Mallipohja lippukunnille
versio 2 online-tapahtuma
Mediatiedote x.x.2021

PARTION VIRTUAALINEN
TUTUSTUMISTAPAHTUMA AIKUISILLE
XX KAUPUNGISSA
(TAI OMA OTSIKKO PAIKALLISELLA KULMALLA )
Poikkeusoloista huolimatta paikalliset partiolaiset ovat pysyneet positiivisina ja kehittäneet tulevalle
Partioviikolle mielenkiintoisen online-tutustumistapahtuman aikuisille. Partioviikkoa vietetään tänä
vuonna 19.-25.4. ja xxkaupungin paikallisyhdistys xxlippukunnannimi kutsuu aikuiset tutustumaan
toimintaansa ja vapaaehtoistyömahdollisuuksiin näppärästi vaikka kotisohvalta käsin maanantaina
xx.xx.2021.

MATALAN KYNNYKSEN VIRTUAALITAPAHTUMA AIKUISILLE
XX lippukunta XX paikkakunnalta järjestää Partioviikolla online-tapahtuman, jonka teemana on
tänä vuonna xx.
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki partiosta uutena harrastuksena ja vapaaehtoistyönä
kiinnostuneet aikuiset. Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita, eikä tapahtumaan osallistuminen
velvoita mihinkään. Tarkoituksena on viettää hauska ilta yhdessä partioon ja paikallisyhdistyksen,
eli lippukunnan, toimintaan tutustuen.
Tapahtuman nimi
Tervetuloa mukaan kotoa käsin maanantaina xx.xx.2021 klo xx-xx
Tapahtuma järjestetään Teamsin/Zoomin/Facebookin välityksellä + linkki

SEIKKAILUJA MYÖS AIKUISILLE!
Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö noin 65 000 jäsenellään. Tiesitkö, että 20 000 heistä on
aikuisia? Vaikka useimmat aloittavat partion lapsina, aikuisiakin tarvitaan. Aikuisen rooli partiossa
on toimia vapaaehtoisena ja harrastuksen mahdollistajana lapsille. Toiminnan kautta aikuinen saa
ystäviä, työelämässä hyödynnettävää osaamista sekä uusia kokemuksia esimerkiksi luonnon
ääressä. Partiossa kaikenikäiset partiolaiset oppivat uusia asioita ja taitoja. Partiossa tulevat tutuksi
esimerkiksi ensiaputaidot, retkikeittimen käyttö, nuotion sytytys ja karttamerkit tai vaikka vesillä
liikkuminen. Jokainen oppii ja kehittyy omaan tahtiin omia mielenkiinnonkohteitaan painottaen.
Tähän voitte laittaa sitaatin oman lippukuntanne edustajalta, esimerkiksi tähän tapaan:
”Aikuiset tekevät partiossa korvaamatonta vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa. Meidän
xxlippukunnassamme aikuisia kaivataan tällä hetkellä etenkin xx tehtäviin viikkotoimintaa
vetämään ja avuksi satunnaisiin projekteihin”, Xx lippukunnan xxvastuuhenkilö Nimi Nimi kertoo.

Kuvamateriaalia:
Tähän voitte lisätä linkit esim. kahteen lippukuntanne omaan kuvaan tai käyttää näitä
esimerkkikuvia
Partiolaisia laittamassa ruokaa nuotiolla. Kuvaaja: Aapo Rainio
https://partio.kuvat.fi/kuvat/MEDIALLE/20171007_Aapo_Rainio__MG_3926.jpg
Partiolaisia melontaretkellä. Kuvaaja: Juha Nurmi
https://partio.kuvat.fi/kuvat/MEDIALLE/Melontaretki2015-JuhaNurmi.jpg
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Suomen Partiolaisten kuvapankki medialle: https://partio.kuvat.fi/
Sosiaalinen media:
Partio näkyy sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #partioscout
Partioviikon aikuisten tapahtumien tunnelmia voi seurata myös aihetunnisteella
#seikkailujamyosaikuisille
#lippukunnanomahashtag
Lisätietoja:
linkki lippukunnan omalle sivulle tai partio.fi/aikuisille
Lippukunnan edustajan nimi ja yhteystiedot
Nimi
Tehtävänimike
Lippukunnan nimi
puh.
email
Tähän lyhyt tietoisku lippukunnasta
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on
vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.
Meillä olet osa maailmanlaajuista yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi tehdä paremman paikan. Lähde
mukaan seikkailuun osoitteessa partio.fi/liity

