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Päivitetty 2.12.2022 

1. Varaa varauskalenteri Varaanissa 
(http://varaani.lounaissuomenpartiopiiri.fi/varaukset) olevat tavarat heti, kun 
tiedät tapahtuman niitä tarvitsevan. 

2. Täytä materiaalitilauslomake ja toimita täytetty lomake oman toiminnanalan 
työntekijälle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. 

3. Toimita tapahtumaan kopioitava materiaali sekä selkeät tulostusohjeet 
toiminnanalan työntekijälle viimeistään perjantaina viikko ennen tapahtumaa. 
Voit myös itse kopioida materiaalit Turun tai Porin toimistolla. Merkitse 
ottamasi kopiot kopiovihkoon. 

4. Jos tapahtuman tarvitsemia materiaaleja ei löydy partiotoimistolta, staabi 
hankkii ne itse talousarvion puitteissa ja tekee kululaskun piirille. 

5. Työntekijä pakkaa materiaalitilauslomakkeen ja Varaanista varatut tavarat 
tapahtumaa varten. Retkeilytarvikkeet, jotka pääsääntöisesti löytyvät Turun 
partiotoimiston alavarastosta, staabi pakkaa itse. Kulku alavarastoon tapahtuu 
hissillä. Valitse nappulavalikosta P. Varaston hälytysjärjestelmän koodin ja 
toimiston avaimen saat tarvittaessa partiotoimistolta. Kun haet tai viet 
tavaroita varastoon, huolehdithan että jäljiltäsi tavarat ovat siististi paikoillaan, 
hälytykset päällä ja ovi lukossa. 

6. Nouda valmiiksi pakatut sekä itse pakattavat tavarat partiotoimistolta 
toimiston aukioloaikoina. Jos tämä ei onnistu, otathan ajoissa yhteyttä 
työntekijään. Aukioloajat näette L-SP: n nettisivuilta 
https://lounaissuomi.partio.fi/piiri/yhteystiedot/  
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1. Palauta tavarat ehjinä ja käyttökunnossa partiotoimistolle heti tapahtuman 
jälkeen aukioloaikojen puitteissa, ellei palautuksesta ole toisin sovittu. 

2. Palauta toimistosta haetut tavarat toimistoon ilmoitustaulun eteen, alavarastosta 
haetut alavarastoon. Kulku alavarastoon tapahtuu hissillä. Valitse 
nappulavalikosta P. Varaston hälytysjärjestelmän koodin ja toimiston avaimen 
saat tarvittaessa partiotoimistolta. Pyri palauttamaan teltat, laavut yms. kuivana. 
Jos se ei onnistu, niin staabi levittää ne kuivumaan alavarastoon, sopii 
työntekijän kanssa niiden pakkaamisesta sekä hoitaa pakkaamisen sovitusti. Kun 
haet tai viet tavaroita varastoon, huolehdithan että jäljiltäsi tavarat ovat siististi 
paikoillaan, hälytykset päällä ja ovi lukossa. 

3. Jos tavara rikkoutuu tai häviää tapahtumassa, kerro siitä tavaroiden palautuksen 
yhteydessä. Älä jätä rikkinäistä tavaraa varastoon, vaan huomioi seuraavaa 
käyttäjä. 

4. Jos tapahtumassa käytetään EA-laukun sisältöä, merkitse laukussa olevaan 
tarkastuslistaan käytetyt tuotteet. Näin toimisto tietää hankkia puuttuvat 
tarvikkeet ennen seuraavaa käyttöä ja varustetaso laukuissa pysyy listan 
mukaisena kaikille käyttäjille. 
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MATERIAALITILAUS 
 
MATERIAALITILAUKSET ON TOIMITETTAVA TOIMISTOLLE VIIMEISTÄÄN KAKSI VIIKKOA ENNEN TAPAHTUMAA. 
 
Tapahtuma______________________________________________________ 

Ajankohta________________________________________________________ 

Johtaja (nimi ja puhnro) _______________________________________________ 

Tavarat noudetaan (pvm, klo) ____________________________________________ 

Tavarat noutaa (nimi ja puhnro) ___________________________________________  

 
Maksuttomat materiaalit 
 

KPL TUOTE KPL TUOTE 

 Yleisesite (SP)  Turvallisesti yhdessä -esite 
 Turvallisuusohjeet  Aikuisena partioon -opas 
 TURVALLISUUS -määräyksiä ja -ohjeita 

partiotoimintaan VESILLÄ  PJ-valtakirjan anomislomake 

Maksulliset materiaalit 
 

KPL HINTA TUOTE KPL HINTA TUOTE 

 0,15€ Aluekartta (A4) 
 

0,30€ 
LPK:n moninaisuusluuppi 

 3,00€ Partiohistoria 
 

0,30€ 
Kriisiviestintäohje 

 3,00€ Illan päätteeksi 
 

0,90€ 
Vimawirta luottiksille 

 3,00€ Leikkivihko 
 

1,05€ Vimawirta lippukunnille 

 0,30€ Partion päihdelinjaus 
 

1,10€ 
 

Lisäwirta (mv) 
 

 0,20€ PJ-peruskurssin suorittajan 
ohje (mv)  

2,20€ Kevät-Ilmo 

 0,30€ PJ-peruskurssin ohjaajan ohje 
(mv)  

2,20€ Syys-Ilmo 

 0,30€ Akelan pesti 
 

15,40€ PJ:n käsikirja 

 0,30€ Sammon pesti 
 

1,80€ SP:n partiotaitokilpailujen säännöt 

 0,30€ Luotsin pesti 
 

1,80€ L-SP:n partiotaitokilpailujen 
säännöt  

 0,15€ Aikuisluotsin pesti 
 

0,60€ L-SP:n 
suunnistusmestaruuskilpailujen 
säännöt 

    
0,40€ Todistukset (hinta per todistus) 
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AV-välineet  
 

KPL TUOTE KPL TUOTE 
 Datatykki  Datamokkula (yhteys 30 laitteelle) 

 Kannettava tietokone  Jabra mikrofoni -kaiutinyhdistelmä 

 CD-radiosoitin  B-P Suomessa 20.7.1933 (DVD) 

 Megafoni  B-P:n tarina (DVD) 

Muut tuotteet 
 

KPL TUOTE KPL TUOTE 
 Fläppitaulu  Anne-nukke, baby (vain piirin EA-koulutusten 

käyttöön) 

 Fläppipaperia  Laululupa 

 Koulutustarvikelaukku  OEK (25kpl/laatikko) 

 Merikoulutussalkku  Partiolaulukirja 

 Merikortit  Ritariballadi 

 EA-reppu  Partiomenetelmä palapeli 

 PJ:n EA-pakkaus  Ikäkausilaatikot 

 Taittopaarit  GPS 

 Valkokangas  Sekuntikello 

 Jatkojohto  Tunnekortit (5 korttipakkaa/setti) 

 Wogglen tekotarpeet + ohjeet  
(a’ 1,40 €) 

 Pestikeskustelupelikortit 

 PJ-kurssin peruskirjat  Osaamiskortit 

 KV-arkku  Johtamismallilakana (WAGGGS) 

 Anne-nukke, aikuinen (vain piirin EA-
koulutusten käyttöön) 

 Johtamismallilakana (WOSM) 

 Anne-nukke, juniori (vain piirin EA-
koulutusten käyttöön) 

 Pestiavainlakana 

 

Muut tarvittavat koulutusmateriaalit 
 

KPL TUOTE 
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