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Toimintasuunnitelma
& Kompassi
Toimintakauden alussa ryhmälle on hyvä
tehdä viikkokohtainen toimintasuunnitelma.
Ryhmien toimintasuunnitelma täytetään
jatkossa myös Kuksaan, ja ohjeet siihen
löytyvät nettisivuilta. Kuksasta ryhmän tiedot
ja toimintasuunnitelma ovat myös
ikäkausivastaavien nähtävissä, ja lisäksi se on
helppo jakaa kauden alussa ryhmäläisille sekä
vanhemmille.
Suoritetut aktiviteetit täytetään jatkossa
Kompassiin, josta tiedot siirtyvät suoraan
Kuksaan.
Muistathan pitää ryhmätiedot ja
toimintasuunnitelman Kuksassa
ajantasalla!

KOMPASSI
Kompassi on kännykkäsovellus, jota
käytetään partio-ohjelman aktiviteettien
merkitsemiseen ja partio-ohjelmassa
etenemisen seuraamiseen.
Ryhmänjohtaja pääsee suoraan
merkitsemään aktiviteetin koko ryhmälle (tai
osalle ryhmän jäsenistä), joten Kompassi sopii
ryhmän käyttöön, vaikka kaikilla ryhmän
jäsenillä ei olisikaan omaa puhelinta mukana
partiokokouksissa.
Kompassin löydät osoitteesta
kompassi.partio.fi

Kolot ja tilavaraukset
Avaimet lippukunnan koloille voi noutaa
Lahden seurakuntien
kiinteistötoimistosta (Kirkkokatu 5, 4. krs).
Kiinteistötoimisto on avoinna ma - ke ja pe
klo 9 - 15, torstaisin klo 9 - 16.

MATERIAALIT JA RETKET
Ryhmänjohtaja voi hankkia
viikkotoimintakerroille tarvittavat materiaalit,
ja täyttää sen jälkeen kulukorvauslomakkeen
(ohjeet siihen löytyvät nettisivuilta).

Tilavaraukset viikkotoimintakerroille on tehty
toimintakauden alussa valmiiksi. Mikäli niihin

Mikäli koloille kaivataan suurempaa

tulee muutoksia, ilmoitattehan siitä

lisävarustusta esimerkiksi paperin tai

lippukunnanjohtajalle.

askartelutarvikkeiden suhteen, kannattaa siitä
vinkata kalustonhoitajille.

Mikäli viikkotoimintakerroille haluaa varata
muita tiloja (esim. keittiötä), täytyy varaus

Ryhmiä kannustetaan tekemään myös omia

muistaa tehdä erikseen. Se onnistuu

retkiä. Muistathan varata itse retkipaikan, ja

helpoiten Sirppiksen kautta.

ilmoittaa retkestä lippukunnanjohtajalle.
Omien ryhmien retkille tulee myös luoda

Joillakin koloista tarvikkeita säilytetään

tapahtuma Kuksaan, jonka kautta

lukollisissa kaapeissa. Avaimia kaappeihin voi

ilmoittautuminen tapahtuu, sekä pitää huoli

tiedustella lippukunnanjohtajalta.

siitä, että turvallisuus on retkellä huomioitu.

Uudet partiolaiset
ILMOITTAUTUMINEN RYHMIIN
Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu aina
ensisijaisesti täyttämällä jäsenhakemus
lippukunnan nettisivuilla.
Jäsenhakemuksen jättämisen jälkeen
jäsenrekisterinhoitaja ottaa ilmoittautuneisiin
yhteyttä, ja ohjaa oikeaan ryhmään. Mikäli
ryhmässä ei ole tilaa, voi tulija jäädä myös
jonottamaan paikkaa.
Ryhmänjohtajan vastuulla on pitää
jäsenrekisterinhoitaja ajantasalla ryhmän
tilanteesta. Mikäli ryhmässä on tilaa, eikä
jonossa ole ketään, voi ryhmään päästä myös
suoraan.

HUIVIN JA HUIVIMERKIN OSTO
Partiohuivi on partiolaisen tunnus. Joutjärven
Kipinät käyttävät sinistä partiohuivia. Kahden
lippukunnan yhdistyttyä yhdeksi Kipinöillä on
käytössä tällä hetkellä kaksi erilaista
huivimerkkiä - tytöille ja pojille omat.
Huivimerkki ommellaan siniseen partiohuiviin
resorireunaan kiinni. Yhteen huiviin
ommellaan yksi huivimerkki.
Huivin ja lippukunnan huivimerkin voi ostaa
lippukunnalta. Partiohuivi ja huivimerkki
maksavat 10€ (huivi 8€ ja huivimerkki 2€).
Maksu suoritetaan Joutjärven Kipinät ry:n
tilille FI38 5611 3320 0365 22 viitteellä 10032
tai MobilePaylla numerolla 78973.
Partiohuivin ja huivimerkin saa omalta
ryhmänjohtajalta maksukuittia vastaan.

Ryhmänjohtajan
viestinnän muistilista
Ryhmäläisten yhteystiedot löydät Kuksasta, johon huoltajat ja vanhemmat partiolaiset voivat itse
päivittää ne.
Huomio ikäkausi ja minkälaisen ryhmän kanssa viestit.
Tee itsesi tutuksi lasten vanhemmille. Se lisää luottamusta toimintaasi ja viesteihisi.
Lähetä viestit huoltajille ja vanhemmille partiolaisille. Älä kuitenkaan unohda kertoa esimerkiksi
sudenpennuille tulevista heitä koskevista leireistä, retkistä ja vastaavista, koska partiossa kasvatetaan
vastuuseen.
Ilmoita poikkeuksista viikkokokoontumissa ajoissa. Monet perheet suunnittelavat seuraavan viikon
menoja jo edellisviikonloppuna. Edellisenä iltana kello yhdeksän on jo liian myöhäistä.
Tarkkaile tilannetta. Onko ryhmässä joku, joka ei saa viestejä? Mahdollisesti huoltaja ei lue
sähköpostia säännöllisesti tai puhelinnumero on vaihtunut. Ongelmat on tehty ratkottaviksi. Apua
saat viestintävastaavalta ja muilla ryhmänjohtajilla saattaa olla hyvä neuvo jaettavaksi.
Eri kanavat

Ryhmäkeskustelut (esim. WhatsApp):
Tavoittaa helposti kaikki. Vaarana on, että joku ei
ole mukana ryhmässä tai tärkeiden viestien
hukkuminen viestien tulvaan. Ryhmänjohtajan on
hyvä olla mukana keskusteluryhmässä, ja
tarkistaa, että jokainen saa viestit.
Sähköposti Kuksan kautta
Hyvä tapa välittää pidempiä viestejä. Sähköposti
kannattaa lähettää vähintään kahta päivää ennen
kuin vastaanottajalta vaaditaan reagointia, koska
kaikki eivät lue sitä säännöllisesti. Tärkeistä
sähköposteista on hyvä muistuttaa tekstiviestillä.
Puhelut ja tekstiviestit
Nopein tapa tavoittaa vanhemmat ja partiolaiset.
Huoltajat lukevat tekstiviestit varmemmin kuin
sähköpostit. Nämä ovat hyviä keinoja nopeaan
tiedottamiseen esimerkiksi ”Ensi kerralla
kokoonnumme kolon sijaan paloasemalla”.

Mistä tukea
ryhmänjohtamiseen?
Ryhmänjohtamiseen liittyvissä asioissa
auttaa ensisijaisesti ikäkausivastaava,
joka toimii myös ryhmänjohtajien
pestiesimiehenä.

MATERIAALEJA:

Myös ohjelmajohtaja, pestijohtaja ja

Lippukunnan nettisivujen johtajille -sivu:

lippukunnanjohtaja tukevat pestissä

http://www.kipinat.fi/johtajille/

toimimisessa.

Partio-ohjelma https://partio-ohjelma.fi/
Ryhmänjohtajia varten järjestetään myös
Johtajaneuvostoja, joissa pääsee vaihtamaan

Piirin koulutuskalenteri:

ajatuksia muiden johtajien kanssa, ja joissa

https://hp.partio.fi/tapahtumakalenteri/

tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Vinkkejä syksyn toiminnan suunnitteluun:
Ryhmänjohtaminen, kuten kaikki muukin

https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-

partiotoiminta, on vapaaehtoistoimintaa,

blogi/ohjelmajohtajan-vinkit-syksyn-

joten yksin ei pidä jäädä. Kysy apua rohkeasti,

toiminnansuunnitteluun/

kun sitä kaipaat!

