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Nou hätä! Ota löysin rantein, älä jännitä! Lounais-Suomen Partiopiirissä on paljon kokeneita kouluttajia 
ja hyvin toimiva partiotoimisto, joista saat apua ja tukea tärkeään pestiisi tapahtuman järjestäjänä. Tämä 
materiaalipaketti on oljenkortesi ja aputassusi, jonka varaan sinun on hyvä rakentaa oman ja staabisi 
näköinen ja osallistujien tarpeiden mukainen tapahtuma. 
 
LisäWirtaan on koottu vinkkejä ja vihjeitä sekä tärkeitä turvallisuuteen, piirin leirikeskusten käyttöön ja 
toimistoyhteistyöhön liittyviä ohjeita aina staabin kokoamisesta, tapahtuman suunnittelusta ja 
tavoitteenasettelusta itse toteutukseen ja jälkitöihin. Näkökulma on osittain kurssinjohtajan, mutta 
materiaalista on varmasti hyötyä koko staabille ja myös muiden tapahtumien valmistelussa mukana 
oleville sekä kaikille piirin luottamushenkilöille, luottiksille. Suurtapahtumia kuten leirejä, kisoja tai 
paraatia ei ole huomioitu. Osa asioista on virallisia ohjeistuksia ja toiset asiat ovat ideoinninpohjaa ja 
ehdotuksia, joista voit poimia sinulle sopivimmat käyttöösi.  
 
Tämän vihon tiedot löytyvät sähköisenä piirin nettisivuilta.  
Jos huomaat jonkin tiedon vanhentuneen tai että jokin kurssin tai muun tapahtuman järjestämiseen 
liittyvä asia puuttuu tästä paketista, niin huolehdithan, että asia tulee korjattua. LisäWirtaa on ollut 
laatimassa L-SP:n Koulutusryhmä sekä partiotoimiston väki. Erityiset kiitokset Riitalle, joka on 
huolehtinut lukuisten uuden piirimme yhtenäistettyjen toimistokäytäntöjen päätymisestä tähän 
tukipakettiin. 
 
Kaunis kiitos sinulle luottis, että olet ottanut pestin vastaan ja olet järjestämässä piirimme partiolaisille 
tapahtuman! Kurssin tai tapahtuman järjestäminen on usein aikaa vievää ja hitusen haasteellistakin, 
mutta samalla hyvin antoisaa ja innostavaa. Hyvin onnistunutta kurssia tai muuta tapahtumaa 
muistellaan pitkään hymyssä suin ja pilke silmäkulmassa. Järjestämällä toimintaa muille saat lisää virtaa 
itsekin. 
 
Onnea sinulle tärkeässä pestissäsi! 
 
Turussa, 23.8.2009 
Mari Sundell (toim.) ja muu Koulutusryhmä 

 

 

 

    

 
1 Satakunnan Partiolaisten vastaava materiaali oli nimeltään ”Aputassu” ja Varsinais-Suomen Partiopiirissä tukipaketin nimi 
oli ”Oljenkorsi.” Satakunnassa oli lisäksi ”Piiri pyörii”-niminen tukivihkonen. 

 

”Oijoi, tarttis järjestää häppeninki! Mistä löydän staabiin hyviä tyyppejä? Missä 

vaiheessa kurssikirjeet pitää lähettää? Miten saan tietää ilmoittautuneiden 

yhteystiedot ja allergiat? Pitäisköhän jonkun huolehtia muonituksestakin? Onks 

pakko leikkiä jotain tutustumisleikkejä? Mitä teen, jos Partiomyllyssä menee 

jääkaappi rikki? Miten kerään palautteita? 

Paniik! Stress! Apuaaaaa!” 
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Kurssinjohtajan muistilista           
               
Kurssinjohtajalla on kokonaisvastuu kurssin järjestämisestä. Seuraavassa on 
tarkistuslista asioista, jotka on yleensä tehtävä muodossa tai toisessa. Muista 
delegoida vastuuta ja tehtäviä myös staabillesi, tarkoitus ei ole tehdä asioita yksin. 
 

• Kurssin ajankohdasta ja paikasta päättäminen, kurssipaikan varaaminen  
• Kurssinjohtajan pestaus 
• Budjetin laatiminen/tarkistaminen (ja kurssin osallistumismaksusta päättäminen, mahdollinen 

avustusten hakeminen esimerkiksi Opintokeskus Sivikseltä)  
• Mainonta: tarvitaanko lisämarkkinointia esimerkiksi Repolaisessa tai lpk-postin kautta? 

 
• Staabin kokoaminen ja pestaus, tarvittaessa piirin käytäntöihin perehdyttäminen 
• Muonittajien hankkiminen 
• Suunnittelu- ja valmisteluaikataulun laatiminen, staabin kokousajankohdista sopiminen 
• Tavoitteista ja teemasta päättäminen  
• SP:n moduulikuvauksiin, kurssiohjeisiin ja mahdollisiin erillisiin staabille tarkoitettuihin ohjeisiin  

            (esim. PJ-PK:n kummikeskusteluohjeet) sekä muihin lähteisiin tutustuminen 
• Aiempien kurssien palautteisiin, loppuraportteihin ja toteutukseen perehtyminen 
• Ilmoittautuneiden läpikäynti, kurssilaisten erityistarpeiden huomioiminen  
• Kurssin sisällöstä ja koulutettavista aiheista päättäminen, rupeamajako  
• Vastuualueiden jakaminen: koulutusrupeamat ja myös muut kuten kalusto, lipunnostot, 

oheisohjelmat, tila- ja materiaalivaraukset, kuljetukset, paperityöt, muonitus, ensiapu, jne. 
• Ohjelmakaavion ja kurssin kokonaisaikataulun laatiminen  
• Ajo-ohjeen laatiminen 
• Kurssikirjeen laatiminen ja postitus, mahdollisten ennakkotehtävien ohjeistus  

 
• Koulutusmenetelmien valmistelu ja tarkistus (ei päällekkäisyyksiä, sisältö oikean tasoista, 

käytössä monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä, menetelmät ”partiomaisia”)  
• Oheisohjelmien valmistelu (lipunnostot, ruokalaulut, iltaohjelmat, hiljentymiset, taukoleikit, 

syntymäpäivät, tervetulotoivotukset ja päätössanat, todistustenjako, jne.)  
• Kurssilaisten jako vartioihin tms.  
• Koko ohjelman ja muiden valmistelujen vaiheen tarkistus ajoissa ennen kurssia  
• Kaluston ja materiaalien hankkiminen, kurssipaikan avainten yms. hankkiminen  
• Todistuksien, merkkien ja muiden kurssitunnusten tilaaminen, todistustekstin tarkistus ja 

todistusten allekirjoittaminen  
• Viime hetken ongelmien ratkonta, ajankohtaisista asioita tiedottaminen  

 
• Kurssipaikan siivoaminen  
• Kaluston huolto ja palautus/varastointi  
• Palautteiden keruu  
• Staabin kiittäminen ja palautekokouksen järjestäminen  
• Kuittien toimittaminen, tilitykset ja tarvittavat muut selvitykset rahaliikenteestä  
• Matkalaskujen täyttäminen ja toimittaminen  
• Luvattujen materiaalien tai esim. kuvien lähettäminen kurssilaisille  
• Kesken jääneiden kurssisuoritusten ohjaaminen ja valvonta, jälkikäteinen todistuksien ja 

kurssitunnusten jakaminen  
• Kurssin loppuraportin laatiminen ja sen tallentaminen Ketunkoloon sekä mahdollisten 

opintokeskusavustuksiin liittyvien tietojen raportointi 
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ToDo-lista (esimerkki)  
 
Viimeistään kolme kuukautta ennen: Staabi koossa ja muonittajat tiedossa 

• Mahdollisimman erilaisia kouluttajia: meri- ja maapartio-, seka-, tyttö-, poikalippukunnista, 
kokenut ja kokemattomampi, lippukunta-aktiivi, jne. 

• Yhteistyöpiirikursseilla (YTP) Hämeen kanssa täytyy pestata vähintään 2 hämäläistä kouluttajaa.  
• Pestaa itse tai selvitä muonittajat, ota muonittajiin yhteyttä  

 
Viimeistään kaksi ja puoli kuukautta ennen: Staabin kokoontumiskutsu 
 

• Lähetä kutsu staabin ensimmäiseen kokoukseen esimerkiksi sähköpostitse 
▪ Kutsuun on hyvä liittää koko staabin yhteystiedot, materiaalia tutustuttavaksi 

 ennakkoon (esimerkiksi moduulit, ikäkauden kasvatustavoitteet, jne.) ja 
 ensimmäisen tapaamisen tavoite/syy. 
 

Viimeistään kaksi kuukautta ennen: Ensimmäinen staabin kokous 
• Tutustumista kenties uudella, mukavalla tavalla  
• Kurssin peruslähtökohdat  
• Suunnitteluprosessin kulku ja aikataulun sopiminen  
• Kokousajankohdat (montako kokousta, milloin, kuinka pitkiä)  
• Kurssipaikat - ovatko ennestään tuttuja? Sovitaan tarvittaessa tutustumiskäynti.  
• Kurssin varajohtajan ja turvallisuusvastaavan nimeäminen 
• Kurssin muonittajat  
• Staabin yhteiset tavoitteet  

 

Viimeistään puolitoista kuukautta ennen: Paikka ja toisen kokouksen valmistelu 

• Tutustuminen kurssipaikkaan on hyvä tehdä, jos paikka on ennestään vieras.  On hyvä, jos 
paikkaan tutustumaan lähtee ainakin osa staabista.  

• Listaa asiat, jotka on syytä varmistaa paikkaan liittyen (esim. polttopuut, nuotiopaikka, 
muonitustilat, saunatilat, maasto, kartta, juomavesi, tms.)  

• Lähetä muistutusmeili tai -tekstari kouluttajille 2. kokouksesta.  
• Tee 2. kokoukseen valmiiksi ehdotelma koulutusten aihekokonaisuuksien sisällöstä.  
• Listaa valmiiksi ehdotus vartiojakoon.  
• Listaa aikatauluvaatimukset ja budjettiin vaikuttavat tekijät. 
• Mieti valmiiksi ehdotuksia ja ajatuksia kurssin oheisohjelmista.  

Viimeistään seitsemän viikkoa ennen: Toinen staabin kokous 

• Koulutusosuuksien jako kouluttajille  
• Ennakkotehtävien ja muiden oheisohjelmien rungon ideointi  
• Kurssivartiojaosta ja vartioiden kummeista päättäminen 
• Sovitaan kurssikirjeen erityispiirteet  
• Pohditaan tarvitaanko lainavarusteita tai muita erityisiä tarvikkeitta  
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Viimeistään kuusi viikkoa ennen: Kurssikirje ja ryhmäjako 

• Tee kurssikirje ja toimita se partiotoimistolle postitettavaksi (oltava perillä 5 viikkoa ennen 
tapahtumaa).  

Viimeistään yksi kuukausi ennen: Budjetti ja ohjelmarunko 

• Tarkista budjetti yhteistyössä oman toiminnanalan työntekijäsi kanssa kanssa.  
• Tee kurssin ohjelmarunko, jossa on listattu koulutusrupeamat ja niiden aiheet, kussakin 

rupeamassa käytetyt menetelmät sekä suunniteltu ajankäyttö.  
• Ota yhteyttä muonittajiin allergioista, toiveista ja aikatauluista. Ilmoita kouluttajien allergiat 

muonittajille ja varmista että he ovat saaneet kurssilaisten allergialistat.  
• Sovi partiotoimiston kanssa lainattavista isoista tarvikkeista, kuten teltat, pakettiauto tms.  

Viimeistään puoli kuukautta ennen: Staabin kolmas kokous 

• 1. osan aikataulun tsekkaus.  
• PJ-kurssistaabissa pikainen johtamistehtävien tsekkaus.  
• Rupeamasuunnitelmien läpikäynti.  
• Muut ohjelmat.  

• Tilattavien materiaalien varmistus  tarvitseeko jotain lisää?  

Viimeistään kaksi viikkoa ennen: Materiaalitilaus 
 

• Tee materiaalitilaus partiotoimistoon erillisellä lomakkeella. Muista kysyä erikoistarvikkeista, 
löytyykö niitä mahdollisesti partiotoimiston loputtomista varastoista. Kaikenlaista rompetta 
nimittäin on tallessa!  
 

Muutama päivä kurssin jälkeen: Pikapalaute ja kiitos 

• Palauta osallistujalista pyydetyin merkinnöin seuraavaan keskiviikkoon mennessä oman 
toiminnanalan työntekijälle. 

• Lähetä sähköpostitse kiitosta ja kehuja kouluttajillesi.  
• Kertaa samalla kurssin jälkeinen aikataulu. Aikataulussa tulisi olla ainakin palautekokouksen 

ajankohta.  
• Sovi myös kummikouluttajien toimintatapa jälkijunassa kurssinsa suorittavien osalta: kuka jakaa 

tunnukset, kuinka usein tulee kysellä kurssilaisten perään.  

Ja vielä lopuksi: 

• Tee loppuarviointi yhdessä staabin kanssa.  
• Tee lopputilitys. 

Kokoa kurssimateriaali talteen ja tallenna se Ketunkoloon. 
 
 
 
 
 
  



 

 

                   

   Lounais-Suomen Partiopiiri ry: LisäWirta -   Sivu: 7 / 40 

                             LisäWirta_vihko.doc – Päivitetty: 3.10.2017 

Paperin pyörittelyä ja muuta toimistotouhuilua 

 

Partiotoimisto 

Lounais-Suomen Partiopiirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa ja ne ovat 
avoinna maanantaista perjantaihin kello 10 – 16, paitsi torstaisin kello 11 - 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turku 
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku, 050 3129 420, partiotoimisto.lsp@partio.fi 

• Järjestökoordinaattori Riitta Suomi 
o 050 3129 424, riitta.suomi@partio.fi  

• Projektikoordinaattori Leena Hongell 
o 050 3129 427, leena.hongell@partio.fi  

• Palvelukoordinaattori Marianna Lindeman 
o 050 3129 426, marianna.lindeman@partio.fi 

• Viestintäsuunnittelija Maarit Salminen 
o 050 3129 428, maarit.salminen@partio.fi  

• Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila 
o 050 3129 421, kalle-pekka.mannila@partio.fi  

Pori 

Itsenäisyydenkatu 44, 28130 Pori, 050 3129 420, partiotoimisto.lsp@partio.fi 

Sisäänkäynti sisäpihalta.  

• Lippukuntakoordinaattori Tarja Nummi 
o 050 3129 423, tarja.nummi@partio.fi  

• Lippukuntakoordinaattori Annika Öhman  
o 050 3129 435, annika.ohman@partio.fi 

• Ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Riikka Hosiosto 
o 050 3129 425, riikka.hosiosto@partio.fi  

• Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, hallinto 
o 050 3129 421, kalle-pekka.mannila@partio.fi  

 

mailto:partiotoimisto.lsp@partio.fi
mailto:partiotoimisto.lsp@partio.fi
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Kuka kukin on 

 
Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila  
Talousvastuu, hallinto, henkilöstö, yhteiskuntasuhteet, edunvalvonta, apurahat, varainhankinta, 
sidosryhmät, hallituksen tuki, kehittäminen 
 
Ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Riikka Hosiosto 
Ohjelmatapahtumat ja koulutukset sekä näiden laskutus, Opintokeskus Sivis 
 
Järjestökoordinaattori Riitta Suomi 
Luottistuki, piirirekry, projektien tuki (HuHu), kurssien ja tapahtumien materiaalit, varastohallinta 
 
Palvelukoordinaattori Marianna Lindeman 
Toimistopalvelut, asiakaspalvelu, Kuksa -jäsenrekisteri, varaushallinta (Varaani), myytävät tuotteet,  
arkisto, arkistointi, adventtikalenterikampanja. 
 
Viestintäsuunnittelija Maarit Salminen  
Viestintäryhmän tuki, markkinointiryhmän tuki, Repolaisen toimitussihteeri ja taittaja,   
Re-posti, Lippukuntaposti, nettisivut, sosiaalinen media, vuosikirja, Ilmo 
 
Projektikoordinaattori Leena Hongell 
Yhteiseen partioon -projekti, Punainen Sulka, partiorippikoulu  
 
Lippukuntakoordinaattori Tarja Nummi 
Alueryhmän tuki, ansiomerkit, lippukuntien tuki, jäsenhankinta ja markkinointikampanjat, tilastot, 
toimistopalvelut Porissa, Turvallisesti yhdessä -työntekijä, V-SP/SaTa -piirien yhteyshenkilö 
 
Lippukuntakoordinaattori Annika Öhman (31.12.2017 asti) 
Lippukuntien tuki  
 
 
Talousasiat 
Kululaskuihin, ohjelmien (kululasku.partio.fi ja Kuksa laskutuksen osalta) käyttötukeen liittyvissä 
asioissa voit olla yhteydessä Mira Aarikka-Paavolaiseen, Suomen Partiolaiset, 044 3000 210, 
mira.aarikka-paavolainen@partio.fi 
  
Piirin tapahtumien, koulutusten, jaostojen ja ryhmien toimintaan liittyvistä talousasioista vastaavat 
kyseisestä toiminnasta vastaavat partiotoimiston työntekijät.  
  
Kokonaisvastuu piirin talousasioissa on toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilalla.
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Luottisten ja partiotoimiston työnjaosta 
 
Partiotoimisto tukee luottiksia onnistumaan tehtävässään. Yleensä kannattaa sopia ja varmistaa, miten 
yhteistyö ja tuki hoidetaan, eikä vain olettaa asioiden hoituvan itsestään. 
 
Toimisto mm. 

• varaa tapahtumapaikan 

• hoitaa yhteydenpidon kurssipaikkaan 

• organisoi mahdollisen yhteiskuljetuksen. 
 
Tapahtuman johtaja mm. 

• pestaa staabin ja vastaa tapahtuman sisällöstä ja sen toteutuksesta  

• pestaa muonittajan yhteistyössä huoltojaoston kanssa varaa kokoustilat ja hoitaa staabinsa 
kanssa kokoustarjoilut 

• laatii osallistujille kurssikirjeen, jonka oman toiminnanalan työntekijä lähettää osallistujalle 

• tilaa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumassa jaettavat materiaalit kuten 
paperimateriaalit, kirjat, kurssimonisteet ja todistukset toiminnanalan työntekijältä 

• varaa piirin pakettiauton ja muut mahdolliset välineet 

• kerää tarvittavat varusteet yhdessä staabinsa kanssa.  
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Kokoustellen 

Staabin kokousten valmisteluvastuu on yleensä tapahtumanjohtajalla. Esteestä saapua kokoukseen on 
ilmoitettava hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi kimppakyydit tai kokousmuonitukset voidaan miettiä uusiksi. 
Piirin ekstranettiä voi hyödyntää tiedonjaossa. 

Nimet kirjataan kokousmuistioihin ja muihin asiakirjoihin virallisten nimien mukaan eikä pelkillä 
partionimillä, jotta myöhemminkin tunnistetaan, keitä kaikkia saamme kiittää menneistä tapahtumista 
esimerkiksi historiikkia laadittaessa. Asiakirjat taltioidaan Ketunkoloon. 

 
Kokoustarjoilujen järjestäminen 

Kokouksiin on kohteliasta järjestää jotain pientä syötävää sekä kahvia ja teetä. Kokoukseen tulijat 
saapuvat usein suoraan koulusta tai töistä, jolloin esimerkiksi leipätarjoilu virkistää kummasti staabin 
jäsenten mieltä. Jos jonain kokouskertana et itse ehdi järjestää kokoustarjoiluja, voit ehdottaa omasta 
staabistasi jonkun huolehtimaan asian puolestasi.  

Ota selvää kouluttajiltasi, onko heillä erityis-
ruokavalioita. Tarvitset tietoa paitsi kokous-
tarjoilujen järjestämisessä, niin ennen kaikkea 
sinun tulee ilmoittaa staabin erityisruokavalioista 
kurssin muonittajille ajoissa, samalla kun kerrot 
muiden osallistujien erityisruokavalioista.  

Kokoustarjoiluhankintoihin on käytettävissä 
tapahtuman talousarviossa siihen varattu summa 
eli yleensä 2 euroa/hlö/kokous. (Jos kokoukseen 
on vähän osallistujia, pieni venyminen on 
mahdollista). Tarjoilun järjestäjä hankkii tai tekee 
itse tarjoilut kokoukseen ja piiri maksaa 
hankinnat tarjoilun järjestäjälle kokouksen jälkeen. Henkilökohtaisia bonus- ja etukortteja (esim. Plussa-
kortti) ei saa käyttää piirin ostoksiin. Partiotoimistoilla on valmiina jaostojen ja staabien kokouksia varten 
kahvia, suodatinpusseja, teetä ja sokeria sekä astiat, joten mitään näistä ei tarvitse hankkia.  

Korvaus kokoustarjoiluun liittyvistä hankinnoista maksetaan pankkitilille, kun kululasku on 
kululaskuohjeen mukaisesti tehty partion kulukorvausjärjestelmässä (https://kululasku.partio.fi). Kululasku 
on tehtävä kuukauden kuluessa kokouksesta, jolloin rahat maksetaan pankkitilille kahden viikon kuluessa 
kuittitilityksen saapumisesta. Myöhemmin kuin kuukauden kuluttua kokouksesta toimitettua kuittitilitystä 
ei käsitellä.  

Kululaskuohje sekä suora linkki järjestelmään löytyvät piirin nettisivuilta (Materiaalit -> Lomakkeet).  

https://kululasku.partio.fi/
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Partiotoimisto on toinen koti 

Partiotoimistojen tilat varataan Varaanista. Tarvittaessa voit lainata avaimen.  

Turun partiotoimisto 

• Kiinteistön ulko-ovista pääsee kulkemaan koodilla. Koodin saat pyydettäessä partiotoimistolta.  
• Pysäköinti: Partiokeskuksen pihalla naapurin tontille ei saa pysäköidä lainkaan. Partiokeskuksen 

ja naapurikiinteistön rajalla on aita. Piirin paikoille saa pysäköidä kello 19 jälkeen. Partiomuseon 
ja Medilaserin merkityille paikoille saa pysäköidä kello 16 jälkeen. Hyviä ja kello 18 jälkeen ilmaisia 
parkkipaikkoja löytyy Kauppiaskadulta ja Läntiseltä Pitkäkadulta sekä klo 20 jälkeen 
Matkahuollon pihalta. Läntiseltä Pitkäkadulta löytyy myös parkkikiekkopaikkoja.  

Porin partiotoimisto 

• Pysäköinti: Partiotoimiston pihalla ei ole pysäköintimahdollisuutta. Partiotoimistoa vastapäätä 
olevalla Vähälinnankadulla on maksuton pysäköintialue, lisäksi kaikki lähikatujen pysäköintipaikat 
ovat maksuttomia arkisin kello 18 jälkeen ja lauantaisin kello 16 jälkeen. Sunnuntaisin kaikki paikat 
ovat maksuttomia.  

 
Keittiö 

Partiotoimiston keittiöstä löytyy teetä, kahvia ja sokeria, usein myös margariinia. Muu tarjottava hankitaan 
itse. Keittiön mausteet, kahvit, teet ym. elintarvikkeet sekä astiat on varattu vain toimistolla pidettäviin 
tapahtumiin eikä niitä saa ottaa mukaan muualla pidettäviin tapahtumiin.  

Jokainen siivoaa itse jälkensä:  

• Tiskit koneeseen  
• Kahvipannut tiskataan  
• Kahvinkeitin pyyhitään  
• Pöydät pyyhitään (tarvittaessa myös lattia, seinät ja katto)  
• Hella ja uuni siivotaan tarvittaessa (Huom: Porin toimistolla ei ole uunia) 
• Tavarat laitetaan paikoilleen  

Yli jääneet tarjoilut voi jättää Turussa toimistolle:  

• Leivät, pullat, keksit ym. ilmatiiviisti pakattuna  
• Margariinit, kahvimaito ym. jääkaappiin.  
• Porissa yli jääneitä tarjoiluja ei jätetä toimistolle, vaan ne viedään pois. 

 
Luottishuone 
 
Turun toimistolla on luottishuone, josta löytyy tietokone luottisten käyttöön. Koneet ja näytöt 
on ehdottomasti suljettava käytön jälkeen. Luottishuoneen pitäminen siistinä on luottisten 
vastuulla.  
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Partiomuseo 
 
Turun toimiston vieressä sijaitsee Suomen Partiomuseo, jonka tiloja voi 
hyödyntää kokouksiin ja tapahtumiin. Partiomuseon tilat varataan 
museonjohtaja Yrjö Nenoselta, puh. 040 749 4270. 

 

Kopiointi ja tulostaminen 

Pyri staabisi kanssa vain tarkoituksenmukaiseen kopiointiin. Miettikää jotain yhteistä (esim. taitto, 
logo, paperin tai kannen väri, kuvitus) kaikkeen samassa tapahtumassa jaettavaan materiaaliin. 
Hyvä kouluttaja käyttää monipuolisia lähteitä, mutta luo itse monisteensa ja kirjaa niihin nimensä, 
vuosiluvun ja tapahtuman, missä sitä käytettiin. Tapahtuman materiaaleista voi myös valmistaa 
A5-kokoisen vihon, jolloin materiaalit pysyvät yhdessä, säilyvät kurssilaisilla paremmin ja myös 
paperia säästyy. Luonto kiittää! 

Turussa kopiokone kysyy osastokoodia sekä kopioitaessa että tulostettaessa. Koodit löytyvät 
kopiokoneen päältä sekä luottishuoneen seinältä. Käytä tapahtuman toiminnanalan koodia! 
Koodin jälkeen painetaan ”ID:tä”, salasanaa ei tarvita. Jos otat omia kopioita, käytä laskutettavat-
koodia ja merkitse kopiot vihkoon.  

Porissa kopiokone kysyy osastokoodia sekä kopioidessa että tulostettaessa. Koodit löytyvät 
kopiokoneen vierestä. Koodin jälkeen painetaan ”ID:tä”, salasanaa ei tarvita. Jos otat omia 
kopioita, käytä laskutettavat -koodia ja merkitse kopiot vihkoon. 

Värikopioista pitää aina neuvotella toimiston työntekijöiden kanssa. Isot erät ja laadukkaat vihot  
tehdään Granossa.  
Jos et kopioi materiaaleja itse, niin toimita selkeät alkuperäisversiot kopiointiohjeineen 
(kappalemäärä, väri, kaksipuolisuus, jne.) toimialan työntekijälle viimeistään kurssia edeltävänä 
perjantaina mieluiten sähköisesti. Jos materiaalit kopioidaan Granossa, ota huomioon lisäajan 
tarve.  
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Mitä, missä ja milloin – ensimmäiset rutiinitoimet 

 

Tapahtumapaikka 

Partiotoimisto varaa kurssien ja muiden tapahtumien paikat. Usealle leirikeskukselle yms. on olemassa 
sopimushinta, jonka vuoksi kaikki varaukset tehdään keskitetysti. Jos sinulla on toivepaikka tapahtuman 
pitämiseksi, niin keskustele asiasta partiotoimiston kanssa.  

Alueellista tasapuolisuutta korostetaan.  

Budjetti 

Tapahtuman budjetti laaditaan hyvissä ajoin edeltävänä vuonna ko. tapahtumaan liittyvässä ryhmässä tai 
jaostossa, jolloin tapahtuman johtajalla on usein mahdollisuus olla mukana laatimassa sitä. Tavoitteena 
on "nollatulos" eli että tapahtumasta perittävät osallistumismaksut kattavat kaikki tapahtumaan liittyvät 
kulut. Piirin syyskokous vahvistaa budjetin ja sen jälkeen voit pyytää tapahtumasi hyväksytyn budjetin 
toiminnanalan työntekijältä. Ennen tapahtumaa se on hyvä käydä vielä läpi ja tarpeen mukaan tarkentaa 
yhdessä toiminnanalan työntekijän kanssa. 

 
Budjetissa on huomioitava tuloina mm.:  

• osallistumismaksut  
• tuet mm. Opintokeskus Sivikseltä (piiri hakee)  

Kustannuksia ovat mm.:  

• muonitus  
• staabin kokoukset (matkat v. 2017 0,15 e/km tai 

matkalipun hinta + kokoustarjoilut)  
• paikkavuokra + sauna/puuhalot/tms.  
• kopiointi, postitus, todistukset ja muut paperit ja toimistotavarat   
• jaettavat vihot tai muut materiaalit  
• hankinnat esimerkiksi ohjelmaa tai koulutusrupeamia varten  
• mahdolliset kurssimerkit tai materiaalit niiden valmistamiseksi  
• mahdolliset paikkaan, välineisiin tai ohjelmaan liittyvät erityiskustannukset. 
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Ilmoittautumiset ja peruutukset 
 
 
Koottu ilmoittautumisjärjestelmä 
 
Toimita Kevät-Ilmossa julkaistavien ilmoitusten tekstit edellisen vuoden toukokuun loppuun mennessä 
annettujen ohjeiden mukaisesti ja Syys-Ilmon tekstit edellisen kevään aikana erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana. Voit markkinoida tapahtumaasi lisäilmoituksella Repolaisessa ja myös Kuksan sähköisten 
listojen kautta suoraan esimerkiksi lippukuntien pestijohtajille, akeloille, luotseille tai lippukunnan-
johtajille (sovi toiminnanalan työntekijän kanssa lähettämisestä). Piirin nettisivuille tarkoitetun 
ilmoituksen voi toimittaa partiotoimistolle.  
 
Tiedot ilmoittautuneista saat partiotoimistolta puolivuosittain, kevään kurssien osalta vuoden alussa ja 
syksyn kursseista syyskauden alussa. Tapahtuman lähestyessä voit pyytää päivitetyt osallistujalistat 
toiminnanalasi työntekijältä. 
 
Peruutusohjeet 
 
Osallistuja ei voi tehdä peruutusta vain tapahtumanjohtajalle. Peruutukset on aina tehtävä 
partiotoimistolle toimistoaikana puh. 050 3129 420. 

Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta ja osallistuja toimittaa 
lääkärin tai vastaavan todistuksen partiotoimistoon kahden viikon kuluessa tapahtumasta (poikkeuksena 
kilpailut, ks. alla).  

Kurssit 
 
Kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee partiotoimistolle neljä (4) viikkoa ennen kurssin alkamista. 
Ilmoittautuneen kurssilaisen tilalle lippukunta saa lähettää uuden kurssilaisen, vaihdoksesta on 
ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen kurssin alkamista. Poikkeuksen tekevät vain 
kurssit, joiden kurssipaikka on henkilökohtainen kuten PJ-peruskurssi, veneenohjaajakurssi, 
kipparikurssi ja pelastautumiskurssi. Kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan 
tai se tulee liian myöhään tai ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista.  
 
Ohjelmatapahtumat 
 
Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee partiotoimistolle ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Ilmoittautuneen henkilön tilalle lippukunta saa lähettää uuden osallistujan, vaihdoksesta on 
ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen tapahtuman alkamista. Osallistumismaksu 
laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee liian myöhään tai ilmoittautuja ei löydä 
itselleen sijaista.  
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Kilpailut 
 
Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee partiotoimistolle ennen varsinaisen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuneen vartion tai henkilön tilalle lippukunta saa lähettää 
uuden vartion tai osallistujan, vaihdoksesta on ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikko ennen 
kilpailua. Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee liian 
myöhään tai lippukunta ei löydä sijaista.  

 

 

 

 

 

Todistusten teksti 

Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta annetaan osallistujille todistus. Todistuksen saamiseksi kaikkien 
osioiden ja moduulien tulee olla suoritettuna. Jos kurssilainen on esimerkiksi poissa jostakin kurssiosiosta, 
niin puuttuva moduuli tulee korvata esimerkiksi kirjallisilla tai suullisilla lisätehtävillä ennen todistuksen 
luovuttamista.  

Todistuksen voi antaa myös kouluttajille tai muille tapahtuman järjestäjille, jos he ovat olleet aktiivisesti 
mukana kaikilla koulutusosioilla. 

Todistuksiin painettava teksti on yleensä vakiomuotoinen ja koostuu koulutuskokonaisuuden nimestä, 
suoritusajankohdasta ja -paikasta, moduulien sisällöstä ja laajuudesta opintopisteinä. Jos kurssilla on 
erityisiä osioita, niistä kannattaa mainita myös todistuksessa. Aiempien kurssien todistustekstimallit 
löytyvät partiotoimistolta. Toimita tarkistettu todistusteksti toiminnanalan työntekijälle vähintään viikko 
ennen viimeisen kurssiosan alkua, jotta todistukset ehditään valmistaa ja ne voidaan jakaa kurssilla. 

Kurssinjohtaja allekirjoittaa todistukset. 
Todistuksen lisäksi osallistuja voi saada muun kurssitunnuksen kuten wogglen. 
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 
 

Staabin kokoaminen ja pestaus 
 
Pestaa staabiisi erilaisia partiolaisia. 
Monipuolisuus on rikkaus. Kannattaa uskaltaa 
pestata myös sellaisia henkilöitä, joita et 
entuudestaan tunne.  
 

Huomioi, että staabissa on:  

• miehiä ja naisia  
• osaamista koulutettavista aiheista  
• maa- ja meripartiolaisia  
• kouluttajia eri puolilta piiriä ja eri alueilta  
• sekä kokeneita että uusia kouluttajia (jatkuvuuden varmistamiseksi)  
• vähintään yksi muodollisesti pätevä partiokouluttaja (vain partiokouluttajakurssin suorittanut voi 

hyväksyä koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuskokonaisuuksia)  
• yhteistyöpiirikursseilla (YTP) Hämeen kanssa staabiin täytyy pestata vähintään 2 hämäläistä 

kouluttajaa  
• yksi staabin jäsenistä tulee nimetä tapahtuman varajohtajaksi ja yksi tapahtuman 

turvallisuusvastaavaksi 
• kitaransoittotaitoinen, muonitustaitoinen, hygieniapassin omaava, ensiaputaitoinen, 

ajokortillinen, jonglööri, tms. tapahtuman luonteesta riippuen  
 

Staabin jäseniä kannattaa ”metsästää” esimerkiksi saman kurssin aiemmista osallistujista, piirin kyseisen 
toiminnanalan ryhmistä, kyselemällä tutuilta suosituksia tai vaikkapa piirin tapahtumissa ja piirin 
ekstranetissä bongailemalla. Partiotoimistoltakin kannattaa kysellä vinkkejä. Kouluttajan ei tarvitse olla 
oman piirimme jäsen, joten myös esimerkiksi opiskelijalippukunnista tai muiden piirien vaihtureita 
kannattaa kysellä. 
 
Jokaisella staabin jäsenellä on oikeus pestikeskusteluun. Pestatessa käydään läpi mm. pestin kesto ja 
siihen kuuluvat tehtävät, käytettävissä olevat resurssit ja tukimuodot. Pestikeskustelun aikana sovitut 
asiat voi olla hyvä kirjata paperille, mutta pelkkä suullinenkin sopiminen ja asiasta keskusteleminen 
riittää. Pestin hyöty on siinä, että sen jälkeen kumpikin osapuoli tietää, mitä voi toiselta odottaa ja miten 
tehtävästä suoriutumista arvioidaan. Aloittavalle kouluttajalle tai tapahtumanjärjestäjälle pesti tuo 
selkeyttää tehtäväkenttään ja näyttää polun, jota kulkea. 
 
Piirin ryhmiin kuuluvilla luottiksilla on kirjatut pestikuvaukset. Onhan sinut pestattu? 
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Tavoitteet 

Tapahtumalle kannattaa aina määritellä tavoitteet.  

Hyvä tavoite on mitattavissa, jotta tapahtuman jälkeen arvioinnissa voidaan päätellä missä määrin 
tavoite toteutui. Hyvä tavoite on myös sopivasti haastava. Itsestään selvää asiaa ei kannata kirjata 
tavoitteeksi, koska silloin se ei ohjaa toimintaa mitenkään.  

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:  

• taidon opettaminen  
• asenteen tai toimintamallin muokkaaminen  
• arvojen ja aatteen korostaminen  
• yhteishengen kohottaminen  
• teeman tai toimintamallin lanseeraus ja markkinointi  
• ideoiden, vinkkien ja hyvien käytäntöjen jakaminen  
• verkostoitumisen edistäminen  
• aiemmin tapahtumajärjestelyissä haasteeksi koetun asian onnistuminen paremmin 

PJ-kurssien johtajat (vanhat ja tulevat) sopivat yhdessä yhteiset tavoitteet seuraavan vuoden PJ-
kursseille. 
 
Kurssin tai muun tapahtuman tavoitteiden pohjana voi olla esimerkiksi: 
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Tapahtuman suunnittelu 

 
"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" -lause on hyvä muistaa partiotapahtumaa valmisteltaessa. 
Seuraavia asioita on syytä pohtia tai ottaa huomioon heti alkuvaiheissa:  

• Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa.  
• Pohtikaa, mikä on tapahtuman tavoite/tavoitteet ja kirjoittakaa se/ne ylös. Koulutustapahtuman 

yleisiä tavoitteita löytyy SP:n Koulutusjärjestelmävihosta, mutta staabin kannattaa määritellä 
tapahtumalle myös omia tavoitteita. PJ-kursseilla huomioitava yhteisesti vuoden kursseille sovitut 
tavoitteet. 

• Pohtikaa, mitä tapahtumassa koulutetaan tai mitä ohjelmasisältöjä siinä on. Koulutusjärjestelmän 
mukaisissa koulutuksissa on valmiiksi annetut moduulit ja niiden alustavat kestot, mutta staabi 
voi tehdä omia painotuksia. Kurssilaisten tietotaso on otettava huomioon. Tarkistakaa myös 
osaamisalueen aikaisemman ja seuraavan moduulin sisällöt, jotta koulutus on sisällöllisesti ja 
tasoltaan oikea. 

• Tapahtuman aikataulu ja rupeamien sijoittelu kannattaa tehdä yhdessä tussitaululle, fläppipaperille 
tai tietokoneella videotykin avulla seinälle, kuitenkin siten, että kaikki näkevät koko ajan missä 
mennään.  

• Sopikaa selkeä vastuunjako siten, että jokaisella tapahtuman osalle (myös esim. lipunnostoille) on 
vastuuhenkilö. Myös työpareja voi olla järkevää käyttää. Vastuunjaossa täytyy ottaa huomioon 
staabin jäsenten kokemus ja taidot.  

• Sopikaa määräajat, mihin mennessä kukin on tehnyt suunnitelmat omista vastuualueistaan.  
• Tapahtumanjohtaja vastaa siitä, että kaikkien suunnitelmat on ajoissa tehty. Hän on myös valmis 

kommentoimaan niitä ja ohjaa kokemattomia staabin jäseniä. 
• Koulutusmenetelmistä tai ohjelman toteutustavoista tulee keskustella etukäteen, jotta ne ovat 

mahdollisimman monipuolisia.  
• Muonitus täytyy huolehtia ajoissa. Myös ruokailu voi olla koulutustapahtuma.  
• Varautukaa antamaan palautetta toisillenne sekä suunnittelun että toteutuksen onnistumisesta.  
• Miettikää mitä tehdään ongelmatilanteissa esim. jos joku staabista sairastuu eikä pääsekään 

tapahtumaan pitämään osiotaan tai jos ulkosession aikana on koiranilma. 
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Monipuoliset koulutusmenetelmät 

 
Kurssia valmisteltaessa kannattaa tehdä menetelmätsekkaus eli käydä läpi, millä tavoin kouluttajat 
aikovat koulutusrupeamansa pitää. Kurssilaisille käy tylsäksi ja asiaan keskittyminen kärsii, jos monta 
rupeamaa vedetään samalla tyylillä. Kolmas samantyyppinen rastirata peräjälkeen, monotoninen 
luennointi tai koko päivä sisällä samanlaisia ryhmätöitä tehden tympäisee ketä tahansa.  

Menetelmien tulisi olla:  

• aiheeseen ja olosuhteisiin sopivia (ajankohta, paikka, osallistujien osaaminen, jne.) 
• kurssilaisia aktivoivia ja oivaltamaan kannustavia 
• toiminnallisia  
• partiomaisia  
• tasapuolisia ja kurssilaisten erityispiirteet huomioonottavia  
• riittävän erilaisia tai ainakaan ei kahta identtistä peräkkäin  
• myös ulkoilua tai ainakin mahdollisuus happihyppelyyn tauoilla 
• onnistumisen kokemuksia tarjoavia 
• hyödyllisiä tai elämyksellisiä tapahtuman tavoitteista riippuen 

Erilaisista koulutusmenetelmistä saa ideoita selailemalla esimerkiksi kursseja Ketunkolossa. SP:n 
julkaisema ”Kouluttajan käsikirja” ja Mikko Aallon ”Ryppäästä Ryhmäksi” -kirja sisältävät runsaasti 
toiminnallisia menetelmiä. Lauri Luodon ”koulutuksen uutto” -generaattori on myös käyttökelpoinen.  
Kannattaa myös aina pitää silmät auki kun itse osallistuu partiotapahtumiin. Miten siellä käytiin 
koulutettavat asiat läpi? Kokoa oma TOP-10 koulutusmenetelmälistasi! 
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Koulutustapahtuman kulku 

Jokainen koulutustapahtuma on erilainen, mutta silti on löydettävissä tyypillisen koulutustapahtuman 
runko. Päivä on helppo jaksottaa syömisten kautta. Esimerkki: 

• aamiainen klo 8:30, joten herätys klo 8 ja lipunnosto klo 9 
• 9:15 alkaen koulutusta lounaaseen saakka  
• lounas puolenpäivän aikaan, joten koulutus jatkuu klo 11:30 saakka ja jatkuu taas klo 12:30, 

lounaan ja päivällisen välissä sopivassa kohdassa iltapäiväkahvit  
• päivällinen viiden aikaan, joten koulutus jatkuu 16:30 saakka ja iltakoulutukset tai -ohjelma alkaa 

klo 17:30  
• ilta päättyy iltapalaan viimeistään yhdeksän jälkeen 

 Esimerkki viikonlopun mittaisesta koulutustapahtumasta 

Perjantai  Lauantai  Sunnuntai  

  herätys, aamupala  herätys, aamupala  

 lipunnosto  lipunnosto  

 rupeama 2 rupeama 6 

 lounas  lounas  

 rupeama 3 rupeama 7 

 iltapäiväkahvi  palautteet ja siivoaminen  

aloitus, tervetulot, iltapala  ulkorupeama 4 lopetus, kahvitus ja todistukset  

tutustuminen, majoitus  päivällinen (hiljainen lipunlasku)  lipunlasku  

rupeama 1 rupeama 5 / tehtäviä / vapaa-aikaa   

lyhyt iltaohjelma  iltaohjelma, iltapala   

yöpala ja sauna  sauna, hiljainen polku, tms.   

yöpuulle  yöpuulle   

 
 
 

Koulutusrupeaman kulku 

 
Koulutusrupeaman kulku riippuu mm. käsiteltävästä aiheesta, koulutusmenetelmästä, olosuhteista 
(ajankohta, paikka, käytettävissä olevan ajan pituus ja kouluttajien määrä, jne)  kurssilaisista ja rupeaman 
tavoitteista. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa kouluttaa ei ole.  Tyypillinen koulutuksen runko voi kuitenkin 
olla seuraavan kaltainen:  
 

• Alustus: aiheen ja tavoitteiden esittely lyhyesti, luennoiden (5 min)  
• Teoria: aiheeseen syventyminen, usein tietopohjainen ja esimerkiksi fläpille tai staabin toimesta 

draaman avulla havainnollistaen (15 min)  
• Opitun testaaminen ja teorian vienti kurssilaisen omaan arkeen: usein keskustelu, kouluttava 

leikki tai muu ajattelemaan herättely: miten tämä asia toimii minulla/meidän lippukunnassamme 
(10 min)  
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Toiminnallinen oppiminen: kurssilaiset työstävät aihetta eteenpäin esimerkiksi ryhmätöinä, itse kokeillen 
tai simuloiden ja harjoitellen (30 min)  
 

• Purku: ryhmätöiden purku tai kokemusten jako (15 min)  
• Viimeiset sanat: lyhyt yhteenveto tai esimerkiksi jatko-oppimismahdollisuuksien esittely, mistä 

löytyy lisätietoa (5 min)  
• tauko, energialeikki tai happihyppely ennen seuraavaa rupeamaa (10 min)  

 
Tämän esimerkkirupeaman kesto oli yhteensä 1,5 h eli 2 x 45 minuutin koulutusrupeama.  
 
PJ-peruskursseja varten on tehty rupeaman suunnittelupohja.  

 

Kurssikirjeet 

Kurssikirje pitää lähettää vähintään viisi viikkoa ennen kurssiosaa, jotta osallistuja saa kirjeen ennen 
maksuttoman peruutusajan päättymistä (neljä viikkoa). Jos kurssissa on useita osioita, niin kannattaa 
muistuttaa osallistujia vähintään sähköpostilla ennen jokaista osiota.  

Kurssikirjeessä kannattaa olla mainittuna ainakin seuraavat asiat: 

• Kurssin alkamis- ja päättymisaika sekä osoite ja ajo-ohjeet  
• Varusteluettelo  
• Mahdolliset ennakkotehtävät  
• Peruutusohjeet  
• Mahdollinen yhteiskuljetusohje  
• Osallistujaluettelo kimppakyytien järjestämistä varten  
• Staabin/kurssinjohtajan/partiotoimistojen yhteystiedot  
• Muistutus ruokavalion ilmoittamisesta ajoissa ennen kurssin alkua  
• Mahdollinen teema tai kurssin muut erityisaiheet  

 
Toimita valmis kurssikirje ajo-ohjeineen ja liitteineen toiminnanalan työntekijälle postitusta varten, 
mieluiten sähköisesti. 
 
Staabi voi lähettää myös kaksi erillistä kirjettä: ensimmäinen kirje viisi viikkoa ennen tapahtumaa 
(sisältäen erityisruokavalio- ja yhteiskuljetuskyselyn sekä peruutusohjeen) ja toinen kirje kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa.  
 
Kannattaa hyödyntää myös sähköposti nopeana ja ilmaisena viestintäkeinona. Partiotoimiston 
työntekijöiden avulla voi lähettää Kuksan kautta tapahtuman osallistujille sähköpostitse ryhmäviestejä.  
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Muonitus 
 
Huoltojaoston keskeinen tehtävä on järjestää muonitus piirin kursseille ja muille tapahtumille. Jaoston 
voimavarat eivät kuitenkaan riitä suorittamaan tätä tehtävää kokonaisuudessaan, joten on tärkeää, että 
sinä tapahtuman tai kurssinjohtajana tutustut tähän ohjeeseen muonituksen järjestämisestä 
tapahtumallesi. Mikäli ohjeesta ilmenee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä huoltojaoston 
puheenjohtajaan, Tiina Tähtikariin. 

 
Muonittajien hankinta 

Muonittajat tapahtumalle hankitaan yhteistyössä huoltojaoston ja tapahtuman johtajien kesken. 
Muonitus on oleellinen osa partiotapahtumaa ja siksi on tärkeää, että myös muonittajat ovat 
tapahtuman staabille mieleisiä. Älä siis epäröi katsella ympärillesi ja kysyä tapahtumaasi sinulle jo 
ennestään tuttuja muonituskasvoja tai vaikka muonituksessa vähän kokemattomampiakin uskalikkoja.  
 
Tapahtumanjohtaja tai muu staabin jäsen käy laittamassa L-SP:n muonittajien Facebook-sivulle tiedon, 
että tapahtuma tarvitsee muonittajan. Tiedosta olisi hyvä käydä ilmi tapahtuman ajankohta ja paikka. 
Lisäksi muonitustarpeesta olisi hyvä informoida toimiston työntekijää. 

 
Huoltojaoston jäsenet / muut muonittajat ”bongaavat” haluamiaan muonituksia Facebookista. Kun 
syksyn / kevään muonitustarpeet ovat suurin piirtein kaikki selvillä, jaosto julkaisee Facebookiin 
koosteen muonitustarpeista. Varmista, että tapahtumasi on tuolla listalla! Ko. sivua seuraamalla 
tapahtuman staabi saa reaaliaikaista informaatiota muonittajansa löytymisestä. 

 
Mikäli kukaan staabin jäsenistä ei ole Facebookissa, piirin työntekijä hoitaa ilmoituksen laittamisen 
sinne. 

 

Kun muonittajat ovat selvillä  

Tapahtuman johtaja ottaa yhteyttä muonittajaan ja sopii tarkemmin aikatauluista ja muista tapahtumaan 
liittyvistä toiveista. Muonittaja kannattaa kutsua mukaan tapahtumaa edeltävään staabin kokoukseen, 
jolloin käytännöt tulevat kaikille selviksi. Tapahtuman johtaja huolehtii siitä, että tieto tapahtuman 
muonitustilanteesta on myös toimiston työntekijöillä.  

 
Muonituksen suunnittelu ja toteutus 

Muonittaja tarvitsee tiedon osallistujamäärästä, allergioista, ruokailuajoista ja mahdollisista 
erikoistoiveista hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Ruokatilaus tukkuun on jätettävä tapahtumaa 
edeltävänä tiistaina. Osallistujien allergiat muonittaja saa toimiston työntekijöiltä. Tapahtumanjohtaja 
vastaa staabinsa erityisruokavalioiden toimittamisesta muonittajalle hyvissä ajoin. Mahdollisten 
erikoistoiveiden varalle esimerkiksi iltaohjelmaan liittyvässä teemaruokailussa tms. tapahtuman johdon 
tulee varata ohjelman osiosta rahaa, sillä ruokabudjetti ei useinkaan riitä erikoisempien ruokien 
toteuttamiseen. Mikäli tapahtuman muonittajat ovat kokemattomia partiotapahtuman muonittajia, 
jaosto auttaa mielellään ruoka- ja tukkulistan laadinnassa. Keneltäkään ei oleteta esimerkiksi ainemäärien 
laskentataitoa, joten ota rohkeasti (ja hyvissä ajoin) yhteyttä, niin apua löytyy varmasti!  
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Budjetointi:  
• Muonitushinnat ovat seuraavat:  

▪ pitkä viikonloppu (pe-su) 17 euroa/ruokailija  
▪ lyhyt viikonloppu (la-su) 16 euroa/ruokailija  
▪ päivän tapahtuma 10 euroa/ ruokailija  

Kurssin ruokavahvuus = kurssilaiset + kouluttajat + muonittajat  

Mainitut hinnat lasketaan jokaisen tapahtuman budjettiin ja veloitetaan jokaisesta tapahtumasta 
riippumatta ruokalaskun suuruudesta. Tämä siksi, että muonittajat käyttävät (ja täydentävät) piirin kuiva-
ainevarastoa muonituksissa aina kun mahdollista ja varastossa tulee olla kaikkia perusaineita jokaista 
muonitusta varten.  

 
Tapahtuman jälkeen 

Muonittajat keräävät usein osallistujilta palautetta ruuan laadusta ja muonituksen toteutuksesta. 
Tärkeintä on kuitenkin kurssin staabin antama palaute. Muonitus on ensisijaisesti tukitoimi, jonka 
tarkoitus on palvella itse tapahtumaa. Mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulee 
staabin olla aktiivinen ja kertoa toiveistaan muonittajille. Myös muonittajat kertovat tarvittaessa ”raja-
aitoja”, joiden puitteissa he pystyvät toimimaan. Mikäli muonituksessa ilmenee ongelmia, joita staabi ja 
muonittajat eivät saa keskenään hoidettua, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä huoltojaoston 
puheenjohtajaan, joka pyrkii asian ratkaisemaan. 
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Tavaroiden varaukset ja kurssilaisille jaettavan materiaalin tilaaminen 

Piirin yhteisiä tavaroita voi lainata L-SP:n järjestämille kursseille ja tapahtumiin. Lainatavaroista on 
vastuussa kurssin- tai tapahtumanjohtaja. Voit myös tilata kurssilaisille jaettavaa materiaalia 
partiotoimistosta. Työntekijät keräävät tarvittavat esitteet, oppaat, vihot yms. kurssille tai tapahtumaan 
keskitetysti. Tilauksen tulee olla toiminnanalan työntekijällä kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Osa 
materiaalista tilataan SP:ltä. Jos haluat varmistua siitä, että varmasti saat kaiken, tee tilaus jo kuukausi 
ennen tapahtumaa. 

Turun partiotoimistolla on pientarvikevarasto, johon kannattaa käydä tutustumassa etukäteen. 
Tarvittavat pikkutavarat ja erikoistavarat staabi hankkii itse ja toimittaa niistä kuitit ohjeiden mukaan 
partiotoimistolle.  

Turun partiotoimiston alavaraston tavarat ovat erillisessä listassa. Varastoon pääsee samalla avaimella 
kuin Turun partiotoimistollekin. Tarvittaessa saat avaimen käyttöösi palvelukoordinaattorilta. Varastosta 
löytyvät tarvikkeet kerää kurssin- tai tapahtumanjohtaja tai staabi itsenäisesti, täyttää lainauslistan ja jättää 
sen toimistolle lähtiessään kurssille tai tapahtumaan. Varaston "aulassa" on kolme hyllyä, joihin voi kerätä 
tavarat etukäteen kurssi- tai tapahtumakohtaisesti. Merkitse selkeästi mihin tapahtumaan tavarat ovat 
menossa. Näillä hyllyillä olevat tavarat ovat varattuja, joten et voi ottaa niitä käyttöösi.  

Turun kaupungin retkipajasta voi tilata esim. talvitelttoja, kamiinoita, maavaatteita, laavuja, kirveitä, 
sahoja, jne. Täydellinen tilauslista löytyy toiminnanalan työntekijältä. Retkipajasta tilattavat tarvikkeet 
tilataan toiminnanalan työntekijän kautta kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Kurssin- tai tapahtumanjohtaja 
sopii toiminnanalan työntekijän kanssa tavaroiden noudosta. Retkipajan tarvikkeet palautetaan tilaisuuden 
jälkeen Turun partiotoimistolle ilmoitustaulun eteen kuivatettuina ja huollettuina. 

Turun partiotoimistossa on datatykki, piirtoheitin, kannettava tietokone, diaprojektori ja cd-soitin 
varattavissa. Päällekkäisissä varauksissa partiotoimisto käyttää tarveharkintaa.  

Porin partiotoimistosta voi lainata datatykin ja kannettavan tietokoneen. 

Porin kaupungin Välinevuokrauksesta voi vuokrata retkeilyvälineitä, esim. telttoja, kanootteja ja 
ahkioita. Tiedustelut ja varaukset puh. 044 7011 421. Hinnasto ja lista vuokrattavista tavaroista löytyvät 
osoitteesta http://www.pori.fi/vav/valinevuokraus. 

  

http://www.pori.fi/vav/valinevuokraus
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Hennalan varasto sijaitsee Turun Satavassa osoitteessa Hennalantie 10. Varastosta löytyy 
suurleirivälineistöä esim. pöytä- ja wc-elementtejä, työkaluja, eri kokoisia kevytpeitteitä ja Aku Leinon 
muonituskalusto. Muonituskalusto on tarkoitettu ainoastaan suurleireille ja piirin suurtapahtumiin. Muuta 
välineistöä voi lainata myös tapahtumien käyttöön. Lisätietoja Turun partiotoimistosta. 

Viestivarasto sijaitsee Turussa osoitteessa Vanha Littoistentie 12. Varastosta löytyy viesti- ja 
äänentoistokalustoa. Kalusto on yhteinen Turun VaPePan kanssa ja tarkoitettu ainoastaan suurleireille 
ja piirin suurtapahtumiin. Lisätietoja Turun partiotoimistosta. 
 
Piirillä on erityistarvikkeita, mm. EA-, kiipeily-, retkeily- ja merikoulutukseen. Esimerkiksi GPS, ahkio, 
bensakeitin, kanootteja Anne-nukkeja, kiipeilyköysiä, harppeja ja kolmioita. Näitä lainataan vain ko. 
tarvikkeen luvanhaltijoille. Kysy lisää partiotoimistoista. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                   

   Lounais-Suomen Partiopiiri ry: LisäWirta -   Sivu: 26 / 40 

                             LisäWirta_vihko.doc – Päivitetty: 3.10.2017 

Hankinnat 

 
Mieti mitä tarvitset. Tarkista löytyykö materiaalit partiotoimistolta, ellei niin hanki itse tarvitsemasi. 
Tilaisuuden johtajana valvot, että staabin ja muonittajien ostot ovat harkittuja ja pysyvät budjetissa. 
Staabin jäsenten ja muonittajien itse tekemistä pienistä ostoista on pyydettävä kirjanpitokelpoinen kuitti 
(pelkkä korttimaksutosite ei riitä: kuitista on käytävä ilmi, että mitä on ostettu). Henkilökohtaisia bonus- 
ja etukortteja (esim. Plussa-kortti) ei saa käyttää piirin ostoksiin. Ostoista tehdään kululasku partion 
kulukorvausjärjestelmässä https://kululasku.partio.fi (ohje piirin nettisivulla!). Kululaskuun liitetään 
skannattu/kuvattu kuitti (tarkista, että kaikki kuitin tiedot näkyvät selvästi!) ja alkuperäinen kuitti säilytetään 
itsellä, kunnes raha on tullut tilille. Tilaisuuden johtaja toimittaa kyseisen toiminnanalan työntekijälle 
kootusti tiedot odotettavissa olevista kululaskuista ja ostolaskuista (lähetteet!), jotta ne voidaan 
asianmukaisesti tarkistaa laskujen saavuttua partiotoimistoon. Jos kululasku saapuu vajain tiedoin tai 
muuten puutteellisesti täytettynä, maksu viivästyy huomattavasti. 
 
Piiri maksaa ostot pankkitilille kahden viikon kuluessa kululaskun saapumisesta. Tilaisuuden johtajalla 
on myös mahdollisuus saada ennakkona määräraha pankkitililleen.  
 
Hankintoja tehtäessä on pyrittävä käyttämään mahdollisimman edullisia hankintapaikkoja. Piirillä on 
tiettyjen liikkeiden kanssa toimitussopimuksia (esim. elintarvikehankinnat), joita pyritään ensisijaisesti 
käyttämään (ks. lista alla). Hankittaessa alla listatuista liikkeistä on partiotoimistoon toimitettava ensi 
tilassa lähete tai vastaava saatu tosite tapahtuman nimellä ja hankinnan tehneen henkilön nimellä 
varustettuna, jotta saapuva lasku voidaan todeta aiheelliseksi ja oikeaksi. 
 
Voit tiedustella partiotoimistoista myös muita kuin alla listattuja hankintapaikkoja.  
 
Kun hankinnasta tulee lasku suoraan piirille, laskussa on aina oltava hankinnan tehneen henkilön ja 
tapahtuman nimi esim. viitetietona.  
 
Mikäli lippukunta järjestää piirin tilaisuutta, voidaan käyttää lippukunnan hankintakanavia.  
 
Scandinavian Outdoorista hankinnat tekee aina vain partiotoimiston väki, ellei asiasta toisin sovita.  

Hankintapaikat, joilla on piirin kanssa sopimus (lainaa piirin asiakaskortti partiotoimistosta): 

• Scandinavian Outdoor - partiotoimisto hoitaa hankinnan 

▪ Kauppakeskus Hansa, Yliopistonkatu 22, TURKU 

▪ Kuninkoja, Kuninkojankaari 1, TURKU 

▪ Vilhonkatu 11-13, SALO 

▪ Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistonkatu 14, PORI 

• Harjavallan S-Market 

▪ Pirkankatu 5, HARJAVALTA 

• Grano (kopiopalveluita) 

▪ Mikonkatu 10, PORI 

▪ Valtakatu 6, RAUMA 

▪ Helsingintie 7, SALO 

▪ Lemminkäisenkatu 50, TURKU 
 
 
 

https://kululasku.partio.fi/
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• K-Supermarket Hannunniittu 

▪ Kuralankatu 2, 20540 Turku 

• Muovitukku (muovi- ja askartelutarvikkeita) 

▪ Nuppulantie 24, TURKU 

• Porin kaupungin välinevuokraus 

▪ Isolinnankatu 12, PORI 

• Slöjd-Detaljer (askartelutarvikkeita) 

▪ www.slojd-detaljer.com 

• St1-jakeluasemat 

▪ Useita, katso www.st1.fi 

• Starkki (rakennustarvikkeita) 

▪ Murskatie 4, PORI 

▪ Tillerinkatu 4, TURKU 

• Turun Kansallinen Kirjakauppa 

▪ Linnankatu 16, TURKU 

▪ Hämeenkatu 7, TURKU 

▪ Länsikeskus, Viilarinkatu 1, TURKU 

• Turun kaupungin retkipaja 

▪ Amiraalistonkatu 6, TURKU 

• Valintatalo 

▪ Brahenkatu 12, TURKU 

• Wihuri Oy:n Metro-pikatukku (elintarvikkeita) 

▪ Savikatu 4, KANKAANPÄÄ 

▪ Lamminkatu 33, LOIMAA 

▪ Tavaratie 5, PORI 

▪ Sahankatu 2, RAUMA 

▪ Örninkatu 6, SALO 

▪ Kärsämäentie 82, TURKU 

• Wulff Store (paperitarvikkeita) 

▪ Läntinen Pitkäkatu 21-23, TURKU 
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Kurssinjohtajan vastuu ja turvallisuus 

 
Turvallisuus on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Ennaltaehkäisy ja suunnittelu ovat paras tapa 
ehkäistä tapaturmien syntyminen.  
 
Seuraaviin kysymyksiin tulee selvittää vastaukset ennen tapahtumaa:  

• Ensiaputaitoiset henkilöt kurssilla?  
• Tarvitaanko staabille ensiapukoulutusta?  
• Millaiset ovat kurssi-/ tapahtumapaikan olosuhteet?  
• Mitkä ovat mahdolliset tapaturman vaarat ja todennäköisimmät vammat?  
• Millaiset ovat kurssin ensiapuvarusteet?  
• Missä on lähin päivystävä terveyskeskus? Mitkä ovat sen yhteystiedot?  
• Mikä on tapahtumapaikan tarkka osoite, johon pelastushenkilöstön voi hälyttää? 

Kurssikeskukseen saavuttuasi etsi paikan pelastussuunnitelma ja käy se läpi staabisi kanssa. Varmista 
myös palovaroittimien toimivuus.  
 
Selvitä tilaisuuden alussa osallistujille ensiapuvarusteiden sijainti, kuka staabista toimii ensiapuvastaavana 
sekä ohjeista toiminta tapaturman tai onnettomuuden sattuessa.  
 
Onnettomuuden sattuessa on asiasta ilmoitettava piirinjohtajalle. Piirin päivystysnumerosta  
010 321 7711 saatte lisäohjeita siitä, kuinka tulee menetellä. Tieto tapahtuneesta välitetään 
päivystysnumeron kautta piirinjohtajalle, piirihallitukselle ja Suomen Partiolaisille.  
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Tilanne päällä – kaislikossa suhisee ja metsässä kuhisee 
 
 

Tavat ja perinteet 
 
Erilaisilla kursseilla ja muissa tapahtumissa on perinteitä ja vakiintuneita käytäntöjä, joita kannattaa 
noudattaa, jotta ne siirtyvät eteenpäin. Perinteet luovat myös yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta. Selvitä tavat esimerkiksi aiempien vastaavien tapahtumien johtajalta tai tapahtuman 
loppuraportista. 
 
Kaikissa tapahtumissa käytetään partiohuivia. Piiriä edustettaessa käytetään piirihuivia, kouluttaessa voi 
käyttää Ko-Gi-huivia tai metsähuivia ja muuten käytetään joko tapahtuman omaa huivia tai 
lippukuntahuivia. Erityisesti sisätiloissa koulutettaessa käytetään yleensä aina koko partioasua. 

Kaiken toiminnan tulee olla partiomaista. Jos kurssilla tai tapahtumassa osallistujina on ohjelman piiriin 
vielä kuuluvia (eli alle 22-vuotiaita), niin pitää pyrkiä tuomaan osallistujille partiomenetelmän ja partio-
ohjelman elementtejä. 
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Palautteen kerääminen 

Palautetta kannattaa kerätä jo kurssin aikana, koska kurssin päättyessä kurssilaisilla on usein kiire kotiin 
eikä kaikkea enää muisteta.  
 
Erilaisia jatkuvia palautteenkeruutapoja:  

Vessapalaute 
Vessan seinään kiinnitetään fläppi ja kynä, jotta "vessan seinään saa kirjoittaa/piirtää" terveisiä staabille 
ja antaa muuta palautetta tapahtumasta.  

Ilmapuntari 
Naruun kiinnitetään helmi ja kiinnitetään naru ovensuuhun/käytävään/tms. paikkaan riippumaan, jonka 
ohi kuljetaan useasti. Ohjeistetaan osallistujia nostamaan tai laskemaan narussa olevaa helmeä sen 
hetkisen fiiliksen mukaan. Jos helmi on ylhäällä on tunnelma huipussaan.  

Koordinaatisto 
Piirretään fläpille koordinaatisto, jonka akseleilla ovat koulutussisällöt ja fiilis. Pyydetään osallistujia 
merkitsemään koordinaatistolle esimerkiksi nuppineulalla senhetkinen sijaintinsa. Jos sekä sisällöt että 
fiilis ovat alhaisia ollaan origon lähellä, jos taas sekä sisällöt että menetelmät ovat olleet hyviä on sijainti 
akselien välisessä yläkulmassa.  

Lomake 
Annetaan osallistujille jo tapahtuman aluksi palautelomake ja pyydetään täyttämään sitä koko 
tapahtuman ajan.  

SMS-palaute 
Lainataan prepaid-liittymä sekä puhelin ja laitetaan se osallistujien saataville. Pyydetään lähettämän 
staabille palautetta tekstareina tapahtuman ajan.  

Lounaskeskustelu 
Päivittäin lounaalla jokin vartioista syö ja keskustelee kouluttajan kanssa antaen kuluneesta tai 
aiemmasta päivästä palautetta. 
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Staabin ja osallistujien hyvinvointi 

Tapahtuman hyvä henki ja fiilis on osallistujien ja staabin yhteispelin hedelmä. Kurssin- tai 
tapahtumanjohtajan tehtävä on huolehtia, että puitteet ryhmähengen kohoamiselle ovat olemassa. Aina 
kaikki ei mene toiveiden mukaan, mutta kun seuraavat asiat ovat kunnossa, niin edellytykset 
onnistumiselle ovat olemassa: 

• Riittävän kokoinen staabi: pestaa mukaan riittävästi kouluttajia, jotta yksittäisen henkilön 
työmäärä ei kasva liian suureksi. Varaudu siihen, että joku staabista saattaa sairastua tai muuten 
joutua jäämään pois tapahtumasta ja sen myötä muiden työmäärä kasvaa.  

• Riittävä yöuni: staabin ja osallistujien on saatava riittävästi yöunta, jotta jaksaminen ja oppiminen 
ovat täysipainoisia. Väsyneenä ja unenpuutteessa hoksottimet eivät pelaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Vältä myöhäisiä staabin kokouksia ja kehota staabia valmistelemaan rupeamat ajoissa, jotta 
fläppejä tms. ei tarvitse kirjoitella yöllä. Muista myös itse mennä ajoissa nukkumaan. 

• Riittävästi ruokaa ja juomaa: hyvä ruoka, parempi mieli, joten muista huolehtia terveellisestä ja 
riittävästä ravinnonsaannista. 

• Riittävästi mukavuuksia: partiolainen ei ole tehty sokerista, mutta koulutustilanteessa 
selviytymistä tärkeämpää on oppiminen ja se edellyttää, etteivät olosuhteet vie kaikkea huomiota. 
Kastuneet vaatteet ja makuupussit pitää voida saada kuivattaa ja talvella ulkosalla pitää huolehtia 
riittävästä liikkumisesta, jotta osallistujat eivät kylmety. 

• Turvallinen ja kannustava ilmapiiri: osallistujien ryhmäytymiseen kannattaa panostaa, jotta 
kaikki uskaltavat kertoa mielipiteensä ja heittäytyä mukaan toimintaan ilman pelkoa nolatuksi 
tulemisesta. Pienryhmä on usein helpompi ryhmäyttää kuin koko osallistujajoukko, joten jako 
kurssivartioihin kannattaa useimmiten. 

• Riittävästi vapaa-aikaa ja/tai taukoleikkejä: Yhtäjaksoinen työskentely väsyttää, samoin 
ruokailun jälkeen ja myöhään iltapäivällä vireystila yleensä laskee. Osallistujia kannattaa aktivoida 
energiaa lisäävillä vauhdikkailla leikeillä ja sallia myös tarvittavia lepotaukoja ja vapaa-aikaa ilman 
mitään virallista ohjelmaa. 

• Ongelmien ratkaiseminen heti: jos ja kun jokin aiheuttaa osallistujien tai staabin välillä skismaa, 
niin asia kannattaa pyrkiä heti selvittämään, jotta kärpäsestä ei tule härkästä. Väsyneenä pienikin 
asia voi harmittaa, mutta puhuminen auttaa tässäkin asiassa. 
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Loppu hyvin, kaikki hyvin 

 
 
 
 
 
 

Tavaroiden huolto ja palauttaminen 
 
 
Turun partiotoimisto 
 
Palauta lainaamasi välineistö huollettuna ja kuivattuna niiden oikeille paikoille välittömästi tapahtuman 
jälkeen. Muista palauttaa alavaraston tavarat alavarastoon. Kerro mahdollisista puutteista ja 
rikkoutumisista välittömästi partiotoimistoon. Teltat, laavut ja maavaatteet laitetaan staabin toimesta 
kuivumaan alavarastoon ja tarvittaessa toimistoon (ei porraskäytävään!), jos niitä ei ole voitu kuivattaa 
tapahtumapaikalla.  
 
Hennala 
 
Palauta lainaamasi välineistö huollettuna ja kuivattuna välittömästi tapahtuman jälkeen. Hennalan 
tavarat viedään omille paikoilleen Hennalan varastoon. Kerro mahdollisista puutteista ja rikkoutumisista 
välittömästi partiotoimistoon.  
 
Retkipaja 
 
Kerro mahdollisista puutteista ja rikkoutumisista välittömästi partiotoimistoon. Teltat, laavut ja 
maavaatteet laitetaan staabin toimesta kuivumaan alavarastoon ja tarvittaessa toimistoon (ei 
porraskäytävään!), jos niitä ei ole voitu kuivattaa tapahtumapaikalla. Turun partiotoimisto palauttaa 
kaupungin Retkipajalta lainatut tavarat kuivatuksen jälkeen.  
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Matkalaskut ja kulukorvaukset 

 
Viimeistään kuukauden kuluessa tilaisuuden päätyttyä matkakuluista ja ostoista tehdään kululasku 
partion kulukorvausjärjestelmässä https://kululasku.partio.fi. Kululaskuun liitetään skannattu/kuvattu 
kuitti ja/tai  matkalippu (tarkista, että kaikki kuitin/matkalipun tiedot näkyvät selvästi!) ja alkuperäiset 
tositteet säilytetään itsellä, kunnes raha on tullut tilille. Kuitin on oltava kirjanpitokelpoinen eli pelkkä 
korttimaksutosite ei riitä: kuitista on käytävä ilmi, että mitä on ostettu. Henkilökohtaisia bonus- ja 
etukortteja (esim. Plussa-kortti) ei saa käyttää piirin ostoksiin. Kululaskuohje on saatavilla piirin 
nettisivuilta. Jos kululasku saapuu vajain tiedoin tai muuten puutteellisesti täytettynä, maksu viivästyy 
huomattavasti. Yli kuukausi tilaisuuden jälkeen saapuneita kululaskuja ei käsitellä. 
 
Tilaisuuden johtaja toimittaa heti ensi tilassa tilaisuuden jälkeen kyseisen toiminnanalan työntekijälle 
kootusti tiedot tulossa olevista kululaskuista ja ostolaskuista (lähetteet!), jotta ne voidaan asianmukaisesti 
tarkistaa laskujen saavuttua partiotoimistoon. 
 
Piiri maksaa matkakorvaukset ja hankintakulut pankkitilille kahden viikon kuluessa matkalaskun tai 
kuittitilityksen saapumisesta.  

Kurssien ja tapahtumien arviointi 

 
Kurssin jälkeen on aika arvioida täyttyivätkö asetetut tavoitteet ja kuinka järjestelyt onnistuivat. Piiri 
kerää arvioinnit yhteisellä lomakkeella, jotta eri kursseja voidaan tarkastella ja verrata. Staabi voi 
kuitenkin arvioida tapahtumaa piirin arviointilomakkeiden lisäksi myös omalla itselleen sopivalla 
tavallaan. 
 
Palautekokous kannattaa pitää vasta jonkin ajan kuluttua tapahtumasta. Pienen ajan kuluttua asiat ovat 
vielä tuoreessa muistissa, mutta yksityiskohdat ovat asettuneet oikeampiin mittasuhteisiin kuin aivan 
heti tapahtuman jälkeen asioita arvioitaessa. 
 
Palautteiden läpikäynnin lisäksi kannattaa laatia tapahtumasta loppuraportti, johon kiteytetään helmet, 
kehittämisen paikat ja muut huomiot, joista on hyötyä seuraavalle samantyyppisen kurssin 
 tai tapahtuman järjestäjälle. 
 
Lomakkeita saat partiotoimistosta ja ne löytyvät myös 
Ketunkolosta. 
 
 

https://kululasku.partio.fi/
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Kiittäminen 

Staabin ja tukijoiden merkitystä ei voi liiaksi korostaa, joten kiitokselle on aina paikkansa.  

• Muonittajia voi kiittää esimerkiksi huutamalla viimeisen ruokailun yhteydessä 
erikoiskiitoshuudon ja pyytämällä muonittajat esiin.  

• Staabia voi kiittää esimerkiksi viimeisen lipunlaskun yhteydessä.  
• Staabin jäsenten näkymättömiä ja taustalla/ennen kurssia olleita erikoistehtäviä voi mainita 

kurssilaisillekin, jotta nekin saavat osansa arvostuksesta.  
• Staabia voi kiittää palautekokouksen yhteydessä.  
• Staabia voi kiittää lähettämällä jokaiselle paperikirjeen tai -kortin.  
• Staabia voi kiittää henkilökohtaisen palautteenannon yhteydessä.  
• Kurssipaikan isäntää/emäntää/muuta kurssin ulkopuolista voi kiittää heidät kohdatessaan koko 

osallistujajoukon voimin vaikkapa partiohuudolla tai kahdenkesken pienellä muistolahjalla. 
Lahjaksi käy vaikka tapahtuman aikana tehty askartelu tai muu käsityö. 

• Haikkimaaston omistajia, sponsoreita tai muita kurssin ulkopuolisia voi kiittää esimerkiksi 
kortilla, pienellä muistolahjalla tai lehti-ilmoituksella.  
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Loppuraportointi 

 
Lopputilitys 
 
Lopputilityksessä tapahtuman johtaja toimittaa tiedot heti ensi tilassa tilaisuuden jälkeen kaikista 
tapahtumalle hyväksymistään kuluista ja lähetteet tai vastaavat partiotoimistoon, jotta saapuvat laskut 
voidaan todeta aiheellisiksi. Piiriltä suoraan laskutettavista hankinnoista hintoineen on toimitettava lähete 
tai vastaava tosite, jotta laskun saapuessa sen oikeellisuus ja summa voidaan tarkistaa. 
 

Tapahtumat, joille haetaan opintokeskustukea 

Joihinkin tapahtumiin piiri voi hakea opintokeskustukea esim. Opintokeskus Sivikseltä. Mikäli tukea 
haetaan, tulee partiotoimistoon toimittaa heti tapahtuman jälkeen:  

• Kurssin toteutunut ohjelma, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:  
▪ Ohjelma kohta kohdalta tarkkoine kelloaikoineen, taukoineen ja ruokailuineen. 
▪ Kussakin koulutusosuudessa tulee näkyä päävastuullisen kouluttajan nimi.  
▪ Tilaisuuden yhteenlaskettu koulutusaika eli koulutusosuuksien ajat yhteensä.  

Osallistujalistat 
Palauta osallistujalista pyydetyin merkinnöin seuraavaan keskiviikkoon mennessä oman toiminnanalan 
työntekijälle Turun tai Porin partiotoimistoon. Jos kurssi on kaksiosainen (kuten Pj-peruskurssi), 
molemmista osista on toimitettava omat listat. 
 

Kurssimateriaalit  
Kokoa staabisi kanssa esimerkiksi palautekokouksen yhteydessä kurssia koskevat materiaalit omaan 
hakemistoon Ketunkoloon. Ketunkoloon tulee tallentaa kurssin ohjelma, tiedot rupeamista, 
loppuraportti ja arviointi sekä muut mahdolliset muillekin hyödylliset kurssimateriaalit.  
 
Loppuraportti 
Laadi staabisi kanssa kooste palautteista, helmistä ja hyvistä käytännöistä sekä muista havainnoista muille 
samantyyppisen kurssin tai tapahtuman järjestäjille opiksi ja iloksi. 
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Apua ja tukea 

Koulutusta partiokouluttajille ja piiriluottiksille 

 
Koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen saat apua myös toiminnanalan muilta piiritoimijoilta ja 
partiotoimistosta. Koulutusryhmään voit olla yhteydessä kaikkiin koulutukseen liittyvissä asioissa. 
Yhteystiedot löytyvät piirin nettisivuilta.   
 
Kurssinjohtajille ja muille kouluttajille sekä piirin luottamushenkilöille järjestetään vuosittain koulutusta. 
Erityisesti seuraavat koulutuskokonaisuudet tukevat kouluttajana tai muuna piirin luottiksena 
toimimista:  
 
Luottiskoulutus 
Koulutus on tarkoitettu luottamustehtävissä aloittaville ja noin vuoden piirin luottiksena toimineille 
aikuisille ja vaeltajille. Koulutus sisältää tietoa partiopiirin organisaatiosta ja ryhmistä, toimiston 
palveluista luottamushenkilöille sekä ajankohtaisia asioita piirin projekteista, suunnitelmista ja 
tapahtumista. Koulutus on edellytys piirin luottamushenkilönä toimimiseen. 
 
Partiokouluttaja 
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta partiossa. Kurssi antaa 
valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä antaa eväitä kouluttajana 
toimimiseen lippukunnassa ja/tai piirissä. Kurssilaisella tulee olla partiojohtaja-peruskoulutus 
suoritettuna. 
 
Organisaatiossa toimiminen -koulutus 
Koulutus antaa valmiuksia erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa 
tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. 
Koulutuksessa opitaan perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa on 
mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä. 
 
Luottistapahtumat 
Vuoden mittaan järjestetään sekä asiapitoisia, että johtajahuollollisia luottistapahtumia. Näistä 
tilaisuuksista löydät kouluttamiseen ja tapahtuman järjestämiseen ideoita ja energiaa sekä verkostoidut ja 
tutustut muihin piirimme luottiksiin. 
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Parempaa luettavaa 
 
Johtajankansio. Suomen Partiolaiset 2009. 
Kouluttajan käsikirja, toim. Sanna Luoma- aho- Nyman. Suomen Partiolaiset, 2000. 
Koulutusjärjestelmä. Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen. Suomen Partiolaiset, 2008. 
Partiojohtajan käsikirja, toim. Anu Niilo- Rämä. Suomen Partiolaiset, 2008. 
Ryppäästä Ryhmäksi. Mikko Aalto. My Generation, 2004. 
 
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/ 
http://www.partio.fi 
https://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/suomen-partiolaisten-koulutusjarjestelma 
http://partio-ohjelma.fi/  
http://wiki.partio.net/ 
 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/
http://www.partio.fi/
http://partio-ohjelma.fi/
http://wiki.partio.net/
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Piirin kurssikeskuskäytössä olevat kiinteistöt 

Lahjasaari 

 
Lahjasaarta (=saaria) saavat partiolaiset käyttää mm. leiripaikkana ja purjehduksilla 
meripartiotukikohtana jokamiesoikeuden antamin vastuin ja velvoittein.  
 
Lahjasaaret sijaitsevat Pensarin eteläpuolella, Gullkronan aukon laidalla, 60° 8´ 18´´N ja 22° 6´48´´E, 
merikortista sivu 747. Alue käsittää valtaosan Häraholmin saaresta sekä Långskäretin ja kaksi pienempää 
nimetöntä saarta. 
 
Saaressa on ponttonilaituri, kompostoivat WC:t, porakaivo, saunarakennus 15 hengelle ja pieni maja, 
mutta sen käyttö majoittumiseen on kielletty. Majoittautuminen tapahtuu teltoissa tai veneissä. Saaressa 
ei ole sähköjä ja jätehuolto toimii ”tuo tullessa ja vie mennessäs” periaatteen mukaisesti.  
 
Varaus ja yhteystiedot 
 
Lahjasaarta varataan ja avaimen saat Turun partiotoimistosta.  
 

Kulkeutuminen saareen 

Lahjasaareen ei pääse autolla. Voit järjestää oman venekuljetuksen tai käyttää yhteysaluksia, mitkä 
liikennöivät Pensarin pääsaareen. Yhteysalukset lähtevät Paraisilta (Granvik) m/s Vikenilla tai Nauvosta 
(Prostvik) m/s Fisköllä. Aikataulut ja hinnat löytyvät osoitteesta http://www.fma.fi. Pensarin saarelta 
pääset Lahjasaareen vuokraamalla soutuveneen lomakyläyhtiöltä. 
 
 

http://www.fma.fi/
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Leijankämppä 

Leijankämppä on vaatimaton retkimaja Yläneen Leijankorvessa. Leijankämpän ympärillä on laaja 
Leijankorven yhteismetsä, josta on yhteys mm. Kuhankuonon retkeilyalueeseen ja Kurjenrahkan 
kansallispuistoon. Partioryhmillä on oikeus retkeillä yhteismetsän alueella ja lupa tehdä tulet osoitetuissa 
paikoissa.  
 
Leijankämppä on entinen metsäsavottakämppä. Siihen kuuluu kaksi majoitustilaa (iso huone, jossa 
keittiö ja makuulaverit noin 20 hengelle ja pieni huone, jossa tilaa 4 hengelle) sekä puulämmitteinen 
sauna ja puuliiteri. Kämpässä on puukamiinat ja kaasulämmittimet sekä kaasuhella, puuhella ja 
kaasuvalo. Autotiehen rajoittuvalla piha-alueella on kaivo ja nuotiopaikka.  
 
Vuokra ja muut kulut 
 
Leijankämpästä peritään 75 € käyttökorvaus viikonlopusta (pe–su) sekä 25 € lisävuorokaudesta. 
Talviteltasta ja kamiinasta peritään polttopuumaksuna 25 €/vuorokausi.  
 

Varaus 

Kämpän voi varata Turun partiotoimistosta.  

Ajo-ohje 

Leijankämpän osoite on Mynäjärventie 190. 
 
Mynämäeltä Mynämäki-Yläne-tietä Yläneen kunnan rajalle, jonka jälkeen noin 1 km päästä oikealle, 
kyltti Mynäjärventie. Tätä tietä vajaat 2 km, kämppä on tien laidassa oikealla puolella.  
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Piirroskuvat: Antti Tiainen 
 

BZZZZZZT! 
 

Sinut on juuri 
LisäWirrattu! 


