LUOTTISSEMINAARI 24.-26.8.
Elokuussa kaikkien piiriluottisten tie vie vuosittaiseen luottisseminaariin.
Toivotamme sinut tervetulleeksi Evolle, Hämäläinen piiriluottis sekä Ilves19-leirin
laajennetun leiritoimikunnan jäsen!
Luottisseminaarissa on luvassa koulutusta, tietoiskuja, verkostoitumisja vaikutusmahdollisuuksia sekä rentouttavaa ajanvietettä. Tänä vuonna viikonlopun ajaksi
on erillistä – ja yhteistä ohjelmaa niin piiriluottiksille kuin Ilves19-leirin tekijöille.
Luottisseminaarissa saamme ajankohtaista tietoa projektien hallinnasta ja eteenpäin
viemisestä sekä toki teemme tulevien vuosien 2019-2020 toimintasuunnitelmia ja tapahtumakalenteria. Tule jättämään suunnitelmiin oma tassunjälkesi!
Ilves19-leirin laajennettu staabi aloittaa viikonloppunsa perjantaina 24.8. ja loput Hämeen
piiriluottikset tulevat paikalle lauantaina klo 12. Laajennetun staabin ohjelma päättyy
virallisesti lauantaina klo 18, mutta paikalle voi jäädä myös sunnuntaiksi.
Koko viikonloppu on osallistujille ilmainen. Seminaari ja muut luottisten koulutustapahtumat
ovat osa piiriluottiksen pestiä. Luottisten kouluttautumisen ja yhteistyön avulla
varmistetaan piirin toiminnan laatua!
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VIIKONLOPUN ALUSTAVA KATTAUS:
Ilves19
Perjantai 24.8.
klo 18.00
Ilves19 saapuu paikalle, majoittuminen
klo 18.30
Leirinjohdon tervehdys ja esittely- ja kuulumiskierros
klo 19 		
Tuhti päivällisiltapala
klo 19.30– Osa-alueiden esittely ja osa-alueiden omaa aikaa
Lauantai 25.8.
klo 8.15
Aamupala
klo 9.00–12 Leirialueen hahmottaminen ja tutustuminen ja rajapintojen käsittely
klo 11.30
Piiriluottisten majoittuminen Evolle
klo 12–13
Ilves19 tervehdys, yhteislounas ja toiminnanalatreffit
		
Ilves19-leirin tekijöiden kanssa
13–14.30
Projektin johtaminen, muutokset matkalla ja tapahtumanaikainen johtaminen.
		
Miten ne pitäisi tehdä? Roihun leirinjohtaja Jaakko Piitulainen
klo 15–18
Vapaavalintaiset rupeamat (Näistä saa valita!)
• Ajanhallinta ja priorisointi
• Rekrytointi ja pestaus
• Moninaisuus
• Fasilitointi
• Luottiksen ABC
• Suunnistus, koe rastien löytymisen ilo!
• Ensiapu
		
klo 18–21

Ilves19-leirin osuus päättyy noin klo 18
Mahdollisuus melontaan, telttasaunaan ja iltanuotiolliseen ohjelmaan

Sunnuntai 26.8.
klo 8–9
Aamupala
klo 9–12
Toiminnansuunnittelu päätökseen, tapahtumakalenteri valmis ja
		
budjettien hiontaa. Toiminnanalatreffit ja muut ajankohtaiset asiat
klo 12 		
Lounas ja päätöskahvi
klo 13–
Mahdollisuus ryhmien omille kokouksille
klo 13–
Mahdollisuus osallistua Aikuisten retkipäivän ohjelmaan klo 17 asti
Tarkempi aikataulu, rupeamailmoittautumisineen toimitetaan ilmoittautuneille 16.8. jälkeen.
Majoitus omissa teltoissa ja peseytymismahdollisuudet ovat rajalliset, mutta toiveikkaat
Kliffan ja Väreen välisessä ajankohdassa.

