vartiovuoren kesäteatterille keskiviikkona 5.9. kello 
18 alkaen. Luvassa on lauluja ja leikkejä partiolais-
ten tapaan! Tapahtuma on maksuton.  

RYHMÄNJOHTAJA: 
Ennakkoilmoita ryhmäsi osoitteeseen  
haluanpopcornia@tammileiri.fi (ryhmän nimi, koko 
ja lippukunta) ja saatte tapahtumaan saapuessanne 
ryhmällenne popcornia! TAMMILEIRI TULEE TAAS! 

ENSI KESÄNÄ SUDENPENNUT LÄHTEVÄT SAUVON  
AHTELAAN ETSIMÄÄN AARNIVALKEITA! 

MERKKAA JO NYT KALENTERIISI 6.-9.6.2019

TOIMISTOJEN  
AUKIOLOAJAT 

Partiotoimistot palaavat normaaliin 
aukioloaikaan 3.9. alkaen.

Toimistot ovat auki arkisin 10-16, 
paitsi torstaisin klo 11-18.

VARAA TILOJA JA  
TAVAROITA TOIMISTOLTA
Sekä Porin että Turun toimistolta lippu-

kunnat voivat varata niin kokoustiloja kuin 
tavaroitakin. Lainattavissa on mm. mark-
kinointivälineitä sekä sopivia tiloja mm. 

johtajien kokouksien pitämiseen.

Katso lisätietoa: www.l-sp.fi/varaukset

TAVAROITA HUKASSA?
Kesän tapahtumien, mm. Framil ja HuHu, 

löytötavaroita voi kysellä Turun toimistolta. 

TULE INNOSTUMAAN,  
INNOSTAMAAN JA TEKEMÄÄN  
YHDESSÄ KESÄLLÄ 2020  
JÄRJESTETTÄVÄÄ PIIRILEIRIÄ!  

Piirileirin staabi etsii jäseniään ja haussa on pestejä inf-
rapalvelujohtajasta leirikokemusjohtajaan ja kaikkea siltä 
väliltä. Tarkemmat kuvaukset haettavista staabipesteistä ja 
ohjeet hakemiseen löydät piirin nettisivuilta ajankohtais-
ta-osiosta haun alkaessa 17.8.  

Sähköpostin täyttymistä odotellen, 
Vilkku ja Kaitsu.
piirileirin 2020 johtajat

LISÄTIETOA:
www.ls-p.fi/tapahtumat/

tapahtumia-aikuisille

MUISTA MYÖS
NÄMÄ

LIPPUKUNTA NÄKYVIIN NYT
Onhan lippukunta muistanut päivittää 
ajankohtaiset yhteystiedot sekä ryhmien 
kokousajat nettisivuilleen? Entä näyttääkö 
Facebook-sivunne aktiiviselta ja kutsuvalta? 
Perheet etsivät harrastuksia syksyn ajan, 
joten muistakaa olla näkyvillä koko syksyn.

PIIRI KERÄÄ UUSIEN AIKUISTEN 
HAKUILMOITUKSIA NETTISIVUILLE
Syksyn alkaessa moni lippukunta ottaa 
mielellään joukkoonsa uusia vapaaehtoi-
sia, esimerkiksi paikkakunnalle muuttavia 
opiskelijoita. Piiri kerää kiinnostuneiden 
lippukuntien yhteystiedot ja rekryviestit 
yhteen kotisivuilleen ja mainostaa sivua 
Facebookissa. Näin linkkiä on helppo jakaa 
ja mahdollisimman moni partiota jatkava tai 
sitä kokeileva vapaaehtoinen löytää tiensä 
piirin lippukuntiin. 

Jos haluatte ilmoittaa lippukuntanne tiedot 
piirille, lähettäkää 200 merkin mittainen 
mainos osoitteeseen stefan.stjarnstedt@
gmail.com. 

YHTEISEEN PARTIOON -MERKKI
Yhteiseen partioon -toimintamerkki sopii hy-
vin syksyn ohjelmaan mille tahansa ikäkau-
delle! Merkki ohjaa kaikenikäisiä partiolaisia 
ymmärtämään, että harrastuksemme on 
avoin kenelle tahansa. Helpot toteuttamisoh-
jeet löytyy Yhteiseen partioon -vihosta sekä 
netistä: partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/
yhteiseen-partioon-toimintamerkki

LIITY LIPPUKUNTIEN JA LUOTTISTEN 
FB-RYHMÄÄN
Ryhmässä käydään keskustelua lippukuntien 
ja piirin kesken sekä jaetaan ajankohtaisia 
uutisia. Liity ryhmään Facebookissa:  
L-SP:n lippukunnat ja aikuiset

ELÄMISENTAITOJA - LIONS QUEST  
–KOULUTUS RYHMÄNJOHTAJILLE 
Suomen Lions-liitto ry ja Suomen Partiolaiset ry järjestävät Elämisentaitoja 
- Lions Quest –koulutuksen Punainen sulka -keräyksestä saatujen tuottojen 
turvin.  

Koulutus tarjoaa osallistujille käytännön vinkkejä ryhmän ilmapiirin avaami-
seen, nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä hyvinvoin-
tiosaamisen edistämiseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ryhmänjohtajina 
toimivat vaeltajat ja aikuiset. Yhden päivän kestävä maksuton koulutus järjeste-
tään 7.10. Turussa ja 3.11. Porissa.  

Lisätietoja piirin nettisivujen tapahtumakalenterista. 

LUOTSISATELLIITTI 6.10. TURUSSA 

Luotsien oma tapahtuma LuotsiSatelliitti järjestetään 6.10. ympäri Suomen. 
Vihjareilla pääsemme syventymään vuorovaikutukseen ja nuoren tukemiseen 
vaikeissakin elämäntilanteissa. Samoin pohdimme partion avoimuutta luotsat-
tavan nuoren kannalta - miten näyttää omaa haavoittuvuutta asiassa. Lisäksi 
luotsit pääsevät tutustumaan luotsin pestikorttiin, päivittyneisiin kasvatusta-
voitteisiin sekä muihin osallistujien itsensä nostamiin aiheisiin. 

Tervetuloa oppimaan uutta, jakamaan ajatuksia ja virkistäytymään! 

lippukunta.partio.fi/projektit-ja-tapahtumat/luotsisatelliitti 

TERVETULOA 
LIPPUKUNTA-

PÄIVÄÄN!  
Lippukuntapäivä sunnuntaina 7.10.

Puropellon koululla Turussa.

Luvassa on hyödyllisiä koulutuksia 
kaikille lippukunnan johtajaikäisil-
le, yhteisiä puhujia ajankohtaisista 

teemoista ja messupisteitä.  

Ilmoittautuminen lippukuntapäivään 
23.9. mennessä! Lisätietoja L-SP:n 

nettisivuilta ja Facebookista. 

Kysyttävää?  
Kysy: ida.arminen@partio.fi 

KALENTERIKETTU- 
KOULUTUKSET 

Kettukoulutuksessa käydään läpi 
adventtikalenterikampanjan suunnit-
telu ja toteutus lippukunnassa sekä 

tuotemyynnin ominaisuudet Kuksassa. 
Hyödyllistä tietoa kaikille ketuille!  

Turussa ti 25.9.2018 klo 18
Porissa 27.9.2018 klo 17 

Lippukuntapäivässä su 7.10. 

Muistakaa merkitä tämän vuoden 
kalenterikettunne Kuksaan nimikkeellä 

joulukampanjapäällikkö! 

Lisätiedot partiotoimistolta  
Mariannalta. 


