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TERVETULOA PIIRIN
KEVÄTKOKOUKSEEN
28.3. klo 12 alkaen.

Kokous järjestetään etänä.
Lisätietoa piirin nettisivujen
tapahtumakalenterista.

KEVÄÄN AIKUISREKRY
Tänäkin keväänä rekrytään aikuisia
mukaan toimintaan jos suinkin vain
pystytään. Tähän kannattaa keväällä panostaa, että on syksyllä valmiina lippukunnan toimintaan perehtyneet vetäjät
kaikille aloittaville ryhmille.
Valmiita tapahtumaideoita löytyy aikuisrekrykamppiksen nettisivuilta, tai
voitte keksiä juuri teidän lippukuntanne
näköisen tapahtuman. Oli koronatilanne mikä tahansa, kannattaa tapahtuma
suunnitella nyt takataskuun, jotta se
on toteutettavissa heti kun mahdollista. Kampanjaviikon tapahtumat pitää
ilmoittaa ja lippukunnan haluamat
materiaalit tilata ilmoittautumislomakkeella 7.3. mennessä. Lisätietoa partion
nettisivuilta!

LUOTTIKSEKSI
PIIRITOIMINTAAN!

V I E S T I N TÄ K O U L U T

Tämä kutsu on just sinulle. Partiopiirissä on avoimena monenlaisia pestejä, joissa voit oppia jotain
ihan uutta tai hakea lisäkokemusta jo osaamaasi
asiaan. Piirin luottiksena saat monipuolista kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä
ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Käy piirin nettisivuilla tutustumassa
avoimena oleviin pesteihin.

U S TA
E TÄ N Ä

Toimitko lippukunnassa viestintävastaavana, oletko täysin pihalla somejulkaisemisen kanssa tai oletko muuten
kiinnostunut tai tekemisissä lippukunnan
viestinnän kanssa? Katsopa piirin nettisivujen tapahtumakalenterista VIMA-VIIKONLOPPU GOES TEAMS 3.4. – tarjolla
päivän aikana monenlaista viestintäkoulutusta eri taitotasoille. Voit osallistua
koko päivään, tai vain niihin koulutussetteihin, jotka sinua eniten kiinnostavat.

MATALALENTO
2021
Tule vie�ämään vauhdikas kevätpäivä Mietoisiin!
Ota kaverisi ja polkupyöräsi mukaan ja lähde
Matalalentoon 29.5.2021. Kiihkeässä kisassa on
tarjolla kauniita maalaismaisemia, �ukkaa rei�suunni�elua ja hyvää mieltä.
Tapahtumaa odotellessa voit o�aa somet ja net�sivun seurantaan: IG ja FB @matalalento2021,
h�p://www.miekot.ﬁ/matalalento/ MATALALENTO
2021

ANSIOMERKKIOSAAJA-WEBINAARI
Piirin ansiomerkkitoimikunta järjestää tiistaina 23.3.2021 klo 18-20 webinaarin, jonka
aiheena on ansiomerkkien luovutustilaisuuden järjestäminen, vinkit etäluovutukseen
ja ansiomerkkien kantaminen. Lisäksi käsitellään partion ansiomerkkijärjestelmän historiaa ja nykyisyyttä yleisellä tasolla sekä tietysti vastataan kysymyksiin.
Tilaisuus on suunnattu lippukuntien ansiomerkkivastaaville, lippukunnanjohtajille, pestijohtajille ja muille partioansiomerkeistä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen Kuksaan
to 18.3.2021 mennessä: www.kuksaan.fi/40078. Lisätiedot: Timo Sirén ja Jyrki Tuominen (etunimi.sukunimi[at]partio.fi)

TEAMS
JA O36
LIPPUKUN 5
TI
KÄYTTÖÖNEN
Haluaisitteko tietää ja oppia
enemmän lippukuntien
käyttöön tarjolla olevasta O365-järjestelmästä?
Piirin ja partion nettisivuilta
löytyy tietoa ja lisäksi nyt
keväällä on tarjolla kaikille
avoimia etäkoulutuksia. Käy
kurkkaamassa osoitteesta:
partio.fi/partiolaiselle/
apua-ja-ohjeita/kuksa-ja-office-365-koulutus/

OTAVA N
OHEISOHJELMAN
M AT E R I A A L I
V E R KO S S A
Otavan verkkosivuilta löytyy kattava
oheisohjelmapaketti
lippukuntien käytettäväksi! Materiaalia on
runsaasti, ja sieltä voi
valita käyttöön omaan
tarkoitukseen sopivat
osuudet. Käy tutustumassa osoitteessa
piirileiriotava.fi!

# PA RT I O I A
L A I N E N VA
K U T TA

Nähdään Matalalennossa!
Mietoisten Kolopuu�n�t

Y-VAALISTUDIO
Kuntavaalit tulevat –
olethan valmis?

Y-vaalistudio on nuorisojärjestöjen kuntavaalipaneeli äänestysikäisille ja pian äänestysikäisille nuorille. Lopussa on luvassa
myös pientä partioaiheista kisailua! Y-vaalistudion katsominen toimii myös loistavasti yhtenä Vaalipöllö-merkin aktiviteettina.
Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, liity
vain mukaan striimiin vaikka kotisohvalta
käsin 27.3. klo 15. Lisätietoa tapahtumasta löytyy piirin tapahtumakalenterista sekä
piirin Instagramista.
Vaalipöllö puolestaan opettaa kaikenikäisille partiolaisille demokratiasta, vaaleista
ja äänestämisen merkityksestä. Lisää partion nettisivuilta!

KUNTAVAALIKÄVELY
6-18.4.2021
Kokoa johtamasi ryhmä tai kerää joukko
ystäviä ja lähtekää nauttimaan ulkoilmasta ja samalla tutustuen kuntavaaleihin rastien tehtävien avulla. Kuntavaalikävelylle
voit osallistua koska vaan tapahtuma-aikana ja materiaalia voi käyttää silloin kun
se itselle parhaiten sopii. Kuntavaalikävely
sopii erinomaisesti esimerkiksi kokousaiheeksi, rastien suorittaminen kestää noin
tunnin.
Niille, joiden lähistöllä kuntavaalikävelyn
rasteja ei ole valmiiksi järjestetty tai haluavat suorittaa sen muualla, tullaan materiaali tarjoamaan verkossa itse toteutettavaksi.
Lisää tietoa tapahtumasta löydät piirin
Facebook-sivulta ja nettisivujen tapahtumakalenterista.
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