L-SP:N ALUEIDEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT
Hyväksytty Kasvatusryhmä 16.6.2020

TAPAHTUMAKUMMIN OHJE
Kaikille Lounais-Suomen Partiopiirin tapahtumille, joiden järjestelyistä
vastuussa on jokin alue, nimetään vastuujaostosta tapahtumakummi.
Tapahtumakummi toimii alueen, tapahtuman järjestäjien ja piirin jaoston
yhteyshenkilönä sekä järjestäjien tukena.
Tapahtumakummin tukena toimii oman jaoston lisäksi kasvatusryhmän
ohjelmaohjaaja. Luottisten LisäWirta -ohje on hyvä tukityökalu monessa asiassa.
Kilpailujen tapahtumakummille on lisäksi oma vastuuhenkilön muistilista.
Tapahtumien järjestelyvastuut määräytyvät kasvatusryhmän vahvistaman
järjestelyvuorotaulukon mukaan.

2,5-2 vuotta ennen tapahtumaa
Tapahtumakummin nimeäminen
Jaostot nimeävät kullekin tapahtumalle tapahtumakummin viimeistään L-SP:n
toiminnansuunnittelun yhteydessä. Vastuuhenkilö merkitään jaoston
toimintasuunnitelmaan.
Ensimmäinen yhteydenotto alueelle
Varmista järjestelyvastuussa olevan alueen aluevalmentajalta, että he tietävät
tulevasta tapahtumasta sekä vastuustaan sen järjestelyjen aloittamisessa.
Kerro olevasi tämän tapahtuman tapahtumakummi ja anna omat yhteystietosi.
Kerro, miten jaostosi/ryhmäsi voi tapahtuman järjestäjiä auttaa ja tukea (esim.
infoilta, tulevat koulutukset, edellinen vastaava tapahtuma, yhteistyö piirin
kanssa/piirin tapahtuman järjestämisen käytännöt, edellisten vastaavien
tapahtumien arviointilomakkeet, piirin työntekijän tuki).
Pyydä järjestäjiä kutsumaan sinut seuraavaan aluekokoukseen.
Ohjeista aluevalmentajaa rekrytoimaan tapahtumalle nimetty johtaja, toimita
hänelle kasvatusryhmän laatima tapahtuman johtajan pestikuvaus.

1,5-1 vuotta ennen tapahtumaa
Järjestelyjen aloittaminen
Muistuta järjestäjiä lähestyvästä tapahtumasta ja siitä, että nyt olisi viimeistään
hyvä aika aloittaa käytännön järjestelyt.
Järjestä tapahtumajohtajalle pestikeskustelu 1,5 vuotta ennen tapahtumaa,
hyödynnä Kasvatusryhmän laatimaa tapahtuman johtajan pestikuvausta.
Toimita tapahtumajohtajalle tapahtumien arviointilomake ja ohjeista sen
käyttöön.
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Polkupyörää ei aina tarvitse keksiä uudestaan: miettikää yhdessä, mitä aiempien
vuosien materiaaleja voisi ehkä hyödyntää. Materiaaleja löytyy varmasti sekä
alueelta että piirin ryhmien/jaostojen arkistoista. Käykää läpi myös aiempien
alueiden vastaavien tapahtumien palautteet.
Pyydä tapahtumatiedot piirin ILMOa varten: tapahtuman nimi, ajankohta,
paikka, esittelyteksti, kohderyhmä, osallistumismaksun suuruus, viimeinen
ilmoittautumispäivä, saavutettavuustiedot ja yhteyshenkilön yhteystiedot.
Osallistu tarvittaessa suunnittelukokouksiin ja ole säännöllisesti yhteydessä
järjestäjiin.
Miettikää yhdessä tapahtuman markkinointiin liittyvät deadlinet ja se, kuka
vastaa mistäkin kanavasta. Apuna mm. piirin viestinnän aikataulut ja someohje.
Tarkista, että piirin ILMO- ja tapahtumakalenteritiedot ovat tapahtuman osalta
oikein.
Muistuta järjestäjiä rekrytoimaan tapahtumavalokuvaaja tai pyytämään paikalle
piirin valokuvaajaa.
Osallistukaa yhdessä tapahtuman johtajan kanssa Tapahtumajärjestäjien
infoiltaan, jossa käydään läpi alueiden vastuulla olevien tapahtumien
kokonaisuutta.
Tapahtumakummi, jaosto ja ohjelmaohjaaja/kasvatusryhmä seuraavat
tapahtuman arvioinnin etenemistä.

Heti viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
Tapahtumakirjeen/ennakko-ohjeen lähettäminen osallistujille
Tapahtumakummin on hyvä olla mukana kirjeen suunnittelussa ja varmistaa,
että kirje toimitetaan myös partiotoimiston työntekijälle.

Tapahtumassa
Tapahtumakummin ja mielellään myös jaoston/ryhmän olisi toivottavaa olla
mukana myös itse tapahtumassa tavalla tai toisella.

Tapahtuman jälkeen
Kiitä järjestäjiä.
Varmista, että arviointilomaketta on käytetty, pyydä se itsellesi täytettynä, välitä
se ohjelmaohjaajalle ja tallenna lomake jaoston/ryhmän Jemma-työtilaan.
Pitäkää alueen kanssa palautekokous tapahtumasta.
Pidä päätöspestikeskustelu tapahtuman johtajalle.
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Tapahtumat, joille nimetään tapahtumakummi
Tapahtuma
Talvi-pt
Kevät-pt
Seikkailijakilpailu
Syys-pt
Suunnistuskilpailu
Yösuunnistuskilpailu
Sudenpentukilpailu
Piirisepeli
Tarpojien taitopäivä
VOK-kurssit
Tutkakurssi
Meript-kilpailut
Archipelago race
Kokoontumispurjehdukset

Jaosto, joka nimeää kummin
kilpailujaosto
kilpailujaosto
kilpailujaosto, seikkailijajaosto
kilpailujaosto
kilpailujaosto
kilpailujaosto
sudenpentujaosto
seikkailijajaosto
tarpojajaosto
meripartiojaosto
meripartiojaosto
meripartiojaosto
meripartiojaosto
meripartiojaosto
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