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PARTIOVIIKKO 20.–26.4.2020 
  Partioviikolla rekrytoidaan taas aikuisia!  

 Voisiko lippukuntanne tai piirinne järjestää  
 silloin kaikille avoimen tapahtuman?  

MUISTA TURVALLISESTI  
YHDESSÄ -KOULUTUS  
Turvallisesti yhdessä -koulutus on  
pakollinen kaikille täysi-ikäisille partio-
laisille ja kaikille ryhmänjohtajille iästä 
riippumatta. Koulutus suoritetaan partion 
Moodlessa verkkokurssina. Kurssisuoritus 
on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen 
kurssi on uusittava. Pidäthän huolta, että 
lippukunnassasi suoritukset ovat ajan 
tasalla! 

Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin 
suoritukset siirtyvät Kuksaan nyt kerran 
vuorokaudessa. Uudistuksen takia siirrois-
sa on ollut katkos, mutta nyt suoritukset 
ovat näkyvissä Kuksassa. 

PARTIO.F I/TURVALLISESTI-YHDESSA 

MITEN PUUTTUA  
KIUSAAMISEEN?  
– MUKAVASTI YHDESSÄ -OHJE 
NEUVOO 

Partiossa halutaan ehkäistä kaikenlaista  
kiusaamista. Kiusaamiseen tulee puut-
tua aina. Ei ole väliä, onko kiusaaminen 
toistuvaa vai yksittäinen tilanne. Ohjeita 
kiusaamisen ehkäisemiseen löydät 
Mukavasti yhdessä -ohjeesta:  
PARTIO.F I/MUKAVASTI-YHDESSA 

AIKUISREKRY

PARTIOVIIKKO

MUKAVASTI JA 
TURVALLISESTI 
PARTIOSSA

TAMMIKUUSSAKIN VOI  
ALOITTAA UUDEN  
HARRASTUKSEN - PARTION! 

SAVE THE DATE! 
Vaeltajatapahtuma  
Väre tulee taas ensi kesänä, 
28.–30.8.!  Tule mukaan  
kaikkien aikojen vaeltaja- 
tapahtumaan! Hae staabiin:  
PARTIO.F I/PESTIT 

AIKUISTEN OMA OPAS  
PARTIOSEIKKAILUUN ON  
ILMESTYNYT!
Opas partioseikkailuun on apuväline partion  
aloittaville uusille aikuisille partioon ja omaan  
lippukuntaan perehtymiseen. 

KEVÄT-SM-KISAT  
Veneen tervaus on tärkeä huolto- 
toimenpide ennen kesäkautta, ja Tervaus 
2020-kisoissa hyvinkäällä 16.5. tarpoja- 
vartiot pääsevät testaamaan omaa ”meri-
kelpoisuuttaan” ennen kesän leirejä. Suo-
lavettä ei Hyvinkään metsistä kuitenkaan 
löydy, joten pelastusliivit voi jättää kotiin!  

Kevätkisoissa ratkotaan tarpojasarjojen 
mestaruudet, ja yli 15-vuotiaat voivat 
osallistua kevyessä sarjassa. 
PARTIO.F I/TERVAUS 

TEIDÄNKIN  
LIPPUKUNNASTANNE  
PAREMPI LIPPUKUNTA?
Seuraamalla Parempi lippukunta  
-Facebook-sivua pysyt kartalla siitä, miten 
teet lippukunnan arjesta vähän parempaa 
ja helpompaa. Katso uusimmat työkalut 
ja vinkit:  
FACEBOOK.COM/ 
PAREMPIL IPPUKUNTA

KANSAINVÄLISELLE  
PARTIOMATKALLE!  
Onko lippukuntanne suunnittelemassa 
partiomatkaa ulkomaille? Onko U-projekti 
toteuttamatta? Nyt on hyvä aika alkaa 
suunnitella vuoden 2020 reissuja!  
Leirimatkan suunnittelussa auttaa  
leirimatkanjohtajan opas.  
Klikkaa itsesi Moodleen  
MOODLE.PARTIO.F I 
ja etsi kurssi ”Leirimatkanjohtajan opas” 

Muita materiaaleja ja  
vinkkejä suunnitteluun: 
PARTIO.F I/L IPPUKUNNILLE/ 
PARTIO-OHJELMA/ 
ULKOMAAN-PROJEKTIT

OPAS  
PARTIO- 

SEIKKAILUUN

OMA NIMI

LYHYT  
PARTIOSANASTO
lippukunta = partion paikallisyhdistys

kolo = lippukunnan kerhotila
sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen

seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen
tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen

samoaja = 15–18-vuotias partiolainen
vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen

johtaja = vastuutehtävässä  
toimiva partiolainen

pesti = vastuutehtävä

 PARTIO.FI
 PARTIO-OHJELMA.FI

 PARTIO.FI/LIPPUKUNNILLE
 OMAN LIPPUKUNNAN NETTISIVUT:

LIPPUKUNNAN YHTEYSHENKILÖ  
JA YHTEYSTIEDOT

VUOSI- 
SELOSTEEN 
KYSELYLINKIT 
JOHTO- 
KOLMIKOLLE 
Vuosiselosteessa on omat 
kyselyt lippukunnanjoh-
tajalle, ohjelmajohtajalle 
ja pestijohtajalle. Linkit 
kyselyihin lähetetään 
näiden pestien haltijoille 
6.1.2020.  

Tilastojen tarkastus- 
korttiin on esitäytetty 
31.12. Kuksasta kerätyt 
ryhmien tiedot, tehdyt 
merkit, retket ja leirit.  
Katso kysymykset ja  
vastaa 31.1. mennessä!  

PARTIO.F I/VUOSISELOSTE

HAE APURAHOJA!  
 Folke Bernadotte muistosäätiö:  

lippukunnan ulkomaanmatkoihin  

 Kata Jouhkin rahasto:  
kansainväliseen koulutus- tai  
johtajatilaisuuteen  

 Waldemar von Frenckell -säätiö:  
laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen 
lippukunnan toiminnassa  

 Partiokiltojen stipendit:  
partiojohtajakoulutukseen  

Lue lisää apurahoista: PARTIO.F I/APURAHAT 

ONKO LIPPUKUNNASSASI JOKU,  
JOLLE RAHA ON HARRASTAMISEN ESTE?  
Viestithän lippukunnassasi, että jäsenmaksuvapautukset haetaan jatkossa Kuksasta  
ja ne kustannetaan Partion ystävät -stipendirahastosta? Hyvä harrastus on mielestämme 
paras keino torjua lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja haluamme, että partiosta löytyy  
jokaiselle hyvä paikka harrastaa.  Voit ilahduttaa läheistäsi jouluna partion ystävien  
aineettomalla lahjalla, pyytää tuttusi mukaan tukijaksi tai järjestää  
keräyksen Facebookissa!  Lisätietoa: PARTIO.F I/PARTIONYSTÄVÄT  

JÄRJESTÄKÄÄ  
SUDENPENTUJEN  

JA SEIKKAILIJOIDEN 
KISAT HELPOSTI! 

Vuoden 2020 SuSe-kisojen ”Noppa” 
järjestelypaketti löytyy täältä: 

PARTIO.F I/SUSEKISAT2020 

KO-GI -KOULUTUKSET 2020 
Vuonna 2020 järjestetään viisi suomenkielistä partio-

johtajan  jatkokukurssia eli Ko-gia sekä englanninkielinen 
kurssi yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa. Ilmoit-
tautuminen suomenkielisille kursseille päättyy 3.2.2020. 

Katso kurssiajat ja ilmoittaudu PARTIO.F I/KOGI

L ATAA OPAS: 
PARTIO.F I/

MATERIAALIPANKKI 
> MATERIAALIA  

TOIMINTAAN 
 > A IKUISET 

  Esikoulujen partioviikon  
 puitteissa tarjoamme  
 uudistettua opettajan opasta, 
 jonka avulla eskarissa  
 voidaan ulkoilla ja touhuta 
 partion keinoin.  
 Esikoulut ilmoittautuvat  
 mukaan tammikuussa  

PARTIO.F I/ES IKOULUT.  
Lippukunnan kannattaa  
tehdä vierailu esikouluun! 

OSALLISTU  
TAMMIKUUSSA  

SOMEKISAAN JA  
VOIT VOIT TAA LEFFALIPUT 

KOKO RYHMÄLLE!  
PARTIO.F I/ 

UUSIAPARTIOL AIS IA

Vuoden alussa on sopiva aika 
pyytää kaveri mukaan partioon 
tai perustaa haaveiltu perhe- 
partio- tai aikuisryhmä. Täyden-
nä myös sudenpentu - ja  
seikkailijaryhmät tai perusta 
ihan uusi – isommalla  
porukalla on hauskempaa!  
Ohjeita ja ideoita:  
PARTIO.F I/A IKUISREKRY 

KISAT

HYÖDYNNÄ ESIMERKIKSI NÄIN: 
1. Jaa opas uudelle aikuiselle ensimmäisen tapaamisen  
yhteydessä. Nimetkää henkilö, joka vastaa uuden aikui-
sen perehdyttämisestä ja kertokaa se uudelle aikuiselle.  

2. Tehkää yhdessä suunnitelma, miten ja milloin ma-
teriaalissa mainittuihin asioihin pääsee perehtymään. 
Täydentäkää myös tyhjille riveille omia lisäyksiä. Kaikkia 
polun kohtia ei tarvitse käydä läpi, jos ne eivät tunnu 
tarpeellisilta. 

3. Varatkaa myöhemmin kerran tai kahdesti hetki siihen, 
että tarkistatte, miten perehtyminen on sujunut ja onko 
mieleen tullut jotain kysymyksiä. Tämä vaihe on tärkeä, 
että uusi aikuinen ei jää kysymyksineen ja huolineen 
yksin. 

HAUSKAA  
JOULUA!


