LUOTTISPÄIVÄ
20.1.2018
Laitikkala

Tervetuloa Hämeen Partiopiirin luottispäivään
lauantaina 20.1. Laitikkalan koululle, Pälkäneelle!
Päivä on tarkoitettu kaikille piirin pesteissä toimiville,
oli pestisi sitten ryhmässä, jaostossa tai projektissa.
Luottispäivässä käynnistetään toimintavuosi toimintasuunnitelman mukaisesti.
Tavoitteena on, että päivän jälkeen meillä kaikilla on yhteinen näkemys siitä,
mitä vuoden varrella piirissä tapahtuu, ja miten omassa pestissäsi voit tähän vaikuttaa.
Luottispäivän aikana tarjolla on monenlaista koulutusta niin ensikertalaiselle kuin
konkarillekin. Osa ohjelmasta on kaikille yhteistä, osan voit valita omien kiinnostuksen
kohteidesi mukaan. Valmentajastartti jatkuu vielä luottispäivän jälkeen,
sunnuntai-iltapäivään saakka.
Partio on yhdessä tekemistä. Päivän aikana pääset tutustumaan uusiin ja vanhoihin partiotuttuihin piirissä – näiden kontaktien avulla pestistäsi voi tulla paljon hauskempi ja helpompi!
*

Lisätietoja aikuisjaoston pj Samuli Korhonen, samuli.korhonen@partio.fi, p. 050 306 1781
sekä Partiotoimistolla Heli Lehtomäki, heli.lehtomaki@partio.fi ja 050 3110 921

VALMENTAJA!
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Valmentajastartissa ovat osallistujana kaikki
valmentajavastaavamme sekä lippukunta,
ohjelma -ja pestausvalmentajat! Luottispäivä
on osa valmentajastartin ohjelmaa.
Valmentajastartissa syvennytään valmentajapestiin, toimitaan omassa aluetiimissä sekä
tutustutaan muihin valmentajiin.
Saat myös koko vuoden kattavan tietopaketin
pestisi hoitamiseen sekä uusia vinkkejä
valmentamiseen. On siis erityisen tärkeää,
että olet paikalla koko viikonlopun!
Valmentajastartista on lähetetty
valmentajille oma kutsu.

Katso päivän ohjelma toiselta sivulta!

LUOTTISPÄIVÄN
OHJELMA
PERJANTAI 19.1.
Ryhmien on mahdollista pitää omia kokouksia jo perjantai-iltana.
LAUANTAI 20.1.
8.30–9.30 Aamupala Laitikkalassa yöpyneille, kahvit kaikille
10.00 		
Yhteinen aloitus, lipunnosto ja tutustumiskierros
10.30		
”Kuinka kasvamme yhdessä ja miten se näkyy tulevassa toiminnassamme.”
		
Kasvun, rekrytoinnin ja toimintasuunnitelman jättisetti
12.30		

Lounas

13.30 		
Kaikille yhteiset rupeamat 3 x 45 min.
		
Ilmoittaudu kolmeen valitsemaasi rupeamaan!
		* Ilves -19 leirin toiveet ja odotukset? Mitä Ilvekseltä odotetaan ja
miten Ilveksen pitäisi näkyä ja kuulua piirissä ja lippukunnissa?
Tule vaihtamaan ajatuksia ja vaikuttamaan leirin sisältöön yhdessä
staabin jäsenten kanssa.
		* Luottiksen ABC, perustietopaketti kaikille uusille luottiksille
		* Yammerin ja Skypen käyttö ja hyödyntäminen jaostojen ja
ryhmien toiminnassa.
		* O365-klinikka. Kaikki on helpompaa, kun osaa. Tässä rupeamassa
tutustutaan Jemman eli Office 365:n perustyökaluihin, joita ovat
mm. sähköposti, kalenteri, Skype for Business, OneDrive, SharePoint,
OneNote ja Delve. Mitä ne ovat, miten ne toimivat ja miten niitä voi
hyödyntää luottispesteissä?
		* Vuoden 2018 ohjelmapainotus - Luotsitoiminta. Suomen Partiolaisten vuoden
2018 ohjelmapainotus on Luotsitoiminta. Varsinaista ohjelmapakettia ei ole
luvassa, vaan pitkin vuotta tullaan julkaisemaan uusia työkaluja ja työ jatkuu
vuoden 2018 jälkeenkin. Tule kuulemaan/miettimään/kertomaan,
miten tämä näkyy Hämeessä.
* Toimintasuunnitelmastartti vuosille 2019-2020. Tule kertomaan, mitä sinä
haluaisit, että seuraavassa kaksivuotistoimintasuunnitelmassamme näkyy.
		* Sisäisen viestinnän ohjeistus – miten tulla tietoiseksi kaikesta menossa
olevasta. Kerro myös kehitystoiveesi piirin viestinnän suhteen!
		* Rekrytointikoulutus: Miten tehdä onnistunutta rekrytointia? Mistä löytää
lisää jaoston jäseniä tai valmentajia? Kuinka kerron pestin sisällöstä ja
rekrytoin uusia tulijoita? Tule kuulemaan tutkittua tietoa piirimme luottiksista.
		* Tammikuun taitotehtävä, kevyt kätevyystehtävä.
16.00 		
		
17.00 		

Toiminnanalatreffit sekä After ski -partyt ulkona
kaakaon ja makkaran merkeissä
Turvallista kotimatkaa (Valmentastartti alkaa)

