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TP:N AJANKOHTAISIA, 
KEVÄT 2021 
TOIMINTA-AVUSTUKSET 

Tampereen Partiolaiset ry:n johtokunta on jakanut toiminta-avustukset vuodelle 
2021. Tampereen kaupungin myöntämä ja jaettu kokonaissumma avustuksille oli 
15 000 euroa. Lippukunnan saaman avustuksen voit tarkistaa oheisesta liitteestä. 

 

PARTION MARKKINOINTI JA ALOITUSVIIKKO  

TP suosittelee jälleen lippukuntia järjestämään aloitustapahtumansa viikolla 34, 
jotta tamperelaisesta partion aloitusviikosta saataisiin mahdollisimman 
yhtenäinen tapahtumakokonaisuus.   
 
Lippukuntien aloitustapahtumien ajankohdat kootaan TP:n nettisivuille, josta ne 
on helppo löytää. Koonnin tapahtumista löytää osoitteesta 
www.tp.partio.fi/aloitusviikko ja samalla sivulla on myös lomake, johon 
lippukunnat täyttävät tiedot aloitustapahtumistaan. Täytättehän lomakkeen 31.7. 
mennessä. Aloitustapahtumien ajankohtia päivitetään nettisivuille sitä mukaa 
kuin niitä saapuu. Aloitustapahtuman voi ilmoittaa nettisivuille laitettavaksi, 
vaikka se sijoittuisikin jollekin muulle viikolle kuin 34.  
 
Huom! Jotta aloitustapahtumien koonti pysyy tiiviinä, kirjoitathan lippukuntanne 
toiminnan erityispiirteistä tiiviin, korkeintaan 2–3 lauseen kuvauksen. Sivulle 
tulee linkit lippukuntien omille nettisivuille, joten sinne kannattaa halutessaan 
päivittää enemmänkin tietoa toiminnasta ja mukaan liittymisestä        
 
Muistattehan myös tarkistaa ja päivittää lippukuntanne tiedot partio.fi:n 
lippukuntahakuun. Lippukuntahaun tietoja päivitetään lippukunnan tiedoissa 
Kuksassa. Lisätietoja ja ohjeet päivittämiseen:  
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-
palvelut/partiorekisteri-kuksa/kuksa-lippukunnan-tiedot-lippukuntahaussa/ 

 

ROK-KURSSIT 

Kesä-ROK toteutuu 10.–13.6. Vaakaniemessä. Ilmoittautuminen on päättynyt ja 
osallistujat ovat saaneet kurssikirjeen 28.5. 
 
Syys-ROK järjestetään 20.–22.8. Pajaniemessä ja 3.–5.9. Valkeessa. Kurssille voi 
ilmoittautua 31.5.–24.6. Kurssin hinta on 24.6. mennessä ilmoittautuneille 60 €. 
Jos kurssille jää tilaa, avataan 25.6.–8.8. jälki-ilmoittautuminen, jonka aikana 
ilmoittautuneille kurssin hinta on 70 €.  
 
Jatko-ROK on päätetty tältä vuodelta perua ja resurssit kohdistetaan ROK:ien 
järjestämiseen. Jatko-ROK on suunnitteilla alkuvuodelle 2022. 
 
ROK sisältää myös lippukunnassa toteutettavaksi jääviä aktiviteetteja. 
Lippukunnissa tulee toteuttaa: pestikeskustelu, johtamisharjoitus, 
palautekeskustelu johtamisharjoittelusta, sekä lippukunnan käytännöt. 
Tarkemmat ohjeet toimitetaan lippukunnille, joista ilmoittautuu osallistujia 
ROK:ille. Nimeättehän samoajille lippukunnasta aikuisen tukihenkilön (esim. 
samoajaluotsi, pestijohtaja), joka tukee kurssin suorittamisessa. 

http://www.tp.partio.fi/aloitusviikko
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partiorekisteri-kuksa/kuksa-lippukunnan-tiedot-lippukuntahaussa/
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partiorekisteri-kuksa/kuksa-lippukunnan-tiedot-lippukuntahaussa/
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TULOSSA KESÄLLÄ 

 PJ-sauna 2.7. 
 Kokoontumispurjehdus 14.–15.8. 

 
Lisätietoa tulossa myöhemmin! 
 

MS ISOSAARI 

M/S Isosaari on Tampereen seurakuntien omistama vuokravene. Liitteissä tietoa 
Isosaaren kipparikoulutuksesta, sekä aluksen vuokrausmahdollisuudesta omiin 
tilaisuuksiin. Risteilyt sopivat johtajahuoltoihin, meripartiomerkkien tekemiseen 
ja kaikkeen kivaa vesiretkeilyyn. 
 
Kipparikoulutus on tarkoitettu kaikille yli 18 v veneilystä kiinnostuneille. Ei 
tarvitse ilmoittautua, riittää että saapuu ajoissa paikalle. 12 ensimmäistä mahtuu 
mukaan. Koulutus on ilmainen. 
 

SYKSYN TAPAHTUMAT 

Syksyn tapahtumien tietoja päivitetään pikkuhiljaa TP:n nettisivuille. Ryhmien 
toimintasuunnitelmia tehdessä kannattaa huomioida ainakin Harhahetki 25.9., 
Suunnistusillat, sekä Tiedelauantait!  
 
Suunnistusillat järjestetään jälleen porrastetusti kolmena iltana 28.–30.9. ja 
harkinnassa on yhdelle illalle myös myöhempään iltaan sijoittuva 
pimeäsuunnistus, mikäli kiinnostusta löytyy. Toiveita voi esittää Tampereen 
Partiolaisten Facebook-ryhmässä tai Petralle, petra.uitus@partio.fi. 
 
Tiedelauantai-tapahtumissa on luvassa koko syksyn ajan makeita teemoja 
ruoka-aiheiden parissa. Helppoa valmista ohjelmaa eri ikäkausille! 
 


