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Tervetuloa pj-peruskurssille! 

 
Hienoa, että juuri sinä olet tulossa kurssillemme! Partiojohtajakoulutus antaa valmiudet toimia johtajana 
lippukunnassa. Kurssilla pohditaan mm. johtamiseen, lippukuntaan, partioaatteeseen ja partio-ohjelmaan liittyviä 
asioita. Kurssilla toimitaan kurssivartioissa. 
 
Aika ja paikka 
 
Kurssi alkaa Mustajärven leirikeskuksessa (Parravahantie 331) Mellilässä perjantaina 1.3. kello 19.00 ja päättyy 
sunnuntaina 3.3. kello 15.00. Voit tutustua Mustajärven leirikeskukseen osoitteessa 
https://www.leko.fi/palvelutoiminta/mustajarven-leirikeskus/. 
 
Kurssikirjeen liitteenä on osallistujalista kimppakyytejä varten. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, joten ole oma-
aloitteinen kyytien suhteen. 
 
Kurssille on luotu oma suljettu Facebook ryhmä L-SP PJ-PK III/2019. Kaikilla ei ehkä ole Facebook-tiliä, 
mutta jos sinulla sellainen on, niin voit keskustella kyydeistä myös siellä. Jos ryhmä ei löydy nimellä, voit käyttää 
oheista linkkiä tai kirjeen lopussa olevaa QR- koodia. https://www.facebook.com/groups/332345234156329/ 
 
Johtamistehtävä 
 
Tärkeä osa pj-kurssia on johtamistehtävä, joka järjestetään pääsääntöisesti kurssiosien välissä. Tärkeä roolissa 
johtamistehtävässä on myös lippukunnan nimeämä ohjaava partiojohtaja. Perehdy saamaasi johtamistehtävän 
ohjeistukseen ja keskustele ohjaajasi kanssa tehtävästä hyvissä ajoin ennen kurssin ensimmäistä osaa. Ota 
johtamistehtävän suunnittelulomake ohjaajasi allekirjoituksella varustettuna mukaasi ensimmäiselle osalle. 
Tämän kurssikirjeen liitteenä on ohjaajallesi tarkoitettu ohje. Toimita ohje hänelle mahdollisimman pian. 
 
Ennakkotehtävät ennen kurssia 
 
1) Ota kurssille mukaan johtamistehtävälomake täytettynä (muista johtamistehtäväohjaajan allekirjoitus). 

Toimita kurssikirjeen liitteenä oleva ohje omalle ohjaajallesi. 
 
2) Selvitä lippukuntasi huivimerkin symboliikka. Kuinka vanha merkki on? Millainen tarina sillä on? Varaudu 

kertomaan merkistä muille. 
 
3) Kertaa ensiavun perusteet. Kurssilla testataan kurssilaisten ensiaputaidot mm. kirjallisen kokeen avulla. Voit 

kerrata ensiavun perusteita vaikkapa netissä osoitteessa www.punainenristi.fi. 
 

4) Saapuessasi kurssille sinulla tulee olla Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus 
suoritettuna. Todennäköisesti olet tämän jo tehnytkin, mutta jos et, niin ohjeet löytyvät osoitteesta: 
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp-
fs_turvallisesti_yhdessa_koulutuksen_suoritusohje_1.0.pdf 
Jos suoritat verkkokoulutuksen vasta nyt, ota mukaan koulutustodistus esim. kuvana puhelimessa, koska 
suorituksesi ei välttämättä vielä näy Kuksassa.  
Selvitä myös kuka on lippukuntasi turva-aikuinen. 

 

http://www.v-sp.partio.fi/
https://www.leko.fi/palvelutoiminta/mustajarven-leirikeskus/
https://www.facebook.com/groups/332345234156329
http://www.punainenristi.fi/
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp-fs_turvallisesti_yhdessa_koulutuksen_suoritusohje_1.0.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp-fs_turvallisesti_yhdessa_koulutuksen_suoritusohje_1.0.pdf
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5) Pohdi ja kirjaa ylös 2-3 tavoitetta, jotka asetat itsellesi pj-kurssille. Voit vastata kysymyksiin: Mitä haluat 
oppia kurssilla? Missä haluat kehittyä? Varaudu esittelemään tavoitteesi kurssin kummikouluttajallesi. 

 
 Maastoyöpyminen 
 
Kurssin ensimmäinen yö majoitutaan ulkona, mikä on osa PJ-kurssiin kuuluvaa sisältöä. Varauduthan siihen 
asian- ja säänmukaisella varustuksella. 
 
Kurssivarustus 
 
Mukaan tarvitset: 

• partioasun (partiopaita ja –huivi) 

• ennakkotehtävät ja johtamistehtävälomakkeesi allekirjoitettuna 

• muistiinpanovälineet 

• villasukat tai sisäkengät 

• säänmukaiset ulkoiluvaatteet 

• peseytymisvälineet (lämmitämme saunan) 

• henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatuotteet 

• yöpymisvarusteet sisätilamajoitukseen (aluslakana, tyynyliina ja makuupussi) 

• istuinalustan 
 

 
Maastoyöpymiseen: 

• makuupussin ja –alustan 

• lämpimän yöasun 

• tulitikut 

• juomapullon 

• puukon 

• tasku- tai otsalampun. 
 
 
Kurssimaksu ja peruutusohjeet 
 
Kurssimaksu 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 1.2.2019 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 1.2.2019 mennessä, ellet ole 
antanut ko. tietoja jo kurssille ilmoittautuessasi. Jos olet asiasta epävarma, ilmoita tiedot varmuuden vuoksi 
uudelleen. 
 
 

http://www.v-sp.partio.fi/
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Lisätietoja 
 
Kurssinjohtajan ja partiopiirin yhteystiedot: 
Rasmus ”Race” Nurminen race.nurminen@perusleiri.net, 040 583 4963  
Riikka Hosiosto riikka.hosiosto@partio.fi, 050 312 9425 (Partiotoimiston aukioloaikana) 
 
 
Kurssiterveisin, 
Race ja kurssistaabi: Crista, Lea, Outi, Pekka ja Tuomas  

 
Liitteet 
Johtamistehtävälomake 
Kurssilaisten yhteystiedot kimppakyytien järjestämistä varten 
Ohjaajan ohje 
Suorittajan ohje  
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