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HEI PJ-KURSSILAINEN! 
 
Tämä on toinen kurssikirje, joka sisältää paljon tietoa kurssin toisesta 
kurssiviikonlopusta. Lue siis kirje huolella läpi! 
 
Toinen osa pidetään 16-18.11.2018 Mansikkakarissa, Taivassalossa 
(Mansikkakarin leirikeskus, Mansikkakarintie 23, 23310 Taivassalo). Kurssi alkaa 
perjantaina kello 18.30. Olethan ajoissa paikalla! Kurssiviikonloppu päättyy 
sunnuntaina klo 14.00.  
 
Kurssille ei järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kimppakyytejä voit sopia kurssin 
omassa Facebook-ryhmässä ”L-SP PJ-PK V 2018”. Ryhmään voi vielä liittyä 
mukaan! 
 

Ennakkotehtävät 

 
 Turvallisesti Yhdessä – koulutus on suoritettu (Lähetä todistus 

suorituksesta Marjolle to 15.11.2018 mennessä. Jos suoritus näkyy 
osaltasi jo nyt Kuksassa, niin sitä ei tarvitse lähettää)  

 Valmistaudu esittelemään  
o Oman lippukuntasi huivi/huivimerkki ja sen symboliikka 
o Oman lippukuntasi historia ja jokin perinne 

 Ota mukaasi kurssille: 
o Oman lippukuntasi säännöt 
o Oman lippukuntasi kevät- sekä syyskokouksen esityslista / 

pöytäkirja sekä talousarvio / tilinpäätös 
o Mikäli lippukunnallasi on olemassa esim pestikuvauksia, 

käytännön pelisääntöjä tms 
 
 

Muista ottaa mukaasi myös raportit ja lomakkeet tarvittavin 

allekirjoituksin: 

 

 johtamistehtäväraporttisi 
 johtamistehtävän turvallisuussuunnitelma 
 ohjaajan allekirjoittama lausunto, muistakaa käydä myös 

palautekeskustelu ohjaajasi kanssa 
 pj-valtakirjahakemus lippukunnanjohtajan allekirjoituksella ja 

liitteeksi 1 valokuva (hakemus jaettiin I-osalla) 

 

 
Lauantai-illalla vietämme viimeistä yhteistä kurssi-iltaa ja illan teemana on 
Halloween-Thanksgiving-Christmas. Toivomme, että pukeudut iltaan teeman 
mukaisesti. Ilta tulee sisältämään huikeaa ohjelmaa.  
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Varusteet 
 
Ota mukaasi ainakin: 

 partiopaita ja partiohuivi (ilman näitä sinusta ei voida tehdä 
partiojohtajaa!) 

 PJ:n käsikirja 

 yöpymiseen lakana, tyynyliina ja pussilakana 

 säänmukaiset ulkoiluvarusteet 

 saunomis- ja hygieniatarvikkeet 

 villasukat tai sisäkengät 

 otsalamppu/taskulamppu 

 istuinalusta 

 muistiinpanovälineet 

 kaikki ennakkotehtävät kirkkaana mielessä ja tehtyinä 

 kitara tms instrumentti, jos tykkäät soitella 

 
 

Kysymykset 

 
Mikäli sinulla on kysyttävää,  
ota rohkeasti yhteyttä joko kurssinjohtaja Marjoon tai partiotoimiston Riikkaan: 
Marjo Aalto, m.m.aalto@gmail.com, puh 0400 230382 
Riikka Hosiosto, riikka.hosiosto@partio.fi, puh. 050 3129425 
 
Mikäli et jostain syystä pääse osallistumaan kurssin toiselle osalle, ilmoita siitä 
välittömästi Partiotoimistoon! 
 
Nähdään kurssin II-osalla! 
 
 
Partiovasemmalla, 

Marjo, Ida, Saara, Tomi ja Meri 
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