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TERVETULOA PJ-PERUSKURSSILLE! 
 
Tämä on ensimmäinen kurssikirje, joka sisältää paljon tärkeää tietoa kurssistasi ja erityisesti sen 
ensimmäisestä kurssiviikonlopusta. Lue se siis huolella! 
 

Yleistä kurssista 

 
Pj-kurssi antaa kurssilaiselle valmiuksia toimia vastuullisena johtajana partiossa. Kurssin 
tarkoituksena on, että partiojohtaja pystyy toimimaan erilaisissa johtamistehtävissä lippukunnassaan 
huomioiden partion päämäärän, kasvatustavoitteet ja partiomenetelmän.  
 
Kurssi muodostuu kolmesta osasta: kahdesta kurssiviikonlopusta sekä niiden väliin sijoittuvasta 
johtamistehtävästä. Kurssiviikonloput ovat: 
 
1.osa 7.-9.9.2018 Pyölinranta, Kaarina (Pyölinrannan Kesäkoti, Pyölintie 77, 21500 Piikkiö) 
2.osa 16.-18.11.2018 Mansikkakari, Taivassalo (Mansikkakarin leirikeskus, Mansikkakarintie 23, 23310 
Taivassalo) 
 
Ensimmäinen osa Pyölinrannassa alkaa perjantaina 7.9.2018. klo 18.30, olethan ajoissa paikalla! 
Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 9.9.2018. klo 15.00. 
  
Kurssikirjeen liitteenä on osallistujalista kimppakyytejä varten. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, joten ole 
oma-aloitteinen kyytien suhteen. Kurssilla on oma suljettu Facebook ryhmä L-SP PJ-PK V 2018. Voit 
keskustella kyydeistä myös siellä. Käy liittymässä ryhmään heti! 
 
Kurssilla saatetaan ottaa valokuvia esimerkiksi Koulutusryhmän Facebook-kanavaa varten. Jos et 
halua kuvaasi julkaistavan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ilmoitathan siitä 31.8.2018 mennessä 
kurssinjohtajalle. 
 

Johtamistehtävä 
 
Tärkeä osa pj-kurssia on johtamistehtävä, joka järjestetään kurssiosien välissä. Tärkeä osa 
johtamistehtävää on myös lippukunnan nimeämä ohjaava partiojohtaja. Perehdy saamaasi 
johtamistehtävän ohjeistukseen ja keskustele ohjaajasi kanssa tehtävästä hyvissä ajoin ennen kurssin 
ensimmäistä osaa. Johtamistehtävässä sinulla on mahdollisuus harjoitella taitojasi partiojohtajana 
sekä tilaisuus saada palautetta omasta onnistumisestasi sekä kehittymisestäsi johtajana. Kun suoritat 
johtamistehtävän kurssiosien välissä ja saat johtamistehtävän raportoitua toiseen 
kurssiviikonloppuun mennessä, saat partiojohtajatunnukset juhlallisessa 
päätöskahvitilaisuudessa kurssin jälkimmäisellä osalla. 
  
Tämän kurssikirjeen yhteydessä saat johtamistehtävälomakkeen ja kurssilaisen ohjeen. Kirjeen 
liitteenä on myös ohjaajallesi tarkoitettu ohjaajan ohje. Toimita se ohjaajallesi pikimmiten. Täytä 
huolellisesti saamasi johtamistehtävälomake ja tuo se mukanasi kurssin ensimmäiselle osalle. Muista 
välttämätön ohjaajan allekirjoitus! 
  

Kurssivarustus 
  
Kurssilla toimitaan sekä ulkona että sisällä. Ensimmäisellä osalla yövymme ulkona teltassa tai 
laavussa. Mukaan tarvitset seuraavat varusteet: 
 

 partioasun (partiopaita ja -huivi) 
 johtamistehtävälomake ja turvallisuuskysely (muista tarvittavat allekirjoitukset!) 
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 muistiinpanovälineet 
 villasukat 
 säänmukaiset ulkoiluvarusteet 
 saunomis- ja peseytymisvälineet 
 henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatuotteet 
 yöpymiseen makuupussin ja makuualustan 
 ruokailuvälineet, puukko, kompassi, juomapullo 
 otsa- tai taskulamppu 
 istuinalusta 
 kitara tai muu soitin, jos osaat ja tykkäät soitella 

 

Ensiapu ja turvallisuus 
  
Partiojohtajaperuskurssin suoritettuaan partiojohtajalla tulee olla riittävät ensiaputaidot. Taidot 
tarkistetaan kurssin ensimmäisellä osalla. Katso tämän kurssikirjeen liitteenä olevasta Pj-
kurssilaisen suoritusohjeesta lisätiedot ensiapumoduulin suorittamiseen. 
  
Taataksemme jokaisen kurssilaisen turvallisuuden, täytä ohessa oleva turvallisuuskysely ja palauta se 
kurssijohtajalle ensimmäisen osan alkaessa. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Huomioi, 
että lomakkeeseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus, mikäli kurssilainen on kurssin alkaessa alle 18-
vuotias. 
  

Kurssimaksu ja peruutusohjeet 
  
Kurssimaksu, 105 euroa, laskutetaan lippukunnaltasi kurssin jälkeen. Mikäli Sinulle ilmaantuu este 
kurssin suorittamiselle, ilmoita siitä välittömästi Partiotoimistoon numeroon 050 312 9425. 
Peruutuksen voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen riikka.hosiosto@partio.fi. Kun peruutus on 
tehty 10.08.2018 mennessä, kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut, toimita lääkärin tai 
terveydenhoitajan todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta Partiotoimistoon. Näin et saa laskua 
kurssistasi. Lippukunta ei voi vaihtaa peruuttaneen tilalle toista kurssilaista, koska kurssipaikkasi on 
henkilökohtainen. 
  

Erityisruokavaliot 
  
Mikäli noudatat jotain erityisruokavaliota, niin ilmoitathan siitä Partiotoimistoon 24.08.2018 
mennessä, ellet ole antanut ko. tietoja jo kurssille ilmoittautuessasi. Jos olet asiasta epävarma, ilmoita 
tiedot varmuuden vuoksi uudelleen. 
  

Kysymyksiä? 
  
Mikäli kysymyksiä ilmenee, ole rohkeasti yhteydessä kurssinjohtajaan tai partiopiiriin. 
  
Marjo Aalto / m.m.aalto@gmail.com / 0400 230382 
Riikka Hosiosto / riikka.hosiosto@partio.fi / 050 312 9425 (Partiotoimiston aukioloaikana) 
  
Kurssiterveisin,  
Marjo ja kurssistaabi 
 
Liitteet: 
Johtamistehtävälomake 
Kurssilaisten yhteystiedot kimppakyytien järjestämistä varten 
Ohjaajan ohje 
Suorittajan ohje 
Turvallisuuskysely 
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