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MUISTATHAN!

ANSIOMERKKEJÄ HAETAAN 
NELJÄ KERTAA VUODESSA 

15.1.  |  15.4.  |  15.9.  |  15.11.

jarvisuomi.partio.fi/ansiomerkit

KOULUTUSLAHJAKORTTI LIPPUKUNNALLE
Jokaiselle toimivalle lippukunnalle on käytettävissä yksi 
45€ arvoinen lahjakortti partiojohtaja-, ikäkausijohtajien 
ja kolmikkokoulutuksiin. Jos lippukunta haluaa käyttää 
koulutuslahjakorttinsa, sen tulee olla ilmoittautumisajan 
puitteissa yhteydessä kasvatuskoordinaattori Joni Heik-
kiseen (joni.heikkinen@partio.fi). Summa vähennetään 
lippukunnan laskutuksesta.  HUOM! Tätä EI voi hyödyntää 
järjestyksenvalvojakoulutukseen!

Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/tapahtumat

AKTIVITEETTEJA  
KEVÄÄLLE

VAALINORPPA
Järvi-Suomen Partiolaisten oma vaalimerkki! Merkin saa 
suorittamalla vaaliaiheisia aktiviteetteja. Aktiviteetit on 
suunniteltu ikäkausittain, mutta niistä löytyy myös kaikille 
yhteisiä osia, joten vaikka koko lippukunta voi suorittaa 
merkkiä yhdessä. Katso ikäkausien aktiviteetit, suorita ja 
tilaa merkki!
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/vaalinorppa

SIISTI BIITSI
Kunhan lumet sulavat - siivoamme jälleen  
rantoja! Aktiviteetti sopii esimerkiksi  
sudenpentujen Ympäristönsuojelumerkkiin.
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/siistibiitsi

MUISTA!TÄMÄN  ASIAN DL ON 22.1.2016

Ilmoittaudu 3.3.  mennessä! 

 
AVOIMIA PESTEJÄ PIIRISSÄ!

ONKO SINULLA PARTIOTIETOUTTA, JOTA VOISIT  
JAKAA MUILLEKIN? KIINNOSTAISIKO  

KOULUTTAMINEN, TAPAHTUMAN JOHTAMINEN TAI 
PALVELUJEN KEHITTÄMINEN PIIRISSÄ? 

TULE MUKAAN HYVÄÄN PORUKKAAN!

jarvisuomi.partio.fi/pestihaku

KOLINA 2
22.-24.3.  
PIEKSÄMÄKI SEURAKUNTAOPISTO

 

KOLINA 2/19 
LIPPUKUNTAPÄIVÄ
PIIRIN KEVÄTKOKOUS
ks.viereinen kooste 

PARTIOVIIKKO VKO 17
22.-28.4. Ilmoita lippukunnan tapahtu-
mat jarvisuomi.partio.fi/tapahtumail-
moitus!

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄT
27.4. Usealla paikkakunnalla ympäri 
piiriä - voit osallistua vaikka omalta soh-
valta! Toteutetaan Ulos koloilta-teemaa. 
Seuraa ilmoittelua!

RETKELLE -MESSUT
27.-28.4. Jyväskylä Messukeskus
Partion osasto B876.

J-SP VENEENOHJAAJAKURSSI 
5.4. - 26.5. Mikkeli
1.osa Teoria, 5.-7.4. Susiniemi, Mikkeli 
2.osa Käytäntö, 24.-26.5. Lola-alus
Ilmoittaudu 17.3. mennessä  
kuksaan.fi/24753

 
PARTIOJOHTAJAN PERUSKOULUTUS 
2/19
19.-22.4. Kitee, Röskön leirikeskus
Ilmoittaudu 31.3. mennessä 
kuksaan.fi/24752

KISAT
4.5. J-SP Su-Se kisat Jyväskylä
4.5. J-SP Su-Se kisat Sonkajärvi 
SuSe-kisojen sivut: jarvisuomi.partio.fi/
nyt/susekisat2019
11.5. J-SP OrViVa kisat Nilsiä

KALENTERI-
TÄRPIT

@Ryske19
@ryske19

#ryske19
www.ryske19.fi

Savujen ilmoittaminen  
Nyt on hyvä aika lyödä lukkoon savukavereita, sillä 
helmikuun aikana alkaa lippukuntien savuilmoittau-
tuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että savu ilmoittaa Kuk-
san kautta leiriorganisaatiolle ensimmäiset tärkeät 
tiedot savustaan. Savuilmoittautumisessa kerrotaan: 
• Savun muodostavat lippukunnat 
• Savun johtokolmikko (savunjohtaja, ohjelmajohtaja, 
pestijohtaja, joilla yhdellä EA-vastuu).  
• Muut savun pestissä toimivat aikuiset (saattajat). 
• Mahdolliset leiriläisille myönnettävät avustukset.  
Savuilmoittautumisen hoitaa vain yksi lippukunta, vaikka 
savussa olisi useita lippukuntia. Jokaisen lippukun-
nan tulee kuitenkin merkitä itse oman lippukuntansa 
mahdollinen avustus. Ilmoittautumisen tekee yhden 
lippukunnan Ryskääjä ja muiden lippukuntien Ryskää-
jät ilmoittavat oman lippukuntansa avustussumman 
Kuksassa. Savuilmoittautumisen viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on 14.3.! Ilmoittautumisohjeet julkaistaan 
leirin nettisivuilla, siitä tiedotetaan leirin sosiaalisissa 
medioissa, sekä savuilmoittautumisesta muistutetaan 
ensi kuun Rusahduksessa.

Tekijöiden pestaaminen 
 
alkaa ilmoittautumisen päätyttyä.  Ryskeen tekijäpestit 
täyttää pestipäällikkö Sarita, ottaen huomioon  
ilmoittautumisen yhteydessä kerrotut pestitoiveet 
mahdollisimman hyvin. 
Onko sinulla erityisosaamista esimerkiksi viestinnän 
tai lääkinnän alueelta? Löytyykö sinulta  
järjestyksenvalvojakortti?  Tämän lisäksi meillä on 
erityisosaamista vaativia tekijäpestejä, joiden haku 
on auki nyt!  Lisätietoa pesteistä ja haku tapahtuu 
helposti leirin nettisivujen “Tekijäpestit”- osiosta.

LIPPUKUNTAPÄIVÄ La-su 23.-24.3., 40€
Ilmoittaudu kuksaan.fi/24751 
 
Lippukuntapäivä lippukuntien aktiivisille toimijoille tai toimintaa aloitteleville. Päivän 
aikana opit hyödyllisiä taitoja lippukunnan toimintaan liittyen sekä pääset  
tutustumaan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun toimintaan.  Päivän aikana on myös 
mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia muiden partiolippukuntien kanssa.  
Lippukuntapäivä sisältää lauantaina seuraavia aiheita:  
- Lippukunnan talous -työpajan  
- Valokuvapaja -miksi kuvia?  
- Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun toimintaan tutustumisen sekä  
  toiminnallisen harjoituksen  
sekä sunnuntaina: 
- Peruskirjatyöpajan  
- Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen

PIIRIN KEVÄTKOKOUS Su 24.3. klo 12
Valtakirjojen tarkistus klo 11-11.45 
Kokouslounas klo 11-12, ilmoittaudu lounaalle kuksaan.fi/25609

KOULUTUKSET 
Ilmoittaudu kuksaan.fi/24751 

Johtokolmikko-koulutus I/2019, 55€ 
Pe-su 22.-24.3. 
Lippukunnanjohtajille sekä pesti- ja ohjelmajohtajille tai pesteihin aikoville. 
 
Ryhmänohjaajakoulutus (ROK) I/2019, 90€ 
22.-24.3.2019 ja 8.-10.11.2019 
Samoajaikäisille ryhmän ohjaamista aloittaville tai jo ryhmiä ohjaaville.

Leiri keskellä Jyväskylää 17.-18.5. Ilmoittautuminen 31.3. mennessä kuksaan.fi/25109

jarvisuomi.partio.fi/partiopuisto


