UUDEN LIPPUKUNNANJOHTAJAN MUISTILISTA

HEIPPA UUSI LIPPUKUNNANJOHTAJA!

O NNE A UUDE S T A PE S T I S T Ä SI !

Lippukunnanjohtajan pesti on varmasti yksi partion antoisimmista ja tärkeimmistä! Saat kullanarvoista
johtamiskokemusta ja näet toivottavasti ajan myötä kädenjälkesi lippukunnan kehittyessä. Muista, ettet
ole tehtävässäsi yksin, vaan tukenasi ovat oman hallituksesi lisäksi alueen lippukuntavalmentajat sekä
toimiston lippukuntakoordinaattorit.
Tässä kirjeessä on muutamia perusjuttuja ja vinkkejä, joilla on tarkoitus tukea sinua pestissäsi. Kaikissa
mieltäsi askarruttavissa asioissa sinua auttaa aluetiimi ja toimiston lippukuntakoordinaattorit.
Piiritoimiston lippukuntakoordinaattorit ovat järjestäneet uusille lippukunnanjohtajille Partioasemalla
perehdytysiltoja, mutta tämän kevään illat on jo valitettavasti pidetty. Seuraavat järjestetään syksyllä,
olet silloin lämpimästi tervetullut mukaan! Perehdytyspäivämäärät selviävät vasta myöhemmin kevään
aikana, tarkkaile siis postiasi myöhemmin.
Iloista partiokevättä!

Terkuin piirinjohtajat

Siiri ja Elias sekä toimiston väki

TÄRKEÄT PIENET JUTUT
•

Päivitä omat yhteystietosi ja lippukunnan pestit Kuksaan

•

Ilmoita lippukuntavalmentajallesi JA piirin työntekijälle (lippukuntakoordinaattorille), kun
lippukunnanjohtaja on vaihtunut.

•

Päivitä lippukunnanjohtajan yhteystiedot myös kaupungille, seurakuntaan (tai muulle
taustayhteisölle) ja muille yhteistyökumppaneille.

•

Päivitä patentti- ja rekisterihallitukseen lippukunnan tiedoissa tapahtuvat muutokset esim.
sääntömuutokset, nimenkirjoittajien vaihdokset ja osoitemuutokset.
www.prh.fi → yhdistysrekisteri → muutokset

•

Päivitä vaihtuneet yhteystiedot myös Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmään (YTJ)
https://www.ytj.fi/. Koskee lippukuntia, joilla on Y-tunnus (YTJ:ssä samat yhteystiedot kuin
verohallinnossa).

•

Muista jakaa hommia myös lippukunnan ohjelma- ja pestijohtajalle sekä muulle hallitukselle!

ALUETIIMIT
Aluetiimit tukevat oman alueensa lippukuntia. Lippukunnanjohtajan oma tuki on lippukuntavalmentaja,
ohjelmajohtajaa auttaa ohjelmavalmentaja ja pestijohtajaa (sis. entisen koulutusvastaavan hommat)
puolestaan jeesii pestausvalmentaja.
Aluetiimien tarkoituksena on tukea alueenne lippukuntia tekemään partiota yhdessä enemmän ja
paremmin. Aluetiimiläiset tukevat sekä teitä henkilökohtaisesti että koko alueena yhdessä.
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HELSINKI

LIPPUKUNTAVALMENTAJA

EteläHelsinki

Jenni Parviainen

KeskiHelsinki

Aliisa Koivisto

LänsiHelsinki

Aleksi Viitamäki

KaakkoisHelsinki

LIPPUKUNTAVALMENTAJA

OHJELMAVALMENTAJA

PESTAUSVALMENTAJA

Mikko Kouhia

Hanna Nevalainen

Sami Lehto

Essi Henriksson

Salla Herranen

Ilkka Hemminki

Ilari Immonen

Noora Britschgi

KoillisHelsinki

Lauri Hietikko

Eeva Riivari

Tiia Suominen

Itä-Helsinki

Sini Saaranen

Nora Saarinen

Joona Rajamäki

Laura Saarikoski

PohjoisHelsinki

Salla Salokanto

Matti Mannonen

Nadja Grönfors

Elias Herva

ESPOO

LIPPUKUNTA-

LIPPUKUNTA-

OHJELMA-VALMENTAJA

PESTAUSVALMENTAJA

VALMENTAJA

VALMENTAJA

Paula Silfverberg

Niklas Hagelberg

Timo Muttonen,

Jarmo Heinonen, Minna

Petri Dahlberg, Kati

Erik Tirkkonen

Vääräniemi, Susanna

Kling

Elli

Tammi

Merja Ranta-aho

Kaurinkoski

Vespa

Verna Ritala

Järeä&Grani Joni Ärmänen

Jaakko Iivanainen

VANTAA

LIPPUKUNTA-

LIPPUKUNTA-

OHJELMA-

PESTAUS-

VALMENTAJA

VALMENTAJA

VALMENTAJA

VALMENTAJA

Itä- ja Länsi-

Johanna Raita ja Maria

Petra Siltanen ja

Vantaa

Lallukka

Johanna Ylander

Älä koskaan epäröi ottaa yhteyttä lippukuntavalmentajaasi tai lippukuntakoordinaattoriisi kaikissa
lippukuntaa koskevissa asioissa: Molemmat ovat olemassa SINUA varten! Esimerkiksi jäsenmäärän kasvu,
johtajaresurssit, kiusaamistapaukset ja kolokeissit ovat peruskauraa valmentajille ja työntekijöille.
Työntekijöiden yhteystiedot hieman myöhemmin tässä vihossa.

HYÖDYLLISTÄ KOULUTUSTA
Lippukunnanjohtajalle ehdottoman hyödyllisiä koulutuksia ovat mm. PJ-kurssi & LPKJ-kurssi. Jos et ole
vielä käynyt kyseisiä koulutuksia, löydät lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet koulutuksiin täältä piirin
nettisivuilta: www.päpa.fi/tapahtumat

TOIMISTON TYÖNTEKIJÄT
Lippukuntakoordinaattorit ovat lippukuntien ensisijainen yhteys piirin toimistolle. He auttavat
monenlaisissa pulmatilanteissa, vastailevat vaikeisiin ja helppoihin kysymyksiin ja auttavat eteenpäin,
kun ihmetyttää. Ole rohkeasti yhteydessä, jos lippukunnallasi on esim. hallinnollisia pulmia, ongelmia
kolon kanssa, erimielisyyksiä vanhempien kanssa tai johtajiston kesken. Kaikkea saa kysyä!

Helsingin lippukuntakoordinaattori

hanna.hietikko@partio.fi

09 8865 1223

tarja.vartiainen@partio.fi

09 8865 1212

larissa.olasvuori@partio.fi

050 5473 090

papa.toimisto@partio.fi

09 8865 1200

Toiminnanjohtaja Mimmu Mannermaa

mimmu.mannermaa@partio.fi

040 132 7088 (yhteyshenkilö
kriisitilanteissa, tallenna
numero kännykkääsi!)

Kaikki partiotyöntekijät

etunimi.sukunimi@partio.fi

Partioasema

Hanna Hietikko

Espoon lippukuntakoordinaattori
Tarja Vartiainen

Vantaan lippukuntakoordinaattori
Larissa ”Laija” Olasvuori

Toimistosihteeri (toimiston palvelut,
kuten monistus ja postitus sekä
ilmoittautumisasiat)
Marika Toivonen

Töölönkatu 55
00250 Helsinki

PIIRIN VIESTINTÄ
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoilee viestintäkanavissaan tietoa lippukuntien toiminnan tueksi, infoa
tulevista tapahtumista ja koulutuksista sekä partiouutisia. Jäsenlehti Heppu ilmestyy kuusi kertaa
vuodessa, ja se jaetaan kaikille jäsenmaksunsa maksaneille kotiin. Hepun lisäksi piirillä on monia
muitakin viestintäkanavia, joita kannattaa seurata.

NE T T IS I VU T
Osoitteesta www.päpa.fi löytyy partion ulkopuolisille suunnattua perustietoa partiotoiminnasta,
partiouutisia ja pk-seudun kaikkien lippukuntien yhteystiedot ja kokousajat. Tsekkaa erityisesti oman
lippukuntasi yhteystiedot. Tiedot haetaan piirin nettisivuille suoraan Kukasta, joten tee tarvittavat
muutokset suoraan Kuksaan.
Piirin nettisivuilta löytyy myös lippukunnalle hyödyllisiä juttuja -> Tsekkaa Piiri palvelee -osio. Siellä on
mm. asiaa lippukunnan vakuutuksista, turvallisuudesta, yhdistyksen johtamisesta, viestinnästä,
jäsenhankinnasta ja stipendeistä.
Partiokannuksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.partiokannus.fi ja Espoon Partiotuen sivut
osoitteesta www.ept.fi.

S ÄH K ÖPO S T I
Sähköposti on yksi tiedotuskanavamme. Huolehdithan siis, että olet merkinnyt ajan tasalla olevan
sähköpostiosoitteesi Kuksaan.
PäPa lähettää lisäksi sähköpostitiedotteen kerran kuussa kaikille yli 15-vuotiaille jäsenilleen, joiden
sähköpostiosoite löytyy Kuksasta. Välitäthän tarpeelliset tiedot eteenpäin omaan lippukuntaasi, erityisesti
alle 15-vuotiaille jäsenille ja heidän koteihinsa.

L IP PU KU N T A PO S TI
SP ja PäPa julkaisevat molemmat omaa lippukuntapostiaan. PäPan lpk-posti lähetetään lippukunnan
Kuksassa ilmoittamalle postinsaajalle paperisena kuusi kertaa vuodessa, mutta SP:n lpk-posti ilmestyy
vain sähköisesti. PäPan lippukuntapostin kansitekstit lähetetään sähköpostitse kaikille Kuksaan
merkityille lippukunnanjohtajille, lippukunnanjohtajanapulaisille, pestijohtajille ja ohjelmajohtajille.
Vastaanottajalista päivitetään pari kertaa vuodessa. Kannattaa siis huolehtia, että pestit ovat ajan tasalla
Kuksassa!

SO S I A A LI NE N ME D I A
PäPan löydät myös monista sosiaalisen median kanavista. Tässä tärkeimmät:
Facebook: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset -sivu ja Sisäpiiri-ryhmä. Muista liittyä myös alueesi omaan
ryhmään! SP:n puolestaan löydät osoitteesta www.facebook.com/partio
Twitter: @partiokuuluu
Instagram: @partiokuuluukaikille
WhatsApp: Liity PäPan WA-listalle ja saat muutaman kerran kuussa partiouutisia ja -kuulumisia luuriisi.
Ohjeet osoitteessa http://purkki.partio.fi/whatsapp
Partioaiheisia postauksia ja kuvia löydät some-kanavista hashtageilla #partioscout ja #päpa. Muista
käyttää hashtageja myös omissa partiokuvissasi!

MU I T A H Y ÖD Y L L IS I Ä SI VU J A
www.partio.fi (SP:n nettisivut)
toiminta.partio.fi (tukea lippukunnan toimintaan)
http://parempilippukunta.fi (blogi, josta löytyy vinkkejä lpk:n toimintaan ja esimerkkejä elävästä elämästä
sekä lpk-tuen päivitykseen liittyvät materiaalit, esim. pestikuvaukset)
www.partiokämpät.fi (PäPan kaikki kämpät ja leirialueet)
www.toimintavinkit.fi (vinkkejä viikkotoiminnan pyörittämiseen)

KUKSA-JÄSENREKISTERI
Kuksa on Suomen Partiolaisten ylläpitämä jäsenrekisteri. Lippukunnassa jäsenrekisterinhoitajalla on
laajimmat käyttöoikeudet Kuksaan ja hän pystyy muokkaamaan lippukunnan tietoja ja lisäämään uusia
jäseniä lippukuntaan. Muilla oikeuden määrittyvät pestin mukaan (esim. akela näkee laumansa jäsenten
tiedot, kun ryhmä ja sen johtajat ovat määritetty Kuksaan). Varmistathan, että oman lippukuntasi pestit
ja laskutustiedot on merkitty Kuksaan oikein!
Kuksaan kirjaudutaan PartioID:llä osoitteessa kuksa.partio.fi.
Muistattehan katsoa säännöllisesti Kuksan lippukunnan jonon. Osoitteessa www.partio.fi/liity halukkaat
voivat ilmoittautua lippukunnan jonoon – tyrkyllä saattaa siis olla laumoittain lapsia ja aikuisia.

Kuksaan kannattaa merkitä myös lippukunnan ryhmät. Ryhmiin lisätään johtajat ja ryhmän jäsenet,
minkä jälkeen johtajat pääsevät katsomaan ryhmänsä tietoja ja ilmoittamaan ryhmänsä kisoihin ym.
tapahtumiin. Ryhmien luonti kannattaa, sillä niiden avulla Kuksa pystyy tuottamaan valmiin tiedon
vuosiselostetta varten – ja se työ on pois sinun harteiltasi.
Kuksa-ohjeet löydät: www.partio.fi/kuksa

VUONNA 2017 LPKJ:N RINNALLE PESTI- JA
OHJELMAJOHTAJAT
Lippukunnan johtaminen on iso kokonaisuus. Hommaan sisältyy niin paljon eri osa-alueita, ettei
lippukunnanjohtajan kannata yrittää selvitä kaikesta itse. Tärkeimmät lippukunnanjohtajan taakkaa
keventävät pestit ovat ohjelma- ja pestijohtajan pestit. Myös piiri kohdentaa lippukunnille tarjoamaan
tukea tätä kolmikkoa ajatellen.

L IP PU KU NN A NJO H T AJ A
Lippukunnanjohtaja on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta. Lippukunnanjohtajan
tehtävänä on johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä
sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Lippukunnanjohtajan tehtäviin kuuluu
-

lippukunnan hallinnollinen johtaminen: hallituksen puheenjohtajana toiminen, lippukunnan
edustaminen virallisissa tapahtumissa ja lippukunnan nimenkirjoittajana toimiminen

-

lippukunnan viestinnän johtaminen: varmistaa, että viestintä on sujuvaa ja että eri kohderyhmät
huomioidaan

-

lippukunnan talouden johtaminen: huolehtia, että tilinpäätös tulee tehdyksi, avustukset haetaan
ajallaan ja raportoidaan asiallisesti

-

yhteistyötahojen kanssa toimiminen: yhteydenpito lippukunnan erilaisiin sidosryhmiin

-

lippukunnan toiminnan kehittäminen: lippukunnan toiminnan suunnittelun ja -arvioinnin
organisoiminen, kehittää lippukunnan toimintatapoja ja visioida lippukunnan tulevaisuutta

-

toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen: ratkoa ja auttaa johtajistoa ongelmatilanteissa, tuntea
piirin kriisiviestintäohje sekä tuntea ja vastata lippukunnan toiminnasta Suomen Partiolaisten
turvallisuusohjeiden mukaisesti

O H JEL M A JO H T AJ A
Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa
mahdollisimman laajasti. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan luotsit ja ikäkausivastaavat.
Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja
kasvatustavoitteet. Ohjelmajohtajan pestaa lippukunnanjohtaja.
Ohjelmajohtajan tehtäviin kuuluu
-

lippukunnan partiokasvatus: tietää lippukunnan jokaisen ikäkauden tilanne, pestata
ikäkausivastaavat ja luotsit, huolehtia että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa
sekä huolehtia siitä, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset
ikäkausitapahtumat ja varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa, että lippukunnan
ryhmien toiminta on suunnitelmallista

-

alueellinen yhteistyö: osallistuu yhdessä alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa vuosittain
yhteisesti toteutettavien ohjelmatapahtumien suunnitteluun alueen kasvatusvalmentajan johdolla
sekä delegoi alueellisesti järjestettävien tapahtumien järjestelyihin lippukunnasta sopivat tekijät

PE S T IJO H T AJ A
Pestijohtaja huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten eli aikuisista ja kaikista lippukuntapestissä toimivien
samoaja- ja vaeltajaikäisten motivaatiosta, pestijärjestelmän käytöstä ja kouluttautumisesta – lyhyesti
sanottuna siitä, että partiossa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä. Pestijohtaja löytää siis oikean pestin
tekijälle, ja oikean tekijän pestille. Pestijohtajan pestaa lippukunnanjohtaja.
Pestijohtajan tehtäviin kuuluu
-

pestijärjestelmän käyttö: huolehtii siitä, että kaikkien lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten
kanssa käydään hyvä pestikeskustelu ja he tietävät mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea ja
koulutusta pestiin on tarjolla, kouluttaa muille lippukunnassa pestijärjestelmän hyvää ja
tavoitteellista käyttöä sekä ymmärtää pestauksen mahdollisuudet innostamisessa ja motivoinnissa

-

lippukunnan henkilöresurssien johtaminen ja kehittäminen: huomioi ja suunnittelee, keitä
lippukunnan pesteissä toimii nyt, ja keitä jatkossa, huolehtii siitä, että lippukunnan
aikuisrekrytointi on aktiivista ja jatkuvaa sekä varmistaa, että uudet aikuiset otetaan osaksi
lippukunnan johtajistoa

-

johtajiston kouluttautumissuunnittelu: huolehtii siitä, että lippukunnan vapaaehtoiset käyvät
pestinmukaiset koulutukset, seuraa piirin, SP:n yms. koulutustarjontaa ja tiedottaa niistä
lippukunnassa, laatii lippukunnan kouluttautumissuunitelman, vastaa lippukunnan
ilmoittautumisista koulutuksiin ja tuntee piirin ilmoittautumiskäytännöt

-

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia
kuvailemaan partiossa oppimiaan taitoja niin, että ihmiset partiossa ja partion ulkopuolella
ymmärtävät, minkälaisesta taidoista on kyse

Johtajapassi on helppo tapa ottaa haltuun kaikki kolme johtopestiä. Pyydä passituksen kanssa apua omalta
valmentajaltasi!
Tarkemmat pestikuvaukset ja johtajapassin löydät piirin nettisivuilta:
http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/piiri-palvelee/tukea-lippukunnan-toimintaan/avaimetlippukunnan-hyvaan-johtamiseen-pestit-johtajapassi/

TAUSTAYHTEISÖT JA SIDOSRYHMÄT
H EL S IN G IN K AU PU N K I
Avustukset
Helsingin kaupunki myöntää lippukunnalle toiminta-avustusta. Avustukset haetaan sähköisesti
lippukunnan Katso-tunnuksilla Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa:
https://asiointi.hel.fi → Yritys- ja yhdistyspalvelut
Toiminta-avustushakemukset haetaan helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Aika on ehdoton, älä siis
myöhästy! Liitteet voi toimittaa hakemuksen yhteydessä tai viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
HUOMAA! Enää ei ole erillistä leiriavustusta, vaan kaikki lippukunnan toiminta tulee huomioida
toiminta-avustuksessa.
Ole rohkeasti yhteydessä kaikissa avustuksiin liittyvissä ongelmissa suoraan Nuorisotoimeen,
virpi.talasmaki@hel.fi tai matti.rasa@hel.fi
Lainaamo ja monistamo
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksella on oma AV- ja leirivälinelainaamo. Kesä-, heinä- ja
elokuun leirivälineet on anottava 31.3. mennessä omalla lomakkeella, mutta muuten tiedustelut ja
varaukset hoidetaan sähköpostilla nklainaamo@hel.fi
Lainaamo löytyy netistä: http://nuoriso.hel.fi/avlainaamo
Lippukunnat voivat tilata ilmaiseksi NK:n Monistamosta kopioita, kuten lippukuntalehtiään.
Lippukunnilla on kopiokiintiö, joka vuonna 2013 oli 50 kopiota / jäsen / yhdistys.

Katso asiasta lisää NK:n sivuilta:
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Monistamo+ja+taittopaja

ES PO O N K AU PU N KI
Kaupungin tärkein tukimuoto lippukunnille ovat avustukset. Lippukunnan on tärkeää muistaa toimittaa
avustushakemukset ajoissa. Espoon kaupunki vuokraa myös leirikeskuksia ja leirivälineitä. Lisätiedot:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Nuoret/Vuokrattavia_tiloja_ja_avustuksia
Yleisavustukset
Yleisavustuksen hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 31.3. Kohdeavustuksen hakuajat ovat 15.1., 30.4. ja
30.9.

VA N T A AN K AU PU N K I
Kaupungin tärkein tukimuoto lippukunnille ovat avustukset. Lippukunnan on tärkeää muistaa toimittaa
avustushakemukset ajoissa. Vantaan kaupunki vuokraa tiloja ja välineitä. Avustuksista tärkeimmät ovat
toiminta-avustus ja kohdeavustukset mm. leireille.
Toiminta-avustukset tilitetään ja haetaan viimeistään 1.4. Lisätiedot: http://www.vantaa.fi/vapaaaika/nuoret/jarjestoille_ja_ryhmille

SEU R A KU N T A T A I M U U T AU S T AY H TE I SÖ
Suurimmalla osalla piirin lippukunnista on seurakunta taustayhteisönä. Hyvät välit kaikkiin lippukunnan
taustayhteisöihin ovat ensiarvoisen tärkeät. Lippukunnanjohtajan ja/tai hallituksen velvollisuutena on
pitää yhteyttä seurakunnan partioyhdyshenkilöön eli seppoon ja kirkkoherraan.
Muista ilmoittaa yhteystietosi lippukunnan taustayhteisön yhteyshenkilölle (seurakunnissa seppo =
seurakunnan partioyhdyshenkilö)! Tarkista myös, että lippukunnan tiedot näkyvät SRK:n nettisivuilla ja
että ne ovat oikein!

MUU T S IDO S RYH M Ä T
Oman lippukuntasi sidosryhmiä ovat esimerkiksi vanhempain- ja kannatusyhdistys, lippukunnan
toiminta-alueen muut yhdistykset, sekä partiokämpän tai kolon naapurit. Heille kannattaa myös päivittää
lippukunnanjohtajan yhteystiedot ja pitää heihin säännöllisesti yhteyttä.
Taustayhteisöä ja sidosryhmiä voi vaikka ilahduttaa lippukunnan oman lehden lähettämisellä!

KASVU JA MARKKINOINTIMATERIAALIT
Pääkaupunkiseutu kasvaa jatkuvasti ja on tärkeää, että jokaisella halukkaalla on mahdollisuus harrastaa
maailman parasta harrastusta! Pääseväthän sunkin lippukunnassa kaikki toiminnasta kiinnostuneet
mukaan?
Ydintekijänä lasten harrastustoiminnan takaamiseksi ovat motivoituneet aikuiset. Aikuisrekryn tueksi
löytyy kasapäin materiaalia osoitteesta http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/piiripalvelee/jasenhankinta/, mutta tärkeimpänä oppina rekrytoinnissa on henkilökohtainen kysyminen.
Käytä tuttaviasi ja mielikuvitusta ihmisten löytämiseen. Vinkkejä löydät myös parempilippukunta.fi –
blogista.
Piiristä saat lainata ilmaiseksi markkinointimateriaaleja (markkinointiteltta, pöydät, pelit, banderollit,
julisteet, flyerit ja mitä partio on -vihko). Varaa materiaalit omaan tapahtumaasi Linnealta,
linnea.eerola@partio.fi
Lisäksi SP:llä on käytössä materiaalipalvelu, jossa lippukunnat voi muokata itselleen sopivan julisteen
tms. omilla teksteillä ja kuvilla. Palvelun käyttö on helppoa. Valitse haluamasi pohja, klikkaa muokattavaa
elementtiä, tee muutokset ja paina sinistä päivitä-nappia elementin oikeasta yläreunasta. Kun olet tehnyt
kaikki muutokset, paina yläreunasta vielä vihreää päivitä-nappia ja lataa itsellesi PDF-tiedosto (vedosPDF riittää tarkkuudeltaan A3-kokoisiin tulosteisiin). Muista kuitenkin tallentaa tuotoksesi omalle
koneelle (ts. tehdyt työt eivät tallennu palveluun)!
Pääset kirjautumaan järjestelmään osoitteessa http://partio.fi/materiaalipankki
Suosittelemme myös osallistumaan piirin viestintä- ja markkinointikoulutuksiin sekä papata partiosta
kurssille. Tiedot kaikista kursseista ja tapahtumista löydät www.päpa.fi/tapahtumat
Jos tulee mitään kysymyksiä tai toiveita markkinoinnin tukemiseen niin ole yhteydessä toimistoon,
papa.toimisto@partio.fi.

TURVALLISUUS LIPPUKUNNAN TOIMINNASSA
TU RV A L L IS U U SO H JE
Kaikkea partiotoimintaa ohjaa Suomen Partiolaisten turvallisuusohje. Ohje antaa vinkkejä turvalliseen
toimintaan kokouksissa, retkillä ja leireillä ja kertoo kuinka onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä.
Turvallisuusohjeeseen tutustuminen on jokaisen lippukunnassa toimivan johtajan asia.

TU RV A L L IS E S T I Y H D E S S Ä -O H JE
Turvallisesti yhdessä -ohje on partion ohjeistus jokaisen partiojohtajan ja ryhmänvetäjän ohje, jonka
tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Turvallisesti
yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille 18-vuotiaille partiojohtajille ja ryhmänvetäjille iästä
riippumatta.
Lippukunnanjohtajan vastuulla on, että yllä mainitut ohjeet ovat lippukunnan johtajiston tiedossa ja että niitä
noudatetaan kaikessa lippukunnan toiminnassa.

P A R T IO V A KU U T U S
Suomen Partiolaisten toissijainen partiovakuutus on voimassa partiotoiminnassa kaikilla, jotka on
merkitty Kuksaan ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Vakuutus koskee myös henkilöitä, jotka haluavat
kokeilla partiota (1-3 koloiltaa/ leiriä/tapahtumaa). Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman
mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on ottanut LähiTapiolasta lippukunnan arkea turvaavan
Irtaimistovakuutuksen. Ehtona vakuutuksen voimassaololle on, että lippukunnan kokoontumispaikka on
rekisteröity Kuksaan.
Lisätiedot vakuutuksista: http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/piiri-palvelee/lippukuntayhdistyksena/turvallisuus/

KRIISIVIESTINNÄN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Toisinaan partiotoiminnassa sattuu ja tapahtuu. Vaikeassa tilanteessa - kun akuutein kriisitilanne on
hoidettu - on asiasta syytä kertoa ulospäin. Rehdillä tiedottamisella katkotaan huhuilta siivet ja
vähennetään ikävää jälkipyykkiä. Tällaisissa tapauksissa piirin toimisto on tukenasi. Alla lyhyt kertaus
siitä, kuinka toimit vaikeassa paikassa.
•

Hälytys hätänumeroon (112) tarvittaessa

•

Lippukunnanjohtaja ottaa yhteyttä PäPan toiminnanjohtajaan, jonka numero on tallennettu
jokaisen lippukunnanjohtajan kännykkään (Mimmu Mannermaa, 040 132 7088)

•

Ainoa, joka tiedottaa medialle kriisitapauksissa on toiminnanjohtaja tai piirin tiedottaja

•

Kriisiviestintäohje PäPan nettisivuilla: http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/piiripalvelee/lippukunta-yhdistyksena/turvallisuus/

