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Tapaamme taas partiojohtajakoulutuksen merkeissä!

Tässä kirjeessä saat lisätietoa 23.-25.11.2018 järjestettävästä partiojohtajaperuskoulutuksen toi-

sesta osasta. Lue kirje siis huolella läpi!

Aika ja paikka
Koulutuksen toinen viikonloppu järjestetään Kumiruonassa (Leirikeskuksentie 20, 23140 Mynämäki), My-

nämäellä. Ohjelma alkaa perjantaina 23.11. klo 19, jolloin kaikkien tulee olla paikalla. Tätä ennen, klo

18.30 alkaen, on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa. Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 25.11. klo 15

lipunlaskuun.

Kurssille ei järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kimppakyydeistä voi ja kannattaa sopia kurssin omassa Fa-

cebook-ryhmässä. Ryhmä löytyy nimellä "L-SP PJ-PK VI/2018" ja siihen kannattaa liittyä, jos et vielä

aikaisemmin ole sitä tehnyt!

Ennakkotehtävä
Kakkososalle valmistautuminen alkaa jo ennen varsinaista kurssiviikonloppua. Ennakkotehtävät ovat osa
kurssin suorittamista ja ne tulee olla tehtyinä kurssiviikonloppuun mennessä.

1.) Muista toimittaa kurssinjohtajalle Turvallisesti yhdessä -koulutuksen todistus sähköisessä muodossa
16.11. mennessä, jos et tätä jo aiemmin ensimmäisellä kurssiosalla tai sen jälkeen ole tehnyt. Koulutus
tehdään moodlessa (moodle.partio.fi). Ota yhteyttä kurssinjohtajaan, jos suorittamisessa on ongelmia.

2.) Tee paperille lippukuntasi organisaatiokaavio. Jos teet kaavion käsin kirjoittaen, tee se A3 kokoiselle

paperille tai jos teet sen koneella, tulosta se A4 kokoisena. Työt laitetaan kurssiosan ajaksi näkyville sei-
nälle. Tämä tehtävä on hyvä tehdä ohjaajasi tai muun kokeneemman partiojohtajan kanssa.

Lisäksi tutustu ja ota kurssille mukaan lippukuntasi säännöt sekä talousarvio (budjetti) ja toimintasuun-
nitelma vuodelle 2018.

3.) Palauta mieleesi lippukuntahuivisi symboliikka, jonka selvitit ennen ensimmäistä osaa. Käymme nämä

läpi nyt toisella osalla.

4.) Käy äänestämässä Y1 - Aktiivinen kansalainen -moduulin koulutusmenetelmistä ja sisältöpainotuksis-
ta 19.11. mennessä osoitteessa bit.ly/pjpk6-18-Y1 (Tämä vie n. 3 minuuttia ja onnistuu mainiosti myös
kännykällä.)

5.) Muista ottaa mukaan PJ-koulutuksen raportit ja lomakkeet tarvittavin allekirjoituksin:

 Ota johtamistehtäväraportti ja tapahtuman turvallisuussuunnitelma mukaan kurssille. Johtamis-

tehtäväraportti laaditaan suorittajan ohjeessa olevien ohjeiden mukaan.

 Tuo allekirjoituksella varustettu ohjaajan lausunto mukanasi kurssille. Muistathan käydä myös

suullisen palautekeskustelun ohjaajasi kanssa.

 Ota mukaan myös PJ-valtakirjahakemus lippukunnanjohtajan allekirjoituksella ja liitteeksi valo-

kuva (passikuva, koulukuva tai muu pienikokoinen kasvokuva). Valtakirjahakemuslomake on jaet-
tu kurssin 1. osalla.

Maailman ympäri 43 tunnissa
Ensimmäisellä kurssiosalla kävimme haikilla ja tutustuimme partioperinteisiin. Perinteisiin tutustumme

toisellakin osalla, mutta tällä kertaa seikkailemme Phileas Foggin seurassa maasta ja koulutuksesta toi-

seen. Innoittajana siis Jules Vernen klassikkokirja Maailman ympäri 80 päivässä ja siitä tehty tehty piir-

rossarja. Tarina hahmoineen on ennestään vieraita, kannattaa asiaan hieman perehtyä etukäteen. Esimer-

kiksi Wikipediasta löytyy kattava kuvaus keskeisistä hahmoista ja koko piirrossarja on katsottavissa You-

Tubesta.
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Kurssin teema huipentuu lauantain iltaohjelmassa, jossa kokoonnumme juhlaillalliselle. Valmistaudu siis

juhlaan ottamalla mukaasi sinulle lähetettävä kutsukortti ja pakkaamalla mukaasi juhlava asu (hyvä hetki

tuulettaa vanhoja rippikoulu/vanhojentanssi/valmistujais- yms. asuja).

Varusteet
Huomioithan, että kurssilla toimitaan sekä sisällä että ulkona. Ota mukaasi ainakin:

 partiopaita ja partiohuivi

• yöpymiseen pussilakana, aluslakana ja tyy-

nyliina

• säänmukaiset ulkoiluvarusteet

• saunomis- ja hygieniatarvikkeet

• villasukat tai sisäkengät

• otsalamppu tai taskulamppu

• istuinalusta

• puukko

• muistiinpanovälineet ja oma pj:n käsikirja

• oma muki

• johtamistehtäväraportti turvallisuussuunni-

telmineen

• allekirjoitettu ohjaajan lausunto

• PJ-valtakirjahakemus lippukunnanjohtajan

allekirjoituksella + omakuva

• lpk:n säännöt

• lpk:n vuoden 2018 toimintasuunnitelma

• lpk:n vuoden 2018 talousarvio

• lpk:n organisaatiokaavio, ks. ennakkotehtävä

• lauantai-illaksi juhlaillalliselle sopiva juhla-

asu

• sinulle postitetut kurssiosan teemaan liitty-

vät ennakkomateriaalit

Jos jokin jaettu materiaali on päässyt hukkumaan, piirin nettisivuilta pystyy itselleen tulostamaan uuden

(esim. valtakirjahakemus):

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/koulutuksen-materiaalia/pj-kurssilaiset-ja-ohjaajat

Opintokeskus Sivis ja opintopisteyttety todistus
Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella - tulet saamaan linkin palautekyselyyn koulutuksen

jälkeen Sivikseltä - toivottavasti ehdit vastata siihen. Sinun on mahdollista saada partiojohtajan perus-

koulutuksesta validioitu opintopisteytetty todistus (7 op) - sen tulostamiseksi Opintokeskus Siviksen Si-

visverkosta saat erillisen linkin koulutuksen jälkeen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit kääntyä Par-

tiotoimistolla Riikan puoleen.

Valokuvaaminen
Muistathan, että otamme kuvia Koulutusryhmän sosiaalista mediaa ja pj-peruskoulutuksen markkinointia

varten. Jos sinusta ei saa ottaa kuvia näihin tarkoituksiin, ilmoitathan siitä kurssinjohtajalle ennen kurssi-

viikonloppua.

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

Jos jostain syystä et pääse osallistumaan kurssin toiselle osalle, ilmoitathan siitä heti tämän kirjeen saa-

tuasi partiotoimistolle.

Tervetuloa kanssamme marraskuiselle matkalle johtamisen saloihin ja maailman ympäri!

Toista osaa odottaen,

Heta, Kati, Mikko, Otto, Sanna ja Suvit


