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AKTIVITEETTEJA  SYKSYN TOIMINTAAN

KOULUTUSLAHJAKORTTI LIPPUKUNNALLE
Jokaiselle toimivalle lippukunnalle on käytettävissä yksi 
45€ arvoinen lahjakortti partiojohtaja-, ikäkausijohtajien ja 
johtokolmikkokoulutuksiin. Jos lippukunta haluaa käyttää 
koulutuslahjakorttinsa, sen tulee olla ilmoittautumisajan  
puitteissa yhteydessä kasvatuskoordinaattori Joni Heikkiseen,  
joni.heikkinen@partio.fi.  
Summa vähennetään lippukunnan laskutuksesta.  

SIISTI BIITSI
Jos ei enää tarkene uida, voi siivota rantoja! 
Aktiviteetti sopii esimerkiksi sudenpentujen  
Ympäristönsuojelumerkkiin. 
Järjestä siivoustalkoot ja raportoi roskat ohjeiden 
mukaan - merkkejä on vielä jäljellä!
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/siistibiitsi

ULOS KOLOILTA
Syksy on hyvää aikaa napata retkivinkit sivuilta - ja vinkata parhaat muillekin! 
Mikäli lippukunnallasi on kiva kämppä, ilmoita myös se.
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/ulos-koloilta

Kirkkopäivät on Jyväskylässä 
17.-19.5.
Partiopuisto on kaupunkileiri 
keskellä Jyväskylää 
Kirkkopuistossa. Leiri on 
yleisölle avoin paikka 
tutustua partiotoimintaan.
Leirillä on mukana 400 piirin 
partiolaista.
Tule kylään Partiopuistoon!

LIPPUKUNTATUKEA SYYSPARVEILUISSA

Vertaistukea, valmennusta ja lintualueiden yhteistyön suunnittelua

JARVISUOMI@PARTIO.FI
 
Piirin sähköposti palvelee entistä tehokkaammin 
lippukuntia, juuri sinua!
Kun et tiedä kenelle piirin työntekijälle viestiä 
laittaisit, laita osoitteeseen jarvisuomi@partio.fi.  
Kaikki työntekijät ovat teitä varten ja odottavat 
kärppänä toimeksiantoa :-) 
...tai haukkana tai siilinä tai hirvenä tai...

SYKSYN 
KOULUTUKSET JA 

TAPAHTUMAT

JARVISUOMI.PARTIO.FI/

TAPAHTUMAT

@Ryske19

@ryske19

#ryske19
www.ryske19.fi

KIITOS LEIRISTÄ !!!

Jälkifiilarit saa mukavasti 
omalla sohvalla leirikuvien 

parissa!

Kurkkaa piirin kuvapankkiin 
jarvisuomenpartiolaiset.kuvat.fi

tai 

surffaa vielä somessa

Parveilut ovat lippukuntien johtokolmikolle; lippukunnanjohtajille,
ohjelmajohtajille ja pestijohtajille suunnattuja vapaamuotoisia tilaisuuksia  
saada tukea ja valmennusta pesteihinsä.  
Mukaan voivat tulla myös kaikki lippukunnan uudet aikuiset sekä muissa 
lippukunnan pesteissä toimivat.  
Parveilut järjestetään kaksi kertaa vuodessa, mukaan voi tulla itselle parhaiten 
sopivaan aikaan ja paikkaan.  
Tapaamisissa vaihdetaan myös lippukuntien, piirin ja SP:n kuulumisia sekä 
koordinoidaan alueen omaa toimintaa.

Syksyn 2019 parveilut ovat tässä. Mikäli et pääse oman alueesi parveiluun, 
valitse listalta joku toinen. Olet tervetullut mihin tapaamiseen vain! 

Ilmoittaudu tapahtumaan piirin tapahtumakalenterin kautta.

AIKA KLO PÄIVÄ PAIKKAKUNTA  LINTUALUE 
7.9. 11.00 la Viitasaari  Kaakkuri
11.9. 18.00 ke Vihtavuori  Joutsen
12.9. 18.00 to Vaajakoski  RäyskäUivelo
13.9. 18.00 pe Sukeva   Telkkä
15.9. 14.00 su Juankoski  Lokki
15.9. 16.00 su Joensuu  Tiira 
15.9. 17.00 su Varkaus  Nokikana
17.9. 17.30 ti Kajaani  Koskikara 
18.9. 18.00 ke Mikkeli   Merimetso & Kuikka
22.9. 14.00 su Kuopio   Haapana
29.9. 11.00 su Savonlinna  Alli

Sorsan, Hanhen, Koskelon ja Kuikan lippukunnat - tervetuloa sinulle sopivan 
alueen tapaamiseen!

RYSKEELLÄ OLI PALJON 

UUSIA AIKUISIA, OTTAKAA 

MUKAAN TOIMINTAAN JA 

PITÄKÄÄ HUOLTA!


