
LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI   
PARTIOJOHTAJIEN PERUSKURSSI VI/2018 
KURSSIKIRJE 1. OSA 
 
 
 

Tervetuloa syksyiselle partiojohtajaperuskurssille! 
  
Tämä on ensimmäinen kurssikirje, joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa kurssistasi ja erityisesti 
sen ensimmäisestä viikonlopusta. Lue kirje siis huolella läpi! 
 

Yleistä kurssista 
PJ-kurssi antaa kurssilaiselle valmiuksia toimia vastuullisena johtajana partiossa. Kurssin tavoitteena on, 
että partiojohtaja pystyy toimimaan erilaisissa johtajatehtävissä lippukunnassa huomioiden partion pää-
määrän, kasvatustavoitteet ja partiomenetelmän. Kurssimme muodostuu kolmesta osasta: kahdesta kurs-
siviikonlopusta sekä niiden väliin sijoittuvasta johtamistehtävästä. 
 
Ensimmäinen kurssiviikonloppu järjestetään 28.-30.9. Rihtniemessä, Pyhärannassa (Varvinpolku 8, Rei-
la). Aloitamme ensimmäisen koulutuksen perjantaina 28.9. klo 19, jolloin kaikkien tulee olla paikalla. 
Tätä ennen, klo 18.30 alkaen, on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa. Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 
30.9. klo 15 lipunlaskuun. Toinen kurssiviikonloppu järjestetään 23.-25.11.2018 Kumiruonassa, Mynämäel-
lä.  
 
Kurssille ei järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kimppakyydeistä voi ja kannattaa sopia kurssin omassa Face-
book-ryhmässä. Ryhmä löytyy nimellä "L-SP PJ-PK VI/2018" ja siihen kannattaa liittyä mukaan heti tä-
män kurssikirjeen saatuasi! Vaikka et kyytiä tarvitsisikaan, liity silti ryhmään, sillä siellä informoidaan 
myös muista kurssiin liittyvistä asioista. 
 

Johtamistehtävä 
Kurssiin olennaisena osana kuuluva johtamistehtävä on lippukunnassa suoritettava johtamisharjoittelu. 
Lippukuntasi osoittaa sinulle ohjaajan, jonka tehtävänä on tukea sinua kurssin suorittamisessa. Johtamis-
tehtävä on vastuullinen, ohjelmallinen johtamisharjoittelu, johon saat valmiuksia ensimmäisellä kurssi-
osalla. Johtamistehtävässä sinulla on mahdollisuus harjoitella taitojasi partiojohtajana sekä tilaisuus saada 
palautetta omasta onnistumisestasi sekä kehittymisestäsi johtajana. Kun suoritat johtamistehtävän kurs-
siosien välissä ja saat johtamistehtävän raportoitua toiseen kurssiviikonloppuun mennessä, saat par-
tiojohtajatunnukset juhlallisessa päätöskahvitilaisuudessa kurssin jälkimmäisellä osalla.   
 
Tämän kurssikirjeen yhteydessä saat johtamistehtävälomakkeen ja kurssilaisen ohjeen. Kirjeen liitteenä 
on myös ohjaajallesi tarkoitettu ohjaajan ohje. Toimita se ohjaajallesi. Täytä saamasi johtamistehtävälo-
make huolellisesti ja tuo se mukanasi kurssin ensimmäiselle osalle. Muista välttämätön ohjaajan alle-
kirjoitus! 
 

Ennakkotehtävä 
Johtamistehtävälomakkeen täyttämisen lisäksi valmistaudu kertomaan muille kurssilaisille lippukunta-
huivisi tunnusten symboliikasta. 
 

Varusteet 
Huomioithan, että kurssilla toimitaan sekä sisällä että ulkona. Ensimmäisenä kurssiviikonloppuna yö-
vymme jälkimmäisen yön ulkona laavussa, joten varustaudu syyskuun lopun sään mukaisesti. Ota mukaasi 
ainakin:  

• partiopaita ja partiohuivi 
• yöpymiseen makuupussi, makuualusta, alus-

lakana, tyynyliina ja tyyny 
• haikille kantamiseen soveltuva rinkka/reppu, 

puukko, kompassi, lamppu, ensiside, heijas-
tinliivi, ruokailuvälineet ja juomapullo 

• säänmukaiset ulkoiluvarusteet 

• saunomis- ja hygieniatarvikkeet 
• villasukat tai sisäkengät 
• istuinalusta 
• muistiinpanovälineet 
• johtamistehtävälomake ja turvallisuuskysely 

(muista allekirjoitukset!) 
• jos tykkäät soitella, ota kitara tms. 
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Ensiapu ja turvallisuus 
Partiojohtajaperuskurssin suoritettuaan partiojohtajalla tulee olla riittävät ensiaputaidot. Taidot tarkiste-
taan kurssin ensimmäisellä osalla. Katso tämän kurssikirjeen liitteenä olevasta kurssilaisen ohjeesta lisä-
tiedot ensiapumoduulin suorittamiseen.  
 
Taataksemme jokaisen kurssilaisen turvallisuuden, tarvitsemme vielä hieman lisätietoja. Täytä ohessa 
oleva turvallisuuskysely ja palauta se kurssijohtajalle ensimmäisen osan alkaessa. Kaikkia tietoja käsitel-
lään luottamuksellisesti. Huomioi, että lomakkeeseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus, mikäli kurssilainen 
on kurssin alkaessa alle 18-vuotias.  
 

Erityisruokavaliot 
Mikäli et ilmoittautumisen yhteydessä ole ilmoittanut erityisruokavaliotasi, ilmoita se 31.8. mennessä 
kurssinjohtajalle. Mikäli olet epävarma, oletko ilmoittanut, kannattaa ilmoittaa vaikka toiseenkin kertaan, 
niin saat varmasti sopivaa murkinaa kurssilla.  
 

Valokuvaaminen  
Otamme kurssilla mahdollisesti kuvia Koulutusryhmän sosiaalista mediaa ja pj-peruskurssien markki-
nointia varten. Jos sinusta ei saa ottaa kuvia näihin tarkoituksiin, ilmoitathan siitä kurssinjohtajalle ennen 
ensimmäistä kurssiosaa. 
 

Peruutusohjeet 
Kurssimaksu 105 € laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen. Mikäli Sinulle ilmaantuu este kurssin suorit-
tamiselle, ilmoita siitä välittömästi partiotoimistoon Riikalle (yhteystiedot kirjeen lopussa). Kun peruutus 
on tehty 31.8.2018 mennessä, kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut, toimita lääkärin tai terveyden-
hoitajan todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta Turun Partiotoimistoon. Näin et saa laskua kurssista. 
Lippukuntasi ei voi vaihtaa peruuttaneen tilalle toista kurssilaista, koska kurssipaikka on henkilökohtai-
nen.  
 

Kysymyksiä? 
Mikäli kysymyksiä ilmenee, ole rohkeasti yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse joko kurssinjohtaja 
Suviin tai partiotoimiston Riikkaan: 
 

Suvi Teeri, puh. 050 43 08 173, suvi.teeri@partio.fi 
Riikka Hosiosto puh. 050 3129 425, riikka.hosiosto@partio.fi 

 
 
Tervetuloa mukaan kurssille! Nähdään syyskuussa! 
 

Kurssia odottaen 
 

 Heta, Kati, Mikko, Otto, Sanna ja Suvit 
 
 
Liitteet: 
PJ-kurssilaisen ohje ja johtamistehtävälomake 
Ohjaajan ohje 
Turvallisuuskysely 
Osallistujalista 


