TULE MUKAAN
TOIMINTAAN!
LASTEN JA NUORTEN laadukkaan
partiotoiminnan ylläpitäminen
vaatii monta apukättä. Partiotoiminnassa on pitkät perinteet ja laadukas toiminta näkyy meillä päivittäin
viikkotoiminnassa, ryhmissä on paljon
lapsia ja järjestämme retkiä sekä leirejä.
Jotta saamme pidettyä partiotoimintamme jatkossakin hyvänä, toivotamme
tervetulleiksi uudet vapaaehtoiset ja
apukädet.
AIKUISENA SINÄ VOIT OLLA
mukana juuri sillä panoksella, mikä on
oman ajan puitteissasi mahdollista.
Tällä lomakkeella voit kertoa meille,

kuinka paljon sinulla on juuri nyt aikaa
ja voimavaroja osallistua partiotoimintaan. Kysymme lomakkeella
myös erikoistaidoistasi, koska pienille
ja suuremmillekin partiolaisille on aina
elämys oppia uusia asioita ja aitoja
todellisten ammattilaisten avulla.
Täyttämällä lomakkeen et vielä sitoudu
mihinkään, mutta avaat itsellesi mahdollisuuden rikastuttaa omaa elämääsi ja
auttaa meitä pitämään partioharrastusta
mahdollisena kaikille. Mukaan tulo ei
vaadi partiokokemusta tai erikoistaitoja,
vain avointa mieltä ja ennakkoluulotonta heittäytymistä. Vinkkaa tästä myös
muille tutuille ja kummin kaimoille!

NIMI 				

IKÄ

ASUINALUEESI
OSOITE

HALUAN

SUURTALOUSKOKKI
Voin vastata ison joukon
muonituksesta esim. leirikeittiössä

KIPINÄMIKKO
Voin tulla valvomaan yön
tunteja kaminatelttaan

KEITTIÖAPULAINEN
Voin osallistua muonittamiseen

ROUDARI / VARASTOMIES
Voin olla lastaamassa tavaraa
varastolta ja purkamassa
sinne takaisin

RAHTARI
Voin osallistua retkille/leireille/
tapahtumiin tarvittavien
tavaroidenvkuljettamiseen
VIIKKOTOIMINNAN VETÄJÄ
Voin ryhtyä viikkotoiminnan
vetäjäksi toisen aikuisen kanssa
VIIKKOTOIMINNAN VETÄJÄN
SIJAINEN Voin osallistua viikkokokoukseen, jos toinen varsinaisista vetäjistä ei pääse paikalle
AUTONKULJETTAJA
Voin kuljettaa omalla autollani
lapsia retkille ja takaisin

YHTEYSTIETONI

PUHELIN

MINULLE MIELUINEN PESTI OLISI:

SÄHKÖPOSTI

liittyä
jäseneksi

olla tilapäisenä auttajana
silloin tällöin

OLEN KIINNOSTUNUT/ HALUAISIN KUULLA LISÄÄ:
Viikkotoiminnasta (vetäjä, sijainen, uuden taidon opettaja jne.)
Retkestä (päivä- ja viikonloppuretket kouluvuoden aikana)
Leireistä (yleensä kesäisin)
Muista tapahtumista (partiotaitokilpailut, puurojuhla yms.)
Talkoista (kämppä, varainhankinta yms.)
Muusta, mistä?

POLTTOPUUVASTAAVA
Voin sahata, pilkkoa puita ja
vaikkapa lämmittää saunan ja
pesuvesiä retkillä

TRUBADUURI
Voin tulla kitarani (tai muun
soittimeni) kanssa säestämään
iltanuotiolle tai tapahtumiin.
JOKAPAIKANHÖYLÄ
Aina löytyy puuhaa teltan
pystyttämisestä puiden pilkkomiseen tai porukan saunottamiseen
SAATTAJA
Pienimmät partiolaiset
tarvitsevat aikuisia saattajia
esim. partiotaitokilpailuihin
osallistuessaan
JOTAIN MUUTA, MITÄ?

MINUA VOI KYSYÄ AVUKSI
tarvittaessa
kerran viikossa
kerran kuussa
puolivuosittain
muutamia kertoja vuodessa
kerran vuodessa

MINUT TAVOITTAA
PARHAITEN

VAPAA SANA / TERVEISET LIPPUKUNNALLE:

puhelimitse klo
tekstiviestillä
sähköpostitse

KIITOS,

että lähdet
mukaan toimintaan!
Olemme sinuun
pian yhteydessä!

