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Tervehdys PJ-kurssilainen! 
 
Uusi vuosi on alkanut ja nyt on aika suunnata katseet syyskuussa starttaavalle monimuotoiselle 
partiojohtajakurssille. Tämä on ensimmäinen kurssikirje ja se pitää sisällään informaatiota koskien 
ensimmäistä tapaamista ja koulutuksen aloittamista. 

 

Monimuotoinen PJ-peruskurssi 
 
PJ-peruskurssi antaa kurssilaiselle valmiuksia toimia vastuullisena johtajana 
partiossa. Kurssin tarkoituksena on, että partiojohtaja pystyy toimimaan 
erilaisissa johtamistehtävissä lippukunnassaan huomioiden partion päämäärän, 
kasvatustavoitteet ja partiomenetelmän. 
 
Monimuotoinen koulutus on suoritustapa, joka ei ole kaikilta osilta sidottu tiettyyn ajanjaksoon tai 
paikkaan. Tarkoituksena on yhdistää koulutustapahtumia, etäopiskelua ja ohjattua itseopiskelua. 
Avainasemassa on kurssistaabin ja kouluttautujan itsensä lisäksi lippukunnan nimeämä ohjaaja. Hänen 
tehtävänsä on keskeinen koko monimuotokurssin ajan!  
 
Tämän kirjeen mukana saat sekä Suorittajan ohjeen että Ohjaajan ohjeen. Huolehdithan, että ohjaajasi saa 
jälkimmäisen itselleen pian! 

 

Ekat treffit 
 
Aloitustapaaminen pidetään sunnuntaina 2.9.2018 kello 10.00 - 17.00 Turun Partiotoimistolla (Läntinen 
Pitkäkatu 13, 2krs). On erittäin tärkeää, että kaikki pääsevät ensimmäiseen tapaamiseen paikalle! Ota 
aloitustapaamiseen mukaan partiohuivi, muistiinpanovälineet, johtamistehtäväsuunnitelma ja kalenteri 
sekä oma kannettava tietokone (Moodle toimii paremmin tietokoneella kuin tabletilla). 
 

Koulutus on tarkoitus räätälöidä kurssin juuri Sinun tarpeitasi vastaavaksi. 
Varaa kuitenkin jo nyt kalenteristasi syksyn toinen lähipäivä la 17.11.2018. 
Kevään kolmas lähipäivä on huhtikuussa. 

 

Ennakkotehtävät aloitustapaamiseen 
 

1) Partio-ID tunnus ja salasana  
Luo itsellesi partio-ID ja käy kirjautumassa Moodleen http://moodle.partio.fi/ ennen 
aloitustapaamista. Moodleen voi käyttää samaa partio-ID:tä, jota olet mahdollisesti aikaisemmin 
käyttänyt jäsenrekisteri Kuksassa.  Ota tunnukset mukaan lähitapaamiseen. 
Jos sinulla ei ole ennestään Partio-ID:tä, käy luomassa tunnukset https://kuksa.partio.fi/ 
valitsemalla ”rekisteröidy”. Partio-ID tulee olla luotuna ennen aloitustapaamista. 

 
2) Osaamiskartoitus 

Saat sähköpostitse osaamiskartoituslomakkeen ohjeistuksineen, johon sinun tulisi tutustua ja 
arvioida omaa osaamistasi jo etukäteen. Voit tehdä sen myös yhdessä ohjaajasi kanssa. 
Tarkistathan yhteystiedoista oman sähköpostiosoitteesi ja mikäli siihen on tullut muutoksia, ole 
yhteydessä kurssinjohtajaan.  
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Johtamistehtävä 
 
Monimuotokurssilla IB johtamistehtävä suositellaan ajoitettavaksi lokakuun ja maaliskuun välille. 
Johtamistehtävä on vastuullinen, ohjelmallinen johtamisharjoittelu, jossa toimit vastuullisena johtajana 
tukenasi lippukuntasi nimeämä ohjaaja. Johtamistehtävässä Sinulla on mahdollisuus harjoitella taitojasi 
partiojohtajana sekä tilaisuus saada palautetta omasta onnistumisestasi ja kehittymisestäsi johtajana. 
Johtamistehtävä tulee raportoida maaliskuun loppuun mennessä.  
 
Tuo johtamistehtävälomake täytettynä ja allekirjoitettuna ensimmäiseen tapaamiseen. 

 

Kurssimaksu ja peruutusohjeet 
 

Kurssimaksu 85 € laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen. Mikäli sinulle ilmaantuu este 
kurssikokonaisuuden suorittamiseen ilmoita siitä välittömästi Partiotoimistoon 050 312 9425 
/Riikka. Kun peruutus on tehty kuukautta ennen kurssin alkua, kurssimaksua ei laskuteta. 

 

 
Erikoisruokavaliot 
 
Mikäli noudatat jotain erikoisruokavaliota tai terveydentilaasi liittyy jotakin muuta huomioitavaa, 
ilmoitathan siitä 19.8.2018 mennessä, ellet ole antanut ko. tietoja jo kurssille ilmoittautuessasi. Jos olet 
asiasta epävarma, ilmoita tiedot varmuuden vuoksi uudelleen. 

 
Kysymyksiä? 

 
Niihin vastaa kurssijohtajasi Mari Erola, mari.erola@partio.fi, 040 506 2480, 
tai Partiotoimiston koulutuskoordinaattori Riikka Hosiosto, riikka.hosiosto@partio.fi, 050 312 9425. 

 

Pian nähdään!   

 
Kurssiterveisin, 
Mari, Arto, Enni, Petra, Sane ja Suvi 

 

Liitteet Osanottajalista 

 PJ-kurssin suorittajan ohje 
 PJ-kurssin ohjaajan ohje 
 Johtamistehtäväsuunnitelmalomake  
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