
I S O S T I  U U T T A  J A  E R I L A I S T A  

Tarpojien oma tapahtuma Volyymi järjestetään Kuopiossa Haapaniemen koululla 8.-10.11. ja tapahtumaan odotetaan 150 
osallistujaa eri puolilta piiriä. Tarpojien ohjelma koostuu pääasiassa työpajoista, joiden kantavana teemana on vastuullisuus. 
Lauantaina koetaan yhdessä myös huikea iltaohjelma. Huomaathan, että tarpojat osallistuvat työpajoihin viidessä ryhmässä, 

joihin saavat toivoa max. kolmea kaveria samaan ryhmään. Kaikkia toiveita ei pystytä huomioimaan, mutta kaikille järjestetään 
ryhmään ainakin yksi kaveri. Näille toiveille on ilmoittautumislomakkeella oma kohta. 

Luotseille puolestaan on tarjolla uusiin partio-ohjelma- ja toiminnansuunnittelusovelluksiin tutustumista ja vertaistukea, 
rentoutumista unohtamatta! Lisätietoa ohjelmasta löydät liitteenä olevasta luotsi-infosta, sekä piirin nettisivuilta. Kannattaa 

myös käydä ”kiinnostumassa” Volyymin facebook-tapahtumasta! 

Välitättehän tietoa lippukunnassanne ja pidätte huolta, että kaikki tarpojat ovat tietoisia tapahtumasta. Tapahtuman 
mainosvideo löytyy liitteenä ja sitä kannattaakin hyödyntää infoamisessa. Katsokaa vaikka porukalla koloillan alussa!

Tapahtumaan liittyen on järjestetty kilpailu, jonka palkintona on selviytymispaketti lauantai-illan discoon! Kilpailuun 
osallistutaan lähettämällä Järvi-Suomen Partiolaisten instagram-tilille (@jarvisuomenpartiolaiset) directviestillä video vartion 

valmistautumisesta Volyymiin. Voittajat arvotaan ja paljastetaan tapahtumassa. 

Mitä:

Tapahtuman hinta on osallistujilta 39€ ja luotseilta 20€.
Ilmoittautuminen on käynnissä 20.10. asti osoitteessa kuksaan.fi/28932. 

Tarpojatapahtuma, johon odotetaan 150 osallistujaa ja luotsia 

Kuopiossa Haapaniemen koululla Missä:

Milloin: Marraskuussa 8.-10.11. 



Perjantaina paikalle saavutaan klo 18 alkaen 

liukuvasti ja luvassa on iltapalan lisäksi pientä (ei 

aikatauluun sidottua) tekemistä, eli myös 

kauempaa tulevat ehtivät hyvin paikalle eikä 

tarvitse pelätä ohjelman missaamista.

Sunnuntaina ei tarjota tapahtuman puolesta enää lounasta.

T A R P O J I E N  O H J E L M A

Sunnuntaina lyhyen ohjelman jälkeen onkin jo aika 

pakata kamat kasaan ja tapahtuma loppuu noin 

klo 11. 

Perjantaina luotseille ei ole erillistä ohjelmaa, 

saapuminen kuten tarpojilla.

Lauantaina aloitellaan ajankohtaisella koulutuksella, 

kun Suomen Partiolaisten Digiryhmä tulee kertomaan 

uusista partio-ohjelma ja 

toiminnansuunnittelusovelluksista. Tässä on nyt 

mainio mahdollisuus päästä uudistuksiin sisälle heti 

niiden alkumetreillä! Lounaan jälkeen luvassa on 

vertaistukea, jonka jälkeen rentoudutaan ja 

puskaradiossa on vihjailtu jäätelöbuffetistakin… Illalla puskaradiossa on vihjailtu jäätelöbuffetistakin… Illalla 

luotsitkin pääsevät nauttimaan iltaohjelmasta. 

Sunnuntain lyhyen ohjelman jälkeen uusia ideoita ja 
intoa täynnä olevat luotsit päästetään myös 
pakkauspuuhiin ja kotia kohti. Mikäli luotseilla on 
kiinnostusta lähteä tapahtuman jälkeen piirin 
syyskokoukseen (järjestetään Siilinjärvellä 
Kunnonpaikassa sunnuntaina klo 12), yritämme 
sopia sinne yhteiskyytejä (kokoushalukkuudesta 
kannattaa ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen kannattaa ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen 
Lisätietoa-kohdassa).

Lauantain ohjelma koostuu viidestä työpajasta ja 

huikeasta iltaohjelmasta. Lisäksi lauantaita varten 

kannattaa ottaa bilefiilis mukaan, koska illan 

päättää disco! Työpajojen teemana on vastuu ja 

niissä on luvassa esimerkiksi hävikkiruokatyöpaja ja 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tutustumista. 

L U O T S I E N  O H J E L M A

K I V A  T I E T Ä Ä

Luotsien ohjelmaan ovat lämpimästi tervetulleita myös tarpojaryhmien vartionjohtajat!

Tapahtumassa käsitellään soveltaen ainakin sinisellä merkattuja tarpojaohjelman osia, 
ja vaaleanpunaisia voi suorittaa Volyymiin valmistautuessa tai tapahtumasta palattaessa.

Homma voi myös vetää ns. isoksi - Volyymiin lähdöstä voi tehdä myös majakan.
Vinkkinä Minäminä-tarpon suorittajille, että tapahtuma on myös loistava paikka etsiä kaverivartio!

Leiri
Suhde itseen: 

omien varusteiden
huolto

Uusi kokemus Hätäensiapu Vaikuttaminen Tarpojatapahtuma Suhde itseen: 
oma hyvinvointi

Teen itse käsillä

Suhde itseen: 
houkutukset & 
vaikeat valinnat

Suhde ympäristöön: 
Luontoystävällinen 

elämä

Suhde itseen:
Vastuun 

kantaminen

Suhde 
yhteiskuntaan:

kansalainen

Luovuus Selviytyminen Yhteiskunta Minäminä Kaupunki

Laskut lähetetään keskitetysti lippukunnille ilmoittautumisen loputtua, mutta tapahtumaan jokainen ilmoittautuu itse.

V O L Y Y M I  O S A N A  T O I M I N T A S U U N N I T E L M A A


