Tule mukaan toimintaan!
Partio on mainio harrastus myös aikuiselle.
Se toimii vastapainona työlle ja muulle
arjelle.
Partion harrastaminen aikuisena on vapaaehtoistyötä, jolla mahdollistetaan monen
lapsen ja nuoren harrastus.
Partiotoiminnassa on pitkät perinteet ja
toimintamme on laadukasta. Järjestämme
viikkotoimintaa sekä retkiä ja leiriä.
Jotta saamme pidettyä partiotoimintamme
jatkossakin hyvänä, toivotamme tervetulleiksi uudet vapaaehtoiset ja apukädet.
Aikuisena sinä voit olla mukana juuri sillä
panoksella, mikä on oman aikasi puitteissa
mahdollista. Kiinnostaisiko sinua vetää
ryhmiä, järjestellä retkiä, auttaa yhdistyksen
hallinnossa tai tulla vain satunnaisesti

kiireavuksi? Jokaista tarvitaan!
Ei haittaa, vaikka et olisi ollut
partiotoiminnassa mukana aiemmin:
saat apua ja koulutusta.
Tällä lomakkeella voit kertoa meille, jos
haluat mukaan toimintaan jo nyt tai kuulla
toiminnasta lisää myöhemmin. Kysymme
esimerkiksi, kuinka paljon sinulla on juuri
nyt aikaa osallistua partiotoimintaan, mitä
osaat tai haluat oppia – aikuisella on aina
paljon annettavaa pienille ja isoillekin
partiolaisille.
Mukaan tulo ei vaadi partiokokemusta
tai erikoistaitoja, vain avointa mieltä ja
ennakkoluulotonta heittäytymistä. Vinkkaa
tästä myös muille tutuille ja kummin
kaimoille!
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S Ä H KÖ P O S T I
Tulla mukaan toimintaan ja liittyä jäseneksi nyt
Lisätietoa toiminnasta sähköpostitse

IKÄ

OSAAN TAI HALUAISIN OPPIA
PARTION TÄRKEIN TYYPPI:
Lasten ja nuorten
viikkotoiminnan vetäminen
MESTARIKOKKI:
Ruuanlaitto ja muonittaminen
ERÄJONNA TAI -JORMA:
Retkeilytaidot
SOMELÄHETTILÄS: Viestintä
KOULUTTAJA-GURU:
Kouluttaminen
TRUBADUURI: Soittaminen

ROOPE ANKKA:
Taloudenhoito tai siinä auttaminen
KIPPARI:
Purjehtiminen ja vesillä liikkuminen
ASIANTUNTIJA:
Onko sinulla sellaista taitoa
työelämästä, opinnoista tai
harrastuksesta, mistä voisi olla
hyötyä järjestölle? Mikä se on?
JOKAPAIKANHÖYLÄ:
Olen kiinnostunut vaikka mistä!
MUU, MITÄ:

ROUDARI: Kuljettaminen,
kalustonhoito

OLEN KÄYTETTÄVISSÄ:
Säännöllisesti,
esim. viikottain

Satunnaisesti:
minua voi pyytää avuksi silloin
kun apua tarvitaan

Lippukunta/alue, jonka toimintaan haluan mukaan (jos tiedossa):

VAPAA SANA/
TERVEISET
PARTIOLLE

KIITOS,

että olet
kiinnostunut
toiminnastamme!
Palataan asiaan!

