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                                                                   2/2015 

Syksyn kursseille ilmoittautuminen on täydessä vauhdissa ja tapahtumia täynnä 

oleva partiokevät onkin paras aika innostaa koulutettavia partiojohtajia. 

Tulevaisuus alkaa ihan pian, ole valmis! 

 

Koulutusfestarit 2.-4.10. 

eli Akela- ja Sampokurssi, Tarpoja- ja Vaeltajaluotsikurssi, Lippukunnanjohtamiskurssi 

ja Ikäkausivastaavakurssi 

Lokakuun alussa järjestettävillä koulutusfestareilla on tarjolla ennätysmäärä koulutusta: seitsemän 

eri kurssia, parikymmentä eri moduulia! Löytyykö teidän lippukunnastanne vielä joku joka ei ole 

saanut pestiinsä koulutusta? Tältä viikonlopulta löytyy laajin kattaus erilaisia koulutuksia, 

kouluttakaa yksi johtajistanne tai vaikka ne kaikki! 

2.-4.10.2015, Kunstenniemi, ilmoittautuminen 3.5. mennessä. 

 

Koulutusryhmä etsii  

riveihinsä aktiivisesti uusia tekijöitä. Mikäli kaulassasi roikkuu puiset nappulat etkä tiedä miten 

kehittäisit itseäsi, käy ihmeessä haaviimme tästä linkistä: 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/node/6965 

 

Partiokouluttajakurssi 13.-15.11., Kunstenniemi 

Partiokouluttajakurssilla pääsee uppoutumaan erilaisiin koulutusmenetelmiin ja kurssilaisten 

oppimisen optimointiin. Kurssilla on annettavaa kokeneille kouluttajille, kokemattomille 

kouluttajille, kouluttamisesta kiinnostuneille ja ennen kaikkea niille, jotka haluavat olla loistavia 

siinä, mitä tekevät! Paras kurssi kouluttamisesta, mitä Partiolla on tarjota! Ilmoittautuminen 

kouluttamisen ihmeelliseen maailmaan on avoinna 3.5. saakka. 
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Parempilippukunta.fi 

on kaikille Suomen lippukuntatoimijoille suunnattu sivusto, josta löydät vinkkejä parempaan 

lippukuntatoimintaan sekä tosielämän tarinoita. Sivustolta löytyy myös johtamisesta ja 

markkinoinnista loistavia pieniä vinkkejä ja suuria ajatuksia. Koulutusryhmä suosittelee 

inspiraation lähteeksi! 

ROK-kouluttajakoulutus Lippukuntapäivässä 27.9. 

Alkukeväällä koulutettiin ROK-kurssien staabeja Turussa, Porissa ja Laitilassa. Jos teidän ROKin 

tekijät ovat vielä ulalla mitä keväällä 2015 julkaistava uusi malli pitää sisällään, voitte olla yhteydessä 

Koulutusryhmään ja järjestämme teille räätälöidyn ROK-kouluttajakoulutuksen. ROK on osa 

samoajaohjelmaa, ja ensimmäinen johtajakoulutus jonka tulevaisuutemme toivot saavat. Uudistus 

pitää sisällään sisällön laajentamista ja koulutus pitää sisällään vinkkejä kurssin järjestämiseen ja 

koulutusten perille saamiseen.  

Johtamistehtäväohjaajien ja Koulutusvastaavien koulutus 

Lippukuntapäivässä 27.9. 

Lippukuntapäivässä koulutetaan ROK-kouluttajien lisäksi myös Koulutusvastaavia ja PJ-

kurssilaisten johtamistehtävien ohjaajia. Ilmoittautuminen on käynnissä, nyt on oikea hetki 

saada Lippukuntapäivä merkattua johtajistonne kalenteriin! 

 

Koulutusryhmän tuoreimmat viestit Facebookissa 

Askeleena kohti nykyaikaa on Koulutusryhmä ottanut käyttöön Facebook-sivun, jossa julkaistaan 

ajankohtaisia aiheita Koulutuksen saralta. Löydät meidät osoitteesta 

https://www.facebook.com/koulutusryhma ja samalta sivulta löytyy myös seuraamista helpottava 

Like-nappi. 

Johtajatulet 28.-30.8. 

Johtajatulet on Suomen suurin johtajuusfestari ja kaikkien vaeltajien sekä aikuisten metsäretki 

28.-30.8.2015. Ilmoittautuminen on alkanut jäsenrekisteri Kuksassa osoitteessa  ja jatkuu 

31.5.2015 saakka. Nopean ilmoittautujan hinta on 50 euroa, jonka jälkeen hinta on 70 euroa. 

Ilmoittaudu: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=5772 

 

 

Koulutus = lisää parempaa partiota + ylikivaa kehittymistä johtajille = Great Success 

Tervetuloa!     

 

Koulutusryhmä, Lounais-Suomen Partiopiiri 
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