Partiotahti Arktis 2021
on etätahti!
Tervehdys lippukuntiin täältä tahtisuunnitelmien syövereistä!
Monet ovat toivottavasti jo some-kanavistamme ja lappi.partio.fi/tahtisivuilta huomanneet, että ensi vuoden partiotahti järjestetään
vallitsevasta tilanteesta johtuen etätahtina.
Olemme koostaneet tähän kirjeeseen mahdollisimman paljon
informaatiota liittyen ilmoittautumiseen ja lippukuntien rooliin tahdin
järjestelyissä. Mikäli kirjeen luettuasi herää kysymyksiä, niin laitahan
niitä tulemaan meille. Koostamme lappi.partio.fi/tahti-sivuille Usein
Kysytyt Kysymykset ja vastaukset niin pian kun osaamme niihin vastata.
Tämä kirje on lähetetty lippukuntien johtokolmikoille.
Jaathan viestiä omassa lippukunnassasi muulle johtajistolle.

Huomaa

lyhyt

ilmoittautumisaika!

7.-20.12.2020

Ota tahdin somekanavat haltuun!
Instagram: @lappitahti
Facebook-ryhmä: Lapin partiolaiset - partiotahti
Facebook-tapahtuma: Partiotahti Arktis - Ranua
Www: lappi.partio.fi/tahti

Miten

ilmoittaudutaan?

7.-20.12.2020 Kuksassa
Ilmoittautumislinkit osoitteessa lappi.partio.fi/tahti
Merkkimaksu 2 €/osallistuja, laskutetaan lippukunnalta
Lippukunta valitsee etämatkanjohtajan, joka ilmoittautuu tahdin
yhteyshenkilöksi kuksaan.
Henkilökohtaisia ilmoittautumisia emme kerää. Lippukunnat
ilmoittavat etätahdille osallistuvat ryhmät, sekä niiden
yhteyshenkilön, jäsenten määrän sekä osallistuuko tahtiin jo
koloilloissa vai pelkästään lauantain 13.2. retkellä (kts. info alta).
Ryhmänvetäjä tai etämatkanjohtaja tekee ryhmien ilmoittautumiset
Kuksaan.
Lippukunta kerää omat henkilökohtaiset ilmoittautumiset retkelle
oman tavan mukaan.

Yhteenvetona:
Lippukunta tekee yhden ilmoittautumisen per ryhmä sekä
etämatkanjohtajailmoittautumisen.

TAHTIMERKKI

Merkkimaksu 2 €/osallistuja peritään lippukunnalta kunkin
ilmoittautuneen ryhmän pääluvun mukaan.
Merkkimaksulla katetaan merkkikulujen lisäksi muita tahdin
järjestelykuluja.
Merkkejä lähetetään lippukunnille sen mukaan, montako jäsentä on
ilmoitettu osallistuvan etätahtiin.
Merkin saavat kaikki koloiltoihin ja/tai tahtilauantain retkelle
osallistuneet, myös aikuiset.
Mikäli lippukunnassa on aikuisia, jotka eivät kuulu mihinkään
ryhmään, etämatkanjohtaja voi tehdä heistä erillisen
ilmoittautumisen.
Jos ryhmän päälukuun tulee ilmoittautumisen jälkeen muutoksia,
niistä ilmoitetaan tahtihohtajille.

millainen

on

etätahti?

Tahtitunnelmiin pääsee jo viikkojen 5 ja 6 koloiltojen aikana, eli
ohjelmaa on kahdelle 1,5 tunnin kerralle, kaikille ikäkausille
(sudenpentu-vaeltaja).
Lauantai 13.2. on varsinainen etätahtipäivä.
Lippukunta järjestää tuolloin päivä- tai yöretken.
Lähetämme ohjelmamateriaalia koloiltoihin ja retkipäivään/yöretkeen.
Ohjelmiin kuuluu mm. videoita, käsillä tekemistä ja liikkumista.
Lippukunnat saavat ennakkotehtäviä ja lähettävät ne
videoiden/kuvien muodossa pyydettyyn päivään mennessä
(lisätietoa tulossa myöhemmin!).
Ohjelmat on suunniteltu siten, että tarvikkeet löytyvät pitkälti
lippukunnista/kodeista tai ovat toteutettavissa
kierrätysmateriaaleista.
Lippukunnat saavat tarkemmat tiedot ohjelmien sisällöistä
tammikuun puolivälin paikkeilla.
Teema on arktisuus ja talvisessa luonnossa selviäminen.
Kullekin ikäkaudelle sopivaa innostavaa tekemistä teemaan liittyen!

Mistä

järjestelyistä

lippukunta

vastaa?

Retken järjestäminen parhaaksi katsomallaan tavalla 13.2.(-14.2.).
Ottaa huomioon retkipaikan vaatimukset: mm. nettiyhteys, lumi...
Kerää retkelle osallistujien ilmoittautumiset.
Huolehtii omien jäsentensä valokuvausluvista ja huolehtii, ettei
lähetä julkaistavaksi kuvia henkilöistä, joilla on kuvauskielto.
Kustantaa retken muonituksen. Lippukunnat saavat vinkkejä retken
ruokasuunnitelmiin ohjelmamateriaalin mukana.
Huolehtii, että retken aikana on mahdollisuus katsoa videoita netin
välityksellä.
Viimeistelee turvallisuussuunnitelmapohjan omaan käyttöön.
Ohjelmamateriaalien mukana tulee aktiviteettikohtaisesti
riskikartoitus/toimintaohjeet, jotka on helppo siirtää retken
turvallisuussuunnitelmaan.
Etämatkanjohtaja huolehtii, että ohjelmamateriaalit tulevat jaetuksi
ryhmien ohjaajille.

Moni asia on vielä suunnittelun alla ja teemmekin ahkerasti töitä tahdin
eteen. Pyydämme siis vielä hetken kärsivällisyyttä, kun selvittelemme
asioita. Pyrimme tekemään parhaamme keventääksemme lippukuntien
osuutta tahtijärjestelyissä.
Nyt on tärkeää ottaa tahdin somekanavat haltuun!

Instagram: @lappitahti
Facebook-ryhmä: Lapin partiolaiset - partiotahti
Facebook-tapahtuma: Partiotahti Arktis - Ranua
Lisätiedot ja ohjeet kootaan myös lappi.partio.fi/tahti -sivulle.

Terkuin tahtihohtajat
Heidi ja Viivi
Heidi Kouvo, heidi.kouvo@partio.fi, 050 573 6357
Viivi Haarahiltunen, viivi.haarahiltunen@partio.fi, 044 516 4234

