
Jakelu: Lounais-Suomen Partiopiirin yli 16-v jäsenet 

Tervetuloa Lippukuntapäivään! 

Vuoden 2019 Lippukuntapäivä järjestetään 29.9. Porissa Kaarisillan yhtenäiskoulussa, osoitteessa Jokisatamantie 1. 
Lippukuntapäivä on koko Lounais-Suomen Partiopiirin yhteinen päivä - helppo tapa lippukunnalle saada koulutusta ja 
tietoa yhdestä paikasta. 

Kenelle lippukuntapäivä on tarkoitettu? 
Lippukuntapäivän kokonaisuus on tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille partiolaisille. Lippukuntapäivän yhteydessä 
järjestetään myös Tervetuloa partioon -koulutus, houkutelkaa siis lasten vanhempia, omia ystäviä ja kaikkia hiukankin 
partiosta kiinnostuneita mukaanne! Koulutukseen ilmoittaudutaan erillisen Kuksa-linkin kautta, joka löytyy piirin 
nettisivuilta ja lippukuntapäivän työpajojen kuvauksista. 

Mitä LPK-päivässä tapahtuu? 
Päivä koostuu yhteisistä osuuksista, jotka ovat kaikille tarkoitettuja sekä erillisistä koulutuksista, joista kukin voi valita 
itselleen kiinnostavimmat. 

Koulutussettejä on yhteensä kolme ja jokainen niistä kestää tunnin. Osa koulutuskokonaisuuksista kestää yhteensä 
enemmän kuin yhden tunnin, tällöin kokonaisuuden jokaiseen osuuteen on osallistuttava.  

Lippukuntapäivän aikataulu: 

9.15  Aamukahvi + sämpylä  
10.00-10.45  Yhteinen osuus: ajankohtainen info /piirihallitus  
10.45-11.30  Yhteinen osuus: “Eväitä kasvuun - Muutoksen johtaminen lippukunnassa tiedon avulla” (SP,  T&K-ryhmä) 
11.45-12.45 I koulutussetti 
12.45-14.15  Lounas + messut  
14.15-15.15  II koulutussetti  
15.15-15.45  Kahvi + leivos  
15.45-16.45  III koulutussetti  
16.45-17.00  Yhteinen lopetus 

Ilmoittautuminen: 
Jokainen ilmoittautuu suoraan Kuksan kautta viimeistään sunnuntaina 8. syyskuuta osoitteessa: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29315  
 
Lippukuntapäivä on osallistujille maksuton, mutta joissakin erityissuorituksissa ja -koulutuksissa on oma hintansa. 
 

Huomioitavaa: 
• Osa koulutuksista vie 2-3 koulutussettiä tai jopa koko päivän, olethan tarkka, kun teet ilmoittautumisia. 

• Takaisin partioon, Partiokamukoulutus, Akelan apulaiseksi - Sukellus sudenpentuohjelmaan ja Sukellus 
seikkailijaohjelmaan -koulutukset vievät osallistujilta kaikki kolme koulutussettiä, mutta yhteiseen osuuteen 
ehtii osallistua. 

• Tervetuloa partioon –koulutus kestää koko päivän. Koulutukseen osallistujat voivat tulla tapahtumaan 
samalla kyydillä lippukunnan muiden jäsenten kanssa - he aloittavat koulutuksen heti aamulla, ja koulutus 
loppuu samaan aikaan kuin muiden lippukuntapäiväkin. 

• Peruutukset tehdään partiotoimistoon partiotoimisto.lsp@partio.fi tai p. 050 3129420.  
Mikäli osallistuja peruu osallistumisensa ilman lääkärintodistusta 15.9. jälkeen tai ei saavu paikalle, peritään 
häneltä (laskutus lippukunnalta) 15 € ruokarahaa, sekä mahdollinen erillinen kurssi-/suoritusmaksu. 

 
Lisätietoja: 
Eero Kivistö, eero.kivisto@partio.fi, p. 040 766 0628 

Stefan Stjärnstedt, stefan.stjarnstedt@partio.fi, p. 040 775 4669 

Kalle-Pekka Mannila, kalle-pekka.mannila@partio.fi, p. 050 312 9421 (kysymykset ilmoittautumisista)  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29315
mailto:partiotoimisto.lsp@partio.fi
mailto:eero.kivisto@partio.fi


Koulutussetit (kuvaukset alempana)             
 
Päivän ensimmäisessä koulutussetissä 11:45 - 12:45 on tarjolla: 

1. Vaeltaja, lähde maailmalle! 
2. Rastihenkilön ABC 
3. Laadun portaat lippukunnan työkaluna 
4. Knit & Scout 
5. Akelavihjari - Laumailta (5€) 
6. Johtokolmikon perusteet 
7. Satahanka XIV 2021: Miten leiri tukee partiokasvatusta? 
8. Kuksa: yleistä 
9. Rekrykoulutus [kesto: setit 1-2] 
10. Johtamistehtäväohjaajien koulutus (JTO) [kesto: setit 1-2] 
11. Takaisin partioon (HUOM: Tämä ei ole Tervetuloa partioon -koulutus!) [kesto: setit 1-3] 
12. Partiokamukoulutus [kesto: setit 1-3]  
13. Akelan apulaiseksi - Sukellus sudenpentuohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
14. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
15. Kalenterikettukoulutus 

 
Päivän toisessa koulutussetissä 14.15–15.15 on tarjolla: 

1. Akelavihjari - Laumailta (5€) 
2. Johtokolmikko edistyneille 
3. Partion katsomuskasvatus - uhka vai mahdollisuus? 
4. Rastihenkilön ABC 
5. Suunnistus for dummies 
6. Vaeltajaohjelman ideointipaja 
7. Kalenterikettukoulutus 
8. Kuksa: tapahtumat ja ryhmät 
9. Rekrykoulutus [kesto: setit 1-2] 
10. Johtamistehtäväohjaajien koulutus (JTO) [kesto: setit 1-2] 
11. Takaisin partioon [kesto: setit 1-3] 
12. Akelan apulaiseksi - Sukellus sudenpentuohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
13. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
14. Partiokamukoulutus [kesto: setit 1-3] 

 
 
Päivän kolmannessa koulutussetissä 15.45-16.45 on tarjolla: 
 

1. Miten teemme laadukkaan ROKin? 
2. Perhepartio osaksi lippukunnan toimintaa 
3. Aikuisluotsitapaaminen 
4. Kepeästi Kirjurissa: suunnistus in action 
5. Työpaja partion strategiasta 
6. Partion katsomuskasvatus - uhka vai mahdollisuus? 
7. Samoaja - ole samoaja! 
8. Kumppanuustoiminta tutuksi 
9. Kalenterikettukoulutus 
10. Kuksa: taloustoiminnot 
1. Takaisin partioon [kesto: setit 1-3] 
1. Akelan apulaiseksi - Sukellus sudenpentuohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
1. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1-3] 
1. Partiokamukoulutus [kesto: setit 1-3] 

 



Koulutukset järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella 

Koulutuskuvaukset  
 
Akelavihjari - Laumailta 
Tule osallistumaan laumailtaan! Akela, tällä kertaa sinun ei tarvitse suunnitella ohjelmaa, vaan pääset 
kerrankin itse nauttimaan laumaillan ohjelmasta. Tästä akelavihjarista saat vinkkejä laumailtaan sekä 
vertaistukea muilta akeloilta ja sudenpentujaostolta. 
 
Kenelle? Samoajat, vaeltajat ja aikuiset 
Hinta 5e/hlö 
Järjestäjä L-SP Sudenpentujaosto 
 
Akelan apulaiseksi - Sukellus sudenpentuohjelmaan 
Koulutuksessa tutustut sudenpentuohjelman rakenteeseen ja aktiviteetteihin. Saat perehdytystä ikäkauden 
erityispiirteisiin, kasvatustavoitteisiin sekä partiomenetelmään ikäkauden näkökulmasta. Koulutus antaa 
valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ikäkaudelle sopivaa toimintaa sekä tukee sinua toimiessasi akelan 
apulaisen roolissa. Koulutuksen sisältönä on Sudenpentuohjelma -moduuli (4 h). 
 
Kenelle?  Samoajat, vaeltajat ja aikuiset 
Järjestäjä L-SP Sudenpentujaosto 
 
Kalenterikettukoulutus 
Kalenterikettukoulutus tarjoaa lippukuntien kalenteriketuille eväät onnistuneeseen kalenterikampanjaan! 
Koulutuksessa käydään läpi mm. adventtikalenterikampanjan suunnittelu ja organisointi lippukunnassa 
sekä tuotemyynnin ominaisuudet Kuksassa. Koulutus on tarkoitettu kaikille kalenteriketuille, eli 
lippukunnan adventtikalenteriasioista vastaaville. 
 
Kenelle?  Lippukunnan joulukampanjapäällikkö 
Järjestäjä Talousryhmä  
 
Kuksa: yleistä 
Mikä, miksi, häh? Käymme läpi Kuksan perustoimintoja lippukunnan pestinhaltijoiden kannalta: jäsenten 
hallinta, lippukunnan tiedot ja vastauksia kysymyksiin. 
 
Kenelle? Lippukunnan pestinhaltijat 
Järjestäjä Talousryhmä 
 
Kuksa: tapahtumat ja ryhmät  
Käytätkö Kuksaa jo sujuvasti perusjuttuihin, mutta olet miettinyt millä tavalla saisit helpotettua kaikkien 
lippukunnan johtajien arkea sen avulla? Tai ehkä olet itse johtaja, joka haluaisi edelläkävijänä mullistaa 
lippukunnan toimintakulttuuria? Tule kuulemaan, miten Kuksan toiminnot auttavat lippukunnan arjen 
pyörittämisessä ryhmien hallinnan ja tapahtumien kautta. 
 
Kenelle? Lippukunnan pestinhaltijat 
Järjestäjä Talousryhmä 
 
Kuksa: taloustoiminnot  
Oletko vielä uskaltautunut Kuksan laskutuksen maailmaan? Tässä koulutuksessa käydään läpi Kuksan 
tapahtumien laskutusta ja Kuksan jännittävää talouspuolta. 
 
Kenelle?  Lippukunnan pestinhaltijat 
Järjestäjä Talousryhmä 
  



Miten teemme laadukkaan ROKin? 
Tule kuulemaan samoajajaoston vinkit laadukkaan ROKin suunnitteluun. ROKki on projekti, joka vaatii 
onnistuakseen hyvän suunnitteluprosessin. Koulutuksesta saat mallin jonka avulla toteuttaa lippukunnan 
tai alueen ROK-projekti sujuvasti. 
 
Kenelle? Vaeltajat, aikuiset 
Järjestäjä Samoajajaosto 
 
Samoaja ole samoaja! 
Samoaja podetko identiteettikriisiä? Tiedätkö mitä samoajuus on? Tule tutustumaan samoajaohjelman 
hienouksiin ja kuulemaan mitä kaikkea samoajille on tarjolla. Tunnin setissä pääset samoajuuden ytimeen. 
Sopii niin samoajaohjelmaa aloitteleville kuin kokeneemmille konkareille! 
 
Kenelle? Samoajat 
Järjestäjä Samoajajaosto 
 
Johtamistehtäväohjaajien koulutus   
Luvassa on rautaisannos ohjaamisesta ja partiojohtajaperuskoulutuksen viimeisimmät tuulet. Tärkeä 
paketti myös kokeneille partiojohtajille, jotka ryhtyvät ohjaajiksi.  Koulutuksessa saat katsauksen 
partiojohtajaperuskoulutukseen ja sen suorittamiseen sekä vinkkejä kouluttautujan ohjaamiseen! Tilaisuus 
on ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas.   
 
Kenelle? Koulutus on tarkoitettu partiojohtajakoulutuksen käyneille vaeltajille ja aikuisille.  
Järjestäjä Koulutusryhmä 
 
Takaisin partioon  
Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? Haluaisitko 
palata partion pariin? Tässä koulutus ja päivityspaketti partion paluumuuttajille! Koulutuksessa käydään 
läpi partio-ohjelman keskeisiä asioita. Teemoina ovat mm. eri ikäkaudet ja nykyinen ohjelma, 
kasvatustavoitteet ja partioliike organisaationa. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa paluuta kiehtovan 
harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on hyvä mahdollisuus tutustua muihin aikuisiin partioharrastajiin.  
 
Kenelle?  Koulutus on tarkoitettu partioon palaaville aikuisille.  
Järjestäjä Koulutusryhmä 
 
Rastihenkilön ABC 
Tunnin aikana saat hyvät tiedot siitä, millaista on olla ja miten toimia pt-kilpailujen tai 
sudenpentukilpailujen rastilla. 
 
Kenelle? Samoajat, vaeltajat, aikuiset 
Järjestäjä Kilpailujaosto  
 
Partion katsomuskasvatus - uhka vai mahdollisuus 
Katsomus on ihmisen tapa ymmärtää elämää. Katsomuskasvatuksen on tarkoitus tuottaa maailmaan 
yksilöitä, jotka ymmärtävät ja osaavat ilmaista itseään ja pärjäävät elämässä. Tuntuuko hankalalta? Tule 
ottamaan selvää, kuinka me partiolaisina voisimme olla yhdessä tilanteessa kuin tilanteessa toinen toista 
kunnioittaen. Myös rauhan tuominen yhteiskuntaan suuressa ja pienessä mittakaavassa on 
katsomuskasvatuksen ytimessä. 
 
Kenelle? Kaikkien ikäkausien ryhmänohjaajat, luotsit ja partiojohtajat 
Järjestäjä Piirin pieni partion katsomuskasvatustyöryhmä 
  



Rekrykoulutus 
Rekrytoinnin ammattilaisten vetämä koulutus rekrytoinnista. Koulutuksen tavoitteena on herättää 
ajattelemaan rekrytointia: mitä rekrytointi oikeastaan on? Koulutuksessa pyritään antamaan tietoa, tukea 
ja käytännön vinkkejä aikuisten rekrytointiin mukaan partiotoimintaan. Koulutus sopii sekä piiriluottiksille 
että lippukuntatoimijoille. 
 
Kenelle? Erityisesti aikuisille 
Järjestäjä Aikuis- ja luottisryhmä  
 
Aikuisluotsitapaaminen 
Aikuisluotsi hoi – tule tapaamaan muita aikuisluotseja! Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa jo 
toimiville aikuisluotseille sekä niille lippukunnille, joissa ei vielä ole aikuisluotsia. Tapaamisessa on tarkoitus 
vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja tukemiseksi partiossa. Tule rohkeasti mukaan!  
 
Kenelle? Aikuiset, sekä jo toimivat aikuisluotsit, että myös aikuisluotsitoiminnasta kiinnostuneet. 
Järjestäjä Aikuis- ja luottisryhmä 
 
Kumppanuustoiminta tutuksi 
Mitä on kumppanuustoiminta? Miten lippukunnat voisivat hyödyntää kumppanuustoimintaa vieläkin 
enemmän? Tuntuuko kumppanuustoiminnan kehittäminen vaikealta? Tule hakemaan inspiraatiota, 
oppimaan uutta ja saamaan apua kumppanuustoiminnan kehittämisessä. 
 
Kenelle? Kaikille kumppanuustoiminnasta  kiinnostuneille, varsinkin 
 lippukunnanjohtajille ja  lippukunnan hallitusten jäsenille 
Järjestäjä Y-ryhmä 
 
Partiokamukoulutus 
Kaikilla on oikeus Partioon! Tule partiokamuksi, ole mahdollistaja!  Milloin lippukunnassa on partiokamu-
tarvetta?  Partioryhmässä on ylivilkkaita tai erityistä huomiota vaativia lapsia, sisuryhmäläinen tarvitsee 
lisätukea onnistuakseen partiossa, maahanmuuttajan tai yksinäisen lapsen partiopolun varmistajaksi tai 
vaikka erityistä huomiota vaativan partiolaisen tarpojaikäkauden haasteisiin. Näppärä tie tulla partioon 
aikuisena. Partiokamun tehtävänä on olla tukemassa yksittäistä partiolaista tai vaikka kokonaista 
partioryhmää. Partiokamu voi olla myös aikuinen, joka on apuna retkillä ja leireillä, mutta ei välttämättä 
osallistu viikoittaiseen toimintaan. 
 
Kenelle? Samoajat, vaeltajat, aikuiset 
Järjestäjä Sisujaosto  
 
Vaeltaja lähde maailmalle! 
Tuntuuko vaeltajaohjelman U-projekti isolta möröltä? Mikä ylipäätään on U-projekti? Ulkomaanprojekti on 
projekti muiden joukossa, mutta sillä on omat erityispiirteensä. Tässä koulutuksessa saat tietää, mikä U-
projekti on ja miten sitä kannattaa lähteä tekemään. 
 
Kenelle? Vaeltajille ja vaeltajaluotseille 
Järjestäjä Kv- ja aatejaosto 
  



Sukellus seikkailijaohjelmaan 
Tule tutustumaan seikkailijaohjelmaan perusteisiin. Sukellus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa 
seikkailijoille sopivaa toimintaa sekä tukee sinua toimiessasi sammon roolissa. Koulutus on suunnattu 
nimenomaan pestissään aloittaville uusille sammoille. Koulutuksen suorittaneet saavat itselleen upean 
sampo-taitomerkin. 
 
Kenelle? Samoajat, vaeltajat, aikuiset 
Hinta 10€ 
Järjestäjä Seikkailijajaosto 
 
Knit & Scout 
Kässäilyä, vertaista seuraa ja keskustelua partiosta. Oma käsityö mukaan. 
 
Kenelle? Kaikki ikäkaudet 
Järjestäjä Kasvatusryhmä / kasvatusministeri 
 
Suunnistus for dummies 
Mikä emit? Käyräväli? Mittakaava?? Rastinmäärite :o Jne... Tuu ottaa selvää! 
 
Kenelle? Kaikille 
Järjestäjä L-SP:n kasvatusryhmä 
 
Kepeästi Kirjurissa: suunnistus in action 
Koska viimeksi kävit Kirjurinluodolla? https://www.visitpori.fi/kirjurinluoto Älä homehdu koko päivää sisällä 
vaan piipahda ulkona parilla rastilla! Oma kompassi voi olla hyödyllinen. 
 
Kenelle?  Kaikille 
Järjestäjä L-SP:n kasvatusryhmä 
 
Satahanka XIV 2021: Miten leiri tukee partiokasvatusta? 
Miltä partiokasvatuksen pitäisi näyttää meripartioleiri Satahangalla vuonna 2021? Miten leiri tukee 
lippukunnissa tehtävää partiokasvatusta parhaalla mahdollisella tavalla? Tule kertomaan omat ajatuksesi, 
ideoimaan uutta ja vaikuttamaan Satahangan tarjoamaan partiokasvatukseen osana pestausta ja pestejä. 
 
Kenelle? Kaikille Satahankaan liittyvästä partiokasvatuksesta kiinnostuneille vaeltajille ja aikuisille. 
Järjestäjä Suomen Partiolaiset 
 
Laadun portaat lippukunnan työkaluna 
Haluatko kehittää lippukuntasi toimintaa? Laadun portaat on uusi työkalu jolla voit selvittää 
kehittämiskohteita ja onnistumisia. Vaikka työkalu on tarkoitettu valmentajan ja lippukunnan väliseen 
työstöön, niin sitä voi lippukunta käydä itsenäisesti läpi. Tässä koulutuksessa käydään läpi miten tätä voi 
hyödyntää lippukunnan apuna. 
 
Järjestäjä: Alueryhmä 
 
  



Johtokolmikon perusteet 
Joko lippukunnassasi on johtokolmikko? Kiinnostaisiko ottaa käyttöön mutta ette tiedä miten lähestyä 
asiaa? Tule kuulemaan perustiedot johtokolmikosta ja ole taas piirun verran viisaampi. 
 
Järjestäjä: Alueryhmä 
 
Johtokolmikko edistyneille 
Tule kuuntelemaan miten tehostaa johtokolmikon toimintaa ja hankkimaan uusi ideoita yhteistyöhön. 
Koulutus sopii jo johtokolmikon käyttöönottaneille lippukuntien johtokolmikoille ja sellaiseen haluaville. 
 
Järjestäjä: Alueryhmä 
 
Perhepartio osaksi lippukunnan toimintaa? 
Oletteko miettineet perhepartion aloittamista lippukunnassanne? Tule kuulemaan ja kysymään perustiedot 
ohjelmasta ja jäsenmaksuista ym. muusta mitä mieltäsi askarruttaa. 
 
Järjestäjä: Alueryhmä 
 
Vaeltajaohjelman ideointipaja 
Tule kuulemaan piirin vaeltajatoiminnasta ja ideoimaan yhdessä toimivan suomiprojektin piirteitä! 
 
Kenelle:  Vaeltajille ja vaeltajaluotseille 
Järjestäjä: Vaeltajajaosto 
 
Työpaja Partion strategiasta 2021-2026 
Partion strategia päättyy ensi vuoteen ja uuden valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Mitä uudessa 
strategiassa tulisi painottaa, mikä on jo kunnossa? Mitkä ulkoiset voimat vaikuttavat meihin ja vaativat 
meitä muuttumaan? Tule työstämään tulevaisuudenkuvia ja ratkaisumahdollisuuksia joiden perusteella 
tehdään partion strategiset valinnat seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. 
 
Kenelle:  Kaikille 
Järjestäjä:  Suomen Partiolaisten strategiaryhmä 
 
 
 
Lippukuntapäivän yhteydessä (Huom! erillinen ilmoittautuminen) 
 
Tervetuloa partioon -koulutus 
Tervetuloa partioon -koulutus on uudelle aikuiselle tai paluumuuttajalle erinomainen paikka tutustua siihen 
mitä kaikkea partio tänä päivänä on. Suosittelemme koulutusta niille, jotka ovat olleet lapsena partiossa tai 
ovat nyt täysin uusia partiolaisia: pidempään mukana olleille ja taukotupailleille osuvampi koulutus on 
Takaisin partioon. Huom! Tälle kurssille on oma ilmoittautumislinkki (kuksaan.fi/27052), jotta koulutukseen 
osallistuvat saavat infon suoraan kurssinjohtajalta. 
 
Kenelle:  Uudet vaeltajat ja aikuiset 
Järjestäjä:  Lippukuntajaosto 


