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TERVETULOA 
KOULUTTAUTUMAAN 
LUOTSIKSI! 
 
Hienoa, että olet ilmoittautunut kouluttautumaan tarpoja-, samoaja- tai 
vaeltajaluotsiksi! Tässä kurssikirjeessä on kaikki tarvitsemasi tieto kurssipäivään 
valmistautumiseen. 
 

Yleistä kurssista 
 
Kurssi järjestetään lauantaina 13.4.2019 klo 10-19.30 Seurakuntien Toimitalossa 
Turussa (Eerikinkatu 3, 20100 Turku).  
 
Pääosa koulutuksesta järjestetään kaikkien luotsien yhteisillä koulutuksilla, 
mutta mukana on myös jokaiselle ikäkaudelle suunnattua koulutusta, jossa 
tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsit ovat omien kouluttajiensa kanssa. 
 
Kurssipaikalle ei järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kimppakyytejä voi sopia 
tämän kurssikirjeen liitteenä tulevan osallistujalistan avulla. 
 

Ennakkotehtävä 

Mieti etukäteen, mitä ongelmia olet kohdannut luotsina toimiessasi. Tai mikä 
sinua erityisesti luotsina toimimisessa askarruttaa? Muotoile ongelmatilanteesi 
tai kysymyksesi kirjalliseen muotoon ja lähetä se sähköpostina Katille 
kati.isotupa-erjala@partio.fi sunnuntaihin 1.4.2019 mennessä.  Merkitse viestin 
otsikkoon ikäkausi, johon tilanteesi liittyy. 
 

Varusteet 

Kurssi järjestetään pääosin sisällä kurssikeskuksessa. Ota kuitenkin mukaasi 
myös vaatteet, joiden kanssa voit olla ulkona. Lisäksi ota mukaasi: 
  

 partiohuivi kaulaan ja päälle mukavat sisävaatteet + 
sisäkengät/villasukat 

 muistiinpanovälineet 
 PJ:n käsikirja, Johtajakansio 
 laite, jolla on mahdollista päästä Internetiin (tabletti, puhelin, 

tietokone) 
  
 

Erityisruokavaliot 

Mikäli et ilmoittautumisen yhteydessä ole ilmoittanut erityisruokavaliotasi, 
ilmoita se 1.4. mennessä kurssinjohtajalle. Mikäli olet epävarma, oletko 
ilmoittanut, kannattaa ilmoittaa vaikka toiseenkin kertaan, niin saat varmasti 
sopivaa murkinaa kurssilla.  
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Peruutusohjeet 

Kurssimaksu 15 € laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen. Mikäli sinulle 
ilmaantuu este kurssin suorittamiselle, ilmoita siitä välittömästi 
partiotoimistoon Riikalle. Kun peruutus on tehty 15.3.2019 mennessä, 
kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut, toimita lääkärin tai 
terveydenhoitajan todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta Turun 
Partiotoimistoon. Näin et saa laskua kurssista. Lippukuntasi ei voi vaihtaa 
peruuttaneen tilalle toista kurssilaista, koska kurssipaikka on henkilökohtainen.  
 

Kysymyksiä? 

Mikäli kysymyksiä ilmenee, ole rohkeasti yhteydessä sähköpostilla tai 
puhelimitse joko kurssinjohtaja Katiin tai partiotoimiston Riikkaan: 
 
Kati Isotupa-Erjala puh. 0400886851 kati.isotupa-erjala@partio.fi 
Riikka Hosiosto puh. 050 3129 425, riikka.hosiosto@partio.fi 
 
 

Tervetuloa mukaan kurssille!  

 
Kurssia odottaen, Staabi 
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