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KIITOS KAIKILLE  
ADVENTTIKALENTERI- 

MYYJILLE! 
Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta teitte  

huikean myyntituloksen! 
 

Piirin lippukunnat myivät yhteensä 46809  
adventtikalenteria sekä 4782 joulukorttipakettia! 

Lippukunnat saivat kalenterimyynnistä  
207 238 € ja 11955 € joulukorttimyynnistä  

suoraan omaan käyttöönsä.

VAALIPÖLLÖ  
OPETTAA  

VAIKUTTAMAAN
Tänä keväänä käydään kuntavaalit. 

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain 
äänioikeutettujen juttu. Osallisuus ja 

demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpen-
tuikäisten kanssa voi käsitellä erilaisia aktiiviseen 

kansalaisuuteen liittyviä teemoja. 

Vaalipöllö-merkin avulla vaaleihin ja vaikuttami-
seen tutustuminen on tehty helpoksi. Aktiviteetteja 

löytyy kaikille ikäkausille. Lue lisää: 
www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/toimintavinkit/

Lippukuntia kannustetaan mahdollisuuk-
sien mukaan järjestämään aikuisrekryta-
pahtumia myös tänä vuonna. Kampanja 
sijoittuu partioviikolle, mutta jos paikka-
kunnallanne järjestetään muuna ajan-
kohtana joku tapahtuma, jonka oheen 
partiotempaus olisi mahdollisuus saada, 
hyödyntäkää näitä tapahtumia. 

Rekrytapahtumiin luvassa jakomateriaa-
lia, jota mahdollisuus tilata samalla, kun 
ilmoittaa tapahtuman. DL on 7.3.  Lisäin-
foa tulossa. 

TÄNÄ VUONNAKIN 
REKRYTÄÄN AIKUISIA 

JÄSENASIAT KUNTOON

PARTIOLAISTEN LUKUHAASTE

Muistattehan käydä läpi lippukunnan jäsenet Kuksassa, 
poistaa jo lopettaneet, lisätä uudet ja käydä läpi maksa-
mattomat jäsenmaksut. 

päivittyvät piirin nettisivuille (kirjoita 
hakuun “ohjeita korona”). Piirin tavoite on 
tukea lippukuntia toteuttamaan toimintaa 
viranomaisohjeistusten mukaisesti. Lap-
sille ja nuorille on erittäin tärkeää, että 
harrastuksia pystytään jatkamaan.  

Palvelukoordinaattori Marianna Lindeman jäi 
työvapaalle 15.1., työvapaa kestää vuoden 2021 
loppuun. Mariannan sijaisena aloitti Heli  
Matintalo. Heli on tällä hetkellä piirissä piirileiri 
Otavan projektityöntekijä, ja hän tulee myös jat-
kamaan Otavan työntekijätukena.  Helin tavoittaa 
050 312 9426, heli.matintalo@partio.fi 

TUOREIMMAT  
KORONAOHJEISTUKSET

SANKARIMATKA 2021 –
SUDENPENTUKILPAILUT 8.5. 

HELISTÄ PALVELU-
KOORDINAATTORI 

TAPAHTUMIA AIKUISILLE 
KEVÄÄLLÄ 2021: 
 
Lisälähtö Katanpäähän: luvassa toinen me-
rellinen päiväretki Katanpään linnakesaarelle 
sunnuntaina 16.5.  Seuraa ilmoittautumisen 
aukeamista piirin tapahtumakalenterissa.    

Muista myös retkemme Kurjenrahkan kan-
sallispuistoon 20.3. Luontohaasteen Ellan ja 
Kaisan kanssa - vielä muutama paikka vapaana 
(VIP 19.2.)   

Löydät virallisia Otava-tuotteita, joita kelpaa esitellä 
ensi kesän piirileirin lisäksi myös muissa partiotapah-
tumissa. Ilahduta itseäsi tai yllätä ystäväsi t-paidalla, 
hupparilla tai juomapullolla! 

Kaikki tuotteet ja tiedot löydät shop.piirileiriotava.fi  

Tinnittääkö sävelkorvasi? Ovatko ruoka-
laulusi ruosteessa?

Tule samoajajaoston mukaan musiikin 
maailmaan! SävelmÄssä on viikonlopun
mittainen samoajien ohjelmatapahtuma, 
jossa pääset sukeltamaan musiikin   
syövereihin. 

Luvassa on monipuolista ohjelmaa, jossa 
et tarvitse musiikillista taustaa. Tule
kanssamme pitämään meteliä!

Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 19.2. 
kuksaan.fi/38213

ÄSSÄ
26. – 28.3.2021 Eurassa

SHOPPAILE OTAVAN  
VERKKOKAUPASSA! 

Sudenpentukilpailujen ilmoittautuminen  
alkaa 1.2.  Ilmoita pentueesi mukaan Sankari-
matkalle Saken ja Siirin mukaan. 

Kilpailu järjestetään samansisältöise-
nä Liedossa ja Pomarkussa, lisä-
tietoja ja ilmoittautumisohjeet 
löytyvät piirin kotisivuilta ja 
vuoden ensimmäisestä Repo-
laisesta.   

Haluatko olla mukana toteuttamassa 
Lounais-Suomen Partiopiirin perintei-
kästä sudenpentuleiriä?  
 
Kesän 2022 Tammileirin staabipestit 
ovat nyt avoinna haettaviksi.

WWW.TAMMILEIRI.FI

Kesän 2022 Tammileirin
staabipesteihin
voi nyt hakea

Lukeminen kannattaa aina! PäPa lanseerasi hienon parti-
olaisten lukuhaasteen ja L-SP lähtee mukaan siihen. Miltä 
kuulostaisi lippukunnan tai alueen yhteinen johtajiston 
lukupiiri? Entä jos lukisitte sudenpentujen kanssa yhdessä? 
Löytäisitkö kaikki kuusi kirjaa niin, että ne sopisivat tämän 
vuoden ohjelmapainotukseen? Tapoja on monia, keksikää 
itsellenne sopivin ja kertokaa se meille muillekin #par-
tiolainenlukee  L-SP tarjoaa kaikille oman piirin jäsenille 
lukuhaasteen hihamerkin maksutta. Ohjeet haasteeseen 
löydät piirin sivuilta. 


