VUODEN 2018 ENSIMMÄINEN
ALUETAPAAMINEN
- max 5 min

1. TERVETULOA

Aluetapaamisen avaus ja tervetulot, keitä paikalla?

2. TIETOISKUT JA AJANKOHTAISET

- max 30 min

• Lippukuntapäivä 24.3. Keravalla

Lippukuntapäivän messut tarjoaa kaikille lippukunnassa
toimiville kattauksen herkkuja monenlaiseen makuun,
kun piirin ryhmät tarjoilevat maistiaisia toiminnastaan ja
palveluistaan.
Tule keräämään messukassiisi parhaita käytäntöjä,
hyödyllisiä tietoja, ideoita ja messukarkkeja. Viime
keväänä ensimmäistä kertaa järjestetyt partiomessut
saivat hurjan paljon kiitosta monipuolisesta
tarjonnastaan ja nyt tulevilla messuilla tulee olemaan
vähintään yhtä laaja kattaus tietoa, taitoja ja hauskaa
toiminnallisuutta.
Lippukuntapäivän jälkeen samassa paikassa järjestetään
piirin kevätkokous.
→ Innostakaa porukkaa osallistumaan, tapahtuma on
juuri lippukunnan johtajistoa varten!
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• Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut Kaste 2018
Lippukunnat voivat itse järjestää kilpailut omille
sudenpennuilleen ja seikkailijoilleen haluamaan
ajankohtana vuonna 2018. Kisat voi järjestää myös
useamman lippukunnan voimin.
Tilaa linkki sähköiseen kisapakettiin piiritoimistolta
(uusimaa@partio.fi).
Kisapaketti sisältää kaiken tarvittavan materiaalin:
tehtävien aineistot, ennakko-ohjeen, kilpailukutsun ja
retkikirjemallin. Ilmoita samalla kisanjohtaja, kisan
päivämäärä, mitkä lippukunnat ovat kisoissa mukana
ja montako kisamerkkiä tilaat (merkkitilauksen
deadline 15.3.).
Lisätietoja täältä.
https://uusimaa.partio.fi/events/event/kaste-2018sudenpentu-ja-seikkailijakisat/

3. LUOTSIVUOSI 2018

-n. 45 min

•

Pelatkaa Kahoot-visaa puhelimilla
Pelaaminen :
Avaa Kahoot -linkki ja käynnistä visa (Play→ start now →
Classic)
Visa heijastetaan valkokankaalle tai näytetään
tietokoneen ruudulta
Kahootia pelataan puhelimella tai tabletilla osoitteessa
kahoot.it
Pelaajat näkevät ruudulta visan pin-koodin, jolla
liitytään peliin. Tämän jälkeen pelaaja kirjoittaa oman
nimimerkkinsä.
Peli alkaa
Linkki: https://play.kahoot.it/ - /?quizId=abd7bdfa-5b3d-4a508ff8-3bf39485cbb0
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•

Keskustelkaa luotseihin liittyvistä kysymyksistä.
Oman lippukunnan ikäjakaumaa ja luotsien
tarpeen arviointiin voi käyttää liitteenä olevaa
kuvaajaa. Kuvaajasta voi hahmottaa paremmin
vanhempien ikäkausien määrän.
o Miksi luotsit on tärkeitä?
o Mitkä ovat luotsien keskeisimmät tehtävät?
o Esimerkkejä, mitä kussakin lippukunnassa
tällä hetkellä tehdään?
o Miksi luotseja ei ole lippukunnassa?
§ Mitä voisi tehdä tilanteen
parantamiseksi?
o Konkreettisia asioita mitä aiotte tehdä
lippukunnassa parantaaksenne luotsausta

•

Pestatuille luotseille ilmaiset luotsikoulutukset
tämän vuoden ajan

•

Von Frenckell -avustus
Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla
avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2018
järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on
vanhempien ikäkausien toiminnan tukeminen,
erityisesti luotsitoiminnan kautta ja sitä tukien.
Haku päättyy 28.2.2018. Lisätiedot täältä.

LIITE1: Luotsin pestikuvaus
LIITE 2: Lippukuntien ikäjakauma

4. HYVINVOINTISUUNNITELMAT

- n. 10 min

Vuonna 2016 piirissä päätettiin tavoittaa jokainen lippukunta
hyvinvoinnin merkeissä. Käytännössä siis pitää lippukunnalle
hyvinvointisetti (esitys/koulutus), jonka päätteeksi tehdään
lippukunnan kanssa hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmaan
kirjataan pari kehityskohtaa, joihin lippukunta saa piiriltä tukea
ja sparrausta. Nyt on tarkoitus tehdä puuttuvat
hyvinvointisuunnitelmat ja päivittää aiemmin tehdyt
suunnitelmat.
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Hyvinvointisuunnitelman avulla lippukunnat ovat
mm. parantaneet viestintäänsä, lisänneet
palautekulttuuria, tehneet selkeämpää työnjakoa ja
panostaneet jonkin tietyn ikäkauden ohjelmaan.
Mikä tärkeintä, hyvinvointisuunnitelma on koettu
lippukunnissa hyödylliseksi.
Hyvinvointisetissä olisi hyvä olla mukana koko
johtajisto ja hyvinvointisuunnitelman laatimiselle
kannattaa varata aikaa noin kaksi tuntia.
Valmentajat: Ilmoittakaa piiritoimiston Petralle
sovitut hyvinvointisettien ajankohdat ja jos tarvitaan
muu luottis vetäjäksi sekä lähettäkää Petralle tehdyt
hyvinvointisuunnitelmat.
→ Varatkaa siis aika suunnitelmien tekoon ja päivittämiseen
lippukunnan kanssa.

5. LIPPUKUNTAKUULUMISET

- max 30 min

Käydään kierros mitä lippukunnille kuuluu? Tavoitteena on
jakaa helmiä ja hyviä käytäntöjä muillekin lippukunnille sekä
kerätä tietoa ja palautetta piirin suuntaan. Kirjatkaa kuulumisia
muistioon, jotta kuulumiset välittyvät myös piiritoimistolle.
• Mikä mättää?
• Tähän olisi kiva saada tukea
• Helmi juttu!
6. LOPETUS
- max 5 min
Lopuksi sisaruspiiri tai muu lopetustapa ja pikapalautekierros:
esim. jokainen kertoo yhden asian, jonka vie aluetapaamisesta
mukanaan lippukuntaansa.
Päättäkää seuraavan tapaamisen ajankohta ja tapaamispaikka
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