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JÄRVI-SUOMEN
PARTIOLAISET
TIEDOTTAA

3/2018 KUULETKO JO RYSKEEN KUTSUN?
 

Etsimme innokkaita tekijöitä 
päällikkötason pesteihin! 

Oletko aina halunnut tietää, kuinka  
Suunta’12 tai Kosmos’15 oikein syntyivät, 
tyhjästä keskelle metsää? Oletko halunnut 

olla mukana saamassa jotain yhtä  
ikimuistoista aikaiseksi? Kiinnostavatko  

sinua piirin pestit? Onko aika astua  
partiossa yksi askel eteenpäin vastuun  

portailla? Oletko valmis ottamaan uudet 
kokemukset ja haasteet vastaan?  
Loistavaa, sillä piirileiri etsii nyt  

innostuneita johtajia vielä avoimiin  
päällikköpesteihin.  

Mikäli mikään edellä ei napannut,  
älä heitä kirvestä kaivoon.  
Leirin mestarihaut 
ovat vielä tulossa, 
pysy siis kuulolla!  

ROHKEUS
YSTÄVYYS

SINNIKKYYS 
KEKSELIÄISYYS

ELÄMYS
...SITÄ ON RYSKE!

PESTIIN HAKEMINEN JA 
LISÄTIEDOT:
WWW.JARVISUOMI.PARTIO.FI/PIIRILEIRI19
SEURAA LEIRIÄ FACEBOOKISSA RYSKE’19  
OTA KÄYTTÖÖN #RYSKE19

KUKSAAN:
UUDET JÄSENET

Lisää uudet jäsenet Kuksaan viimeistään 
15.6., jotta hän ehtii saada ja maksaa 
kuluvan vuoden jäsenmaksulaskun ja 
voi osallistua toimintaan. Näin esim. 

vakuutus on voimassa kesän leireillä.

ILMOITUS  
PIIRILLE LEIRISTÄ 

JA RETKESTÄ!
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edel-
lyttävät ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista 

etukäteen piiritoimistolle.  
Ilmoituksen voit tehdä verkkolomakkeella:

JARVISUOMI.PARTIO.FI/TAPAHTUMAILMOITUS

JÄSENTIEDOT
JA JÄSENMAKSUT

TURVALLISUUSOHJEET
JA LEIRI-ILMOITUS

KIRKKOPÄIVÄT
17.-19.5.2019
JYVÄSKYLÄ 

***
OLEMME
MUKANA!

NÄKYVYYTTÄ LIPPUKUNNALLE - ESITTELY PIIRIN INSTASSA
 

Nyt on loistomahdollisuus saada lippukuntasi näkymään J-SP Instagram-tilillä!  
Lähetä hyväntuulisia kuvia, hauskoja faktoja ja pientä tietoa lippukunnastasi osoitteeseen  

anni.taitto@partio.fi, niin ne tullaan julkaisemaan kuluvan vuoden aikana  
Instagramissa tilillä @jarvisuomenpartiolaiset.

Ps. Jos teidän lippukunnalla on oma hashtag, liitä se myös viestiin mukaan!

VALMISTAUDU 
SYKSYYN!

Tule kuuntelemaan vinkit aikuisrekryyn.  
J-SP:n lippukuntatuki järjestää  

keskiviikkona 16.5. klo 19 Skype-valmennuksen, 
jossa saat työkaluja ja vertaistukea  

johtajapulan poistamiseen.  
Skype-linkki: bit.ly/aikuisrekryvalmennus. 

Yksikin uusi aikuinen = monta uutta  
partiolaista lisää :)

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ ENNEN SYKSYÄ? 
Tsekkaa to do -lista ja käy hommiin:

https://lippukunta.partio.fi/pestien-tuki/ 
aikuisten-rekrytointi/aikuisrekryn-todo

ja lisävinkit aikuisrekryyn:

https://lippukunta.partio.fi/pestien-tuki/ 
aikuisten-rekrytointi

KIVAA
LEIRI-

KESÄÄ!

KOKEMUS 
Onko alaleirien organisointi luontevaa? 
Onko sinulla uusia ideoita takaamaan upeat 
elämykset leirille? Hae kokemuksen avoimiin 
pesteihin. 

OHJELMA 
Haluatko olla vaikuttamassa leirin  
muisteltuimpiin kokemuksiin? Taata myös j 
ohtajille upean leirielämyksen? Silloin  
ohjelma on juuri sinulle tehty.  

PALVELU 
Kiinnostaako sinua, miten 2000 ihmisen leiri 
rakentuu käytännössä? Oletko aina halunnut 
olla ruokajonon toisella puolella? Palvelu on 
sinun juttu. 

RESURSSI
Mietitkö miten raha, tarpeet ja ihmiset liik-
kuvat sujuvasti ennen leiriä ja leirillä? Oletko 
aina halunnut yhdistää excelin ja partion? 
Resurssi on sinun juttu.

VIESTINTÄ- JA
MARKKINOINTI
Oletko täynnä uusia ideoita leirin markki-
nointiin? Haluatko olla vaikuttamassa leirin 
näkyvyyteen? Pistä Viestintä- ja markkinointi 
tiimille hakemusta tulemaan! 

Tai haluatko lähteä mukaan, mutta et tiedä, mikä 
olisi sinut juttusi? Ole yhteydessä leirin johtoon, 
ja mietitään sulle just sopiva homma.   

RYSKE´19
24.-31.7.2019

TARPOJATAPAHTUMA HUNTTI´18
29.-30.9. IISALMI
La Kaupunkisuunnistus ja iltajuhla
Su partiomessu ja paraati
JUHLABUSSIT JYVÄSKYLÄSTÄ JA MIK-
KELISTÄ, meno-paluu 30€
TARPOJAVIIKONLOPPU 39€ (ennak-
kohinta, jälki-ilmossa hinta 47€) sis. 
ruoka, majoitus, ohjelma
SAPATTIPAKETTI (SU) 10€ sis. messu, 
paraati, lounas
ILMOITTAUTUMINEN ENNAKKOON 
31.5. MENNESSÄ. Jälki-ilmo 1.6.-1.9.
WWW.KUKSAAN.FI/19206

 

JOHTOTÄHTI - JOHTOKOLMIKOLLE
Valtakunnallinen lippukuntien  
johtamisen tapahtuma
16.-18.11.2018 LAPPEENRANTA
Laita kalenteriin!

SYYSKUUSSA TAVATAAN 
PARVEILUISSA!

Seuraa ilmoittelua piirin medioissa! 

PIIRIN TAPAHTUMAKALENTERI

JARVISUOMI.PARTIO.F I/ 
TAPAHTUMAT

KALENTERI-
TÄRPIT

TUTUSTU  
SISUREPPUUN!

Sisurepun avulla saat monenlaisia  
toimintavinkkejä sisupartiotoimintaan ja 

se toimii myös mainiona  
perehdyttäjänä erilaisiin toimintakyvyn  

rajoitteisiin ja vuorovaikutuksen  
apuvälineisiin.  

Tilaa reppu lähimmältä partiotoimistolta 
tutustumiskäynnille lippukuntaasi! 


