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LIPPUKUNNAN  
TAPAHTUMAT KUKSAAN 

LUOTSIVUOSI 2018 
ON KÄYNNISSÄ 
Ohjelmapainotus Luotsivuosi 2018 tuo  
luotsit keskiöön partiotoiminnassa. 

Luotseille on tarjolla koulutuksia, vertaistukea ja  
tapahtumia koko vuoden ajan. Seuraamalla  
partio.fi/luotsaus-sivua, saat tietoa pestissä toimimiseen. 
Sivuilta löytyy myös jo ensimmäinen Kuukauden luotsi 
-esittely!  

Onko kaikilla lippukuntasi 
tarpoja-, samoaja- ja 
vaeltajavartioilla jo luotsi? 

TAPAHTUUHyödynnä valmiita 
julisteita ja muita 

markkinointimateriaaleja

Myös partioviikon 
somekuvat saat ladattua 

materiaalipankista:
PA RT I O.F I/M AT E R I A A L I PA N K K I

KIINNOSTAAKO  
SOVELLUS- 
SUUNNITTELU? 
Suomen Partiolaiset järjestää vielä 
kaksi sovellussuunnittelukoulutusta:  

24.3. Turku 
7.4. Jyväskylä  

Koulutukset on suunnattu 15–22-vuo-
tiaille ja niissä pääsee myös osallistu-
maan partio-ohjelman uuden sovel-
luksen suunnitteluun. Koulutuksessa 
tutustutaan mm. vaatimusmäärittelyn 
työstöön ja markkinointiin. 
PARTIO.F I/DIG IKASVATUS 

KEVÄT-SM-KISAT  
AKATEMIA 19.5.  
KOUVOLASSA 
AKATEEMISUUS MAAN PERII. KAIKKI 
PAITSI AKATEMIA ON TURHAA 

Tule keräämään opintopisteitä Kouvo-
laan! Kymenlaakson Partiopiiri kutsuu 
kaikki yli 12-vuotiaat partiolaiset par-
tiotaitojen kevät-SM-kisaan tekemään 
tieteellisiä kokeita ja testaamaan 
taitoja. Kisassa on oranssin ja vihreän 
sarjan lisäksi violetti sarja sisupartio-
laisille ja kirjava sarja samoajaikäsille 
ja tätä vanhemmille. Ilmoittautuminen 
6.5. mennessä. 
PARTIO.F I/AKATEMIA2018 

VAELTAJA – ONHAN 
KALENTERISSASI JO 
31.8.–2.9? 
Vaeltajien ikioma tapahtuma Väre 
järjestetään Evolla 31.8.–2.9.2018. 
Tervetulleita ovat kaikki 18–25-vuo-
tiaat partiolaiset ja partionmieliset. 
Ilmoittautumisaika on 1.5.–24.6. 
Osallistumismaksu on 60 euroa, mutta 
31.5. mennessä ilmoittautuneet pää-
sevät tapahtumaan edullisemmalla 
early bird -hinnalla eli 48 eurolla. 
Ps. Osallistumismaksuun osallistumi-
nen on oiva kädenojennus lippukun-
nalta, olettehan jo pohtineet asiaa? 

JOHTOKOLMIKOT  
TAPAAVAT  
JOHTOTÄHTI- 
TAPAHTUMASSA 
Oletko lippukunnanjohtaja, pesti-
johtaja, ohjelmajohtaja? Jos vastasit 
kyllä, niin merkkaa nyt jo kalenteriisi 
Lappeenranta 16.–18. marraskuuta! 

PARTION  
MATERIAALIPANKKI 

ON PÄIVITETTY 
Partion materiaalipankista löydät runsaasti erilaisia,  

partion ilmeen mukaisia mainospohjia, julisteita,  
flyereitä ja somejakokuvia lippukuntanne käyttöön. 

Materiaalipankin käyttö on nyt helpompaa  
kuin koskaan ennen. Sivusto on  

saanut nyt uuden hienon ulkoasun ja lisäksi  
materiaalikansioita sekä koko palvelun  

käyttöliittymää on selkeytetty entisestään.  
Käy tutustumassa: 

PARTIO.F I/MATERIAALIPANKKI 

MATERIAALIA  
KIRKKOPYHÄN VIETTOON 
Käännä kasvosi on vuoden 2018 partiolaisten 
kirkkopyhävihko, jonka teema on lähimmäisen 
huomaaminen ja huomioiminen.  
Vihko sisältää vinkkejä partiokirkon järjestä-
miseen lapsille ja nuorille sopivalla tavalla. 
Kirkkopyhän järjestämisessä auttaa  
mielellään seurakunnan  
partiotyöntekijä eli seppo.  
Lue lisää: 

PARTIO-OHJELMA.F I/
OHJELMAMATERIAALIA/ 
PARTIOKIRKOT/ 

HUOM!  
Kansallisen  
kirkkopyhän  

messu järjestetään  
Harjavallassa 22.4.  

PARTIO.F I/ 
K IRKKOPYHA 

PARTIO- 
VIIKKO  

23.–29.4.  

PARTIOVIIKOLLA  
TEHDÄÄN HARRASTUS 

NÄKYVÄKSI!  

1
Pyytäkää kaverit 

kokoukseen 

2
Järjestäkää kaikille avoin  

tapahtuma, esim. iltanuotio 

3
Kirjoittakaa lehtijuttu 

4
Laita huivi kouluun  

tai töihin 

5
Kerro harrastuksesta 

somessa 

Lisää vinkkejä miten lippukuntasi  
voisi vaikkapa juuri  

partioviikolla näkyä:
 PARTIO.F I/ 

TOIMINNANMARKKINOINTI 

5 VINKKIÄ

Kuksan tapahtumatoimintoa kannattaa hyödyntää esim. kesäleirin  
ilmoittautumiseen. Samalla hoituu lupa-asiat, laskutus ja tapahtumakirjeiden 
lähetys. Kaikki lippukunnan tapahtumat, retket ja leirit kannattaa kirjata Kuksaan, 
jolloin niistä jää myös merkintä osallistujien jäsenhistoriaan. 
PARTIO.F I/KUKSAOHJE 

PARTIO.F I/LUOTSAUS

Luotsi on merkittävä tekijä koko  
lippukunnan partiotoiminnan laadun  
takaamiseen. Älä siis jätä nuoria tukematta 
vaan hanki heille oma henkilökohtainen  
ja motivoitunut luotsi. Partiolaisten  
vanhemmat ja takaisin lippukuntaan  
palaavat kannattaa kontaktoida. 

ROGAINING-SUUNNISTUSKILPAILUT 27.5. RAISIOSSA 
Suomen partiolaisten vuoden 2018 rogainingmestaruuskilpailut järjestetään Raisiossa sun-
nuntaina 27.5.2018. SP:n rogainingmestaruuskilpailut ratkotaan joukkuekilpailuna 2–5 -hen-
kisin joukkuein. Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea 
mahdollisimman monta rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eri arvoisesti 
ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja. PARTIO.FI/ROGAINING2018


