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Kevään kursseille ilmoittautuminen on juuri nyt!
Viimeinen ilmoittautumispäivä on

30.11.

Tarjolla on pesteihin kuuluvia kursseja eli koulutettuja partiojohtajia
teidän lippukuntaanne! Koulutuksissa on uutuuksia ja vanhoja hittejä,
tässä muutamia nostoja, olkaa hyvät!
Linkit ja ilmoittautuminen löytyy piirin sivuilta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/tulevat

Työkalu sinulle: Pestilähtöinen koulutussuunnittelu –taulukko
Kuka kuuluu minnekin kurssille, mistä on hyötyä kenellekin ja mitä kaikkea koulutusta onkaan? Ovatko
pallot aina sinisiä ja neliöt punaisia? Vastaukset näihin kysymyksiin ja moneen muuhun löydät
tekemästämme taulukosta tästä linkistä:
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/02%20LSP%20KR%20pestil%C3%A4ht%C3%B6inen%20koulutussuunnittelu%2016.09.2017.pdf

Ko-Git 2017 ilmoittautuminen on alkamassa!
Onko lippukuntanne riveissä varttumassa päteviä tyyppejä joiden partioliekkiin voisi heittää
vähän bensaa? Ko-Giin kuuluu aina kiinteästi kehittämistehtävä, kurssilaiset voisivat kenties
viedä teidänkin lippukuntanne seuraavalle tasolle? Nyt on oikea hetki löytää tälle
partiojohtajien jatkokurssille kuuluvat tyypit, ilmoittautuminen on heti alkuvuodesta.
Kurssien aikataulut ja muut lisätiedot löydät SP:n sivuilta kun ne julkaistaan.
Ilmoittautuminen alkaa marraskuun aikana ja päättyy tammikuun lopussa.
https://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/ko-gi-eli-partiojohtajien-jatkokoulutus
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Kysely Luotseille
Kartoitamme kyselyn avulla luotsien tilannetta lippukunnissa. Toivomme, että käytät muutaman minuutin
ajastasi ja vastaat lyhyeen kyselyymme.
Ei haittaa, vaikka samasta lippukunnasta tulisi useampikin vastaus, joten on varmempi vastata kuin jättää
vastaamatta.
https://goo.gl/forms/KoBQ5ZVptPXJcIOH3

Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta 18.1. Turku
Täältä ohjeet miten PJ-kurssilaisista hiotaan timantteja!
Tämä on parasta koulutusta lippukuntanne johtamistehtäväohjaajille. Tärkeä paketti myös
kokeneille partiojohtajille, jotka ryhtyvät ohjaajiksi. Luvassa rautaisannos ohjaamisesta ja PJkoulutuksen viimeisimmät tuulet. Koulutuksessa saat katsauksen partiojohtajakurssiin ja sen
suorittamiseen sekä vinkkejä kurssilaisen ohjaamiseen! Koulutus on tarkoitettu
partiojohtajille. Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas.

LPK-leirinjohtamiskoulutus 26.-28.1.2018
Kesän lippukuntaleirin onnistuminen alkaa staabin koulutuksesta!
Kurssi on räätälöity lippukuntaleirien järjestäjille. Käymme läpi leirin osa-alueet tavoitteista viestintään,
huollosta talouteen ja pureudumme myös leirin ohjelmaan ja turvallisuuteen. Kurssi sopii siis niin
ensikertalaiselle kuin vähän kokeneemmalle, joka haluaa viedä leirisuunnittelun ja -kokemuksen astetta
syvemmälle. Tule yksin tai mikä parempi, yhdessä muun staabin kanssa. Me tarjoamme eväät huikean ja
onnistuneen kesäleirin järjestämiseen!

Uutuus!
Organisaatiossa toimiminen –koulutus 10.-11.2.2018 Naantali
Koulutus johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Täällä opitaan perustaidot
kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutus on PJ-peruskurssin
suorittaneille.
Lisätietoja: Sanna Tamminen, 050-5146725, sanna.tamminen@partio.fi
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Partiojohtajaperuskurssit
Poimi lippukuntanne tulevaisuuden toivot ja lähetä heidät tälle kurssille, tankkaamme heidät
täyteen tietoa ja intoa ja lähetämme takaisin! Kurssin pääsyvaatimuksina ovat alaikäraja 18
vuotta (monimuotokurssilla 22) ja vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta
lippukunnassa. Kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai
vastaavat tiedot.
Monimuotokurssi IA/2018 4.2. Turku, 15.4. Pöytyä ja 18.11. Pori
Monimuotokurssi IB/2018 2.9. Turku, 18.11. Pori ja kevät 2019
II/2018 2.-4.2. Sauvo ja 6.-8.4. Turku
III/2018 2.-4.3. Kaarina ja 6.-8.4. Turku
IV/2018 30.3.-2.4. Pori ja 1.9. Naantali
V/2018 7.-9.9. Kaarina ja 16.-18.11.Turku
VI/2018 28.-30.9. Pyhäranta ja 23.-25.11. Turku

Sähköinen koulutusryhmä
Koulutusryhmä olemassa myös sähköisesti! Löydät meidät osoitteesta
https://www.facebook.com/koulutusryhma ja materiaaleja löytyy piirin nettisivuilta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/koulutuksen-materiaalia .

Koulutusryhmä etsii riveihinsä aktiivisesti uusia tekijöitä. Mikäli kaulassasi roikkuu
puiset nappulat etkä tiedä miten kehittäisit itseäsi, ota yhteyttä!
eveliina.virtanen@kolkankavijat.fi

Sampokurssi 16.-18.3. Naantali
Lähde takomaan itsestäsi rautainen Sampo, seikkailijoiden johtaja!
Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät seikkailijoiden johtamiseen ja partio-ohjelman
toteuttamiseen. Tapaat myös muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea, retkeilytaidotkin kehittyvät
kurssilla! Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! Paras koulutus seikkailijoiden johtajana eli
sammon pestissä toimimiseen - kurssi on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille
sammoille.
Kurssille voi osallistua myös räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti ja annos
itseopiskelua, tai koko viikonlopun täydellistämissetti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. Kurssille
osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä.
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Akelakoulutus 16.-18.3. Naantali
Sähäkkyyttä ja sähköä sudenpentutoimintaan akelakurssilta. Viikonlopun panostuksella
tukea koko pestin ajaksi!
Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentulauman johtamiseen
ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea.
Retkeilytaidotkin kehittyvät kurssilla. Paras koulutus akelan pestissä toimimiseen - kurssi on
suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille akeloille.
Kurssille voi osallistua myös räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti ja
annos itseopiskelua, tai koko viikonlopun täydellistämissetti kaikilla herkuilla ja todistus sen
kruununa. Kurssille osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä.

inforuutu / inforuta

Akela-/sampokoulutus viikonlopun koulutuksena vai monimuotona?
Perinteisempien viikonlopun koulutusten lisäksi tarjoamme vaihtoehtoisen tavan saada akelan tai sammon
koulutuksen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta irtautua kokonaiseksi viikonlopuksi, mutta haluaisi kuitenkin
oppia uutta ja kehittää osaamistaan. Kummanko vaihtoehdon sitten valitsisi?
Jos viikonloppu on mahdollista järjestää, niin suosittelemme ensisijaisesti tätä vaihtoehtoa. Koulutuksen
aikana tapaat muita vastaavassa pestissä toimivia ja voit vaihtaa kokemuksia ja tutustua uusiin
partiokavereihin. Etenkin jos olet juuri aloittanut partiossa, niin viikonlopun koulutuksessa ennätetään
enemmän keskustelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä. Koulutuksen osana on myös partioperinteitä
kuten iltanuotio, lipunnostot ja -laskut ja ulkona nukkumista. Näitä on hyvä harjoitella aikuisten kesken, jos
ne eivät ole ennestään tuttuja.
Monimuotokoulutuksessa tehdään itsenäisesti osioita Partion sähköisessä oppimisympäristössä Moodlessa.
Koulutuksen lähijakso on viikonloppukurssin yhteydessä lauantain verran. Sähköisessä ympäristössä on
myös kouluttajien tuki, mutta tehtävien suorittaminen vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäistä pohdintaa.
Monimuotokoulutus soveltuu mm. aikaisemmin partiossa olleelle, retkeilytaidot omaavalle tai ammattinsa
kautta lasten ja nuorten kanssa toimiville.

Nähdään kevään kursseilla!
Koulutusryhmä, Lounais-Suomen Partiopiiri

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