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JARVISUOMI.PARTIO.F I/TAPAHTUMAT

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.  

AKTIVITEETTEJA  SYKSYN TOIMINTAAN

KOLINA II / 2.osa
8.-10.11. KUOPIO 
Kylpylä-hotelli Kunnonpaikka
Tapahtuma kokoaa piirimme 
lippukuntatoimijoita yhteen taas kerran!

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...

ULOS KOLOILTA
jarvisuomi.partio.fi/ulos-koloilta

SIISTI BIITSI
jarvisuomi.partio.fi/siistibiitsi

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN

27.10.

LAADUN PORTAILLA APUA LIPPUKUNTASI 
TOIMINNAN SUUNNITTELUUN!
Laadun portaat parempaan lippukuntaan 
on lippukuntien toiminnan kehittämisen ja 
tavoitteiden asettamisen tueksi tehty työkalu. 
Työkalun avulla selvitetään lippukunnan toiminnan 
tilanne; tunnistetaan sen onnistumiset ja 
kehittämistä vaativat osa-alueet.
Nyt voit tilata teidän lippukuntaanne valmentajan 
ja hänen kanssaan yhdessä miettiä teille sopivia 
kehityskohteita. Tilaa siis valmentaja kylään 
osoitteesta jarvisuomi@partio.fi. 

LUOTSIN VERKKOKOULUTUS 22.10.-26.11.
Verkkokoulutus toteutetaan viitenä tiistai-iltana, 
kuuden viikon aikana, verkkoympäristö Moodlessa 
ja etäluentona, aihekokonaisuus kerrallaan.
Kurssi on tarkoitettu lippukunnan luotseille tai 
luotseiksi aikoville. Koulutus antaa valmiuksia 
ohjata 12-22-vuotiaita nuoria ja heidän 
vertaisjohtajia.
Ilmoittautuminen 6.10. mennessä kuksaan.fi/28927.

VOTOMARATON 8.-10.11. KUOPIO
24 tuntia, 24 kuvaa - Samoaja ja vaeltaja! Kerää 
porukka kasaan ja tule mukaan syksyn huikempaan 
koitokseen! 
Tämän vuoden Votomaraton on musiikillinen Biisi 
Votonen!
Sykkiikö sydämesi kuumille lattarirytmeille, nou-
seeko tanssijalkasi humpan tahtiin? Osaatko ulkoa 
kaikki kasarihitit tai onko suosikkisoittolistasi 
Suomen 50 viraalisinta? Jos vastasit johonkin 
kysymyksistä kyllä, niin hyvä! Ja jos et, niin ei 
haittaa! Tänä vuonna Votomaraton sukeltaa 
musiikin maailmaan ja luvassa on 24 kappaleen ja 
kuvan hittikimara läpi vuosikymmenten.
Tule mukaan löytämään sisäinen Sibeliuksesi, 
haastamaan luovuutesi ja selättämään yö!
Votomaratonille osallistutaan joukkueina, joiden 
koko on 2–5 henkilöä.
Tapahtuman hinta on 30€/partiolainen, 40€/EVP.
Ilmoittautuminen 20.10. mennessä kuksaan.fi/28929.

JOHTOKOLMIKON KOULUTUS 
Johtokolmikon koulutus on tarkoitettu 
lippukunnanjohtajalle, pesti- ja ohjelmajohtajalle. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa vinkkejä ja keinoja oman 
lippukuntasi arjen hoitamiseen. Lippukunnanjohtajalle koulutus tarjoaa apua 
hallintoon ja taloudenhoitoon sekä antaa perustietoa aikuisten johtamisesta 
ja ohjaamisesta. Pestijohtajalle koulutus tarjoaa eväitä pestaamiseen ja 
lippukunnan aikuisten johtamiseen. Ohjelmajohtajalle koulutus tarjoaa eväitä 
lippukunnan partio-ohjelman ohjaamiseen. Tule siis koulutukseen saamaan 
itsellesi lisätsemppiä partioon! Ilmoittautumiset kuksaan.fi/28930.

LIPPUKUNTAPÄIVÄ
Lippukuntapäivässä keskitytään lippukunnan pyörittämiseen vaikuttaviin 
asioihin. Mukana vinkkejä varainkeruusta ja sen toteuttamisesta sekä neuvoja 
talouteen liittyvistä haasteista. Päivässä perehdytään myös viestinnän 
ja markkinoinnin keinoihin, pohditaan kuinka toimia aloitteellisena 
yhteistyökumppanina ja kuinka hyvistä kumppaneista pidetään kiinni. Päivän 
päätteeksi verkostoidutaan kylpylän kuohuissa ja muistellaan kesän piirileiri 
Ryskettä. Ilmoittautumiset kuksaan.fi/28931.

PIIRIN SYYSKOKOUS
Piirin syyskokous huipentaa koulutusviikonlopun sunnuntaina kello 12.
Valtakirjojen tarkistus on kello 11-11.45.
Kokouslounas tarjotaan ennen kokousta klo 11-12,  ilmoitathan 
osallistumisestasi lounaalle kuksaan.fi/28934.

Haluatteko antaa heille projektin, 

jolla saadaan nuoret sitoutumaan 

lippukunnan toimintaan?

Ilmoita lippukuntasi  
vapaaehtoiseksi kisan järjestäjäksi!

j-spkisaryhma@kuksa.partio.fi

Mikäli vapaaehtoisia järjestäjiä ei 
löydy, kilpailujaosto määrää  
järjestelyvuorot. 

Onko lippukuntasi vaeltajat muuttamassa pois paikkakunnalta 
tai kaipaavatko he uusia johtamiskokemuksia? 

20.10.


