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Tervetuloa pj-peruskurssille lisäämään omaa 
(partio)hyvinvointiasi! 

Hienoa, että juuri sinä olet tulossa kurssillemme! Kevät on hyvää aika 
lunastaa uudenvuoden lupaukset ja kehittää itseään niin johtajana, 
ihmisenä kuin partiolaisenakin. Partiojohtajakurssilla pohditaan mm. 
johtamiseen, lippukuntaan, partioaatteeseen ja partio-ohjelmaan liittyviä 
asioita sekä toimitaan kurssivartioissa. Partiojohtajakoulutus antaa 
valmiudet toimia johtajana lippukunnassa ja toisen kurssiviikonlopun 
jälkeen olet kovaa vauhtia matkalla kohti johtajuuden kesäkuntoa! 
 

Aika ja paikka 

Kurssi alkaa Ahtelan nuorisoleirikeskuksen Kutteri-rakennuksessa (Ahtelantie 21, 21570 
Sauvo) perjantaina 2.2.2018 kello 19.00 ja päättyy sunnuntaina 4.2. kello 15.00. Olethan 
ajoissa paikalla. Voit tutustua Ahtelaan osoitteessa: www.bitly.com/sauvo-ahtela. Toinen 
kurssiviikonloppu on 6.–8.4.2018 ja siitä saat lisätietoja myöhemmin. 
 
Yhdessä tekeminen lisää hyvinvointia, joten kurssikirjeen liitteenä on osallistujalista 
kimppakyytejä varten. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, joten ole oma-aloitteinen kyytien 
suhteen. 
 
Kurssilla on oma suljettu Facebook-ryhmä L-SP PJ-PK II/2018. Voit keskustella kyydeistä 
myös siellä. Käy liittymässä ryhmään. Jos ryhmä ei löydy nimellä, voit naputella selaimeesi 
osoitteen www.fb.com/groups/308797809638010/. 
 
Johtamistehtävä 

Tärkeä osa pj-kurssia on johtamistehtävä, joka järjestetään kurssiosien välissä. Tärkeä osa 
johtamistehtävää on myös lippukunnan nimeämä ohjaava partiojohtaja. Perehdy saamaasi 
johtamistehtävän ohjeistukseen ja keskustele ohjaajasi kanssa tehtävästä hyvissä ajoin 
ennen kurssin ensimmäistä osaa. Hyvin tehty suunnitelma helpottaa asian työstämistä 
kurssiviikonlopun aikana. 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.  
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4) Tutustu jo ennen ensimmäistä kurssiviikonloppua 

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeeseen. Kiinnitä 
erityisesti huomiota partiojohtajan rooliin toiminnassa. 
Listaa omasta mielestäsi viisi tärkeintä turvallisen 
partiotoiminnan osa-aluetta. Valmistaudu kertomaan ja 
perustelemaan ajatuksesi muille. 
Turvallisuusohjeet löydät verkosta: 
https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/sp_turv
allisuusohje-2017-web.pdf 

 
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 ja perjantai-illalla nautitaan toivottavasti 
talvisesta luonnosta sekä nuotion loimusta! Nukumme kaminateltassa – varustaudu sen 
mukaisesti. Matkaamme pienen matkan kämpältä maastoyöpymiseen, joten pakkaathan 
yhden yön varusteet niin, että jaksat ja pystyt kantamaan ne helposti. 
 
Kurssivarustus 

Mukaan tarvitset: 
• partioasun (partiopaita ja -huivi) 
• ennakkotehtävät ja johtamistehtävälomakkeesi allekirjoitettuna 
• muistiinpanovälineet 
• villasukat tai sisäkengät 
• mukavat sisävaatteet 
• säänmukaiset ulkoiluvaatteet 
• peseytymisvälineet (lämmitämme saunan) 
• henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatuotteet 
• yöpymisvarusteet sisätilamajoitukseen (tyynyliina ja makuupussi) 
• istuinalustan 

 
Maastoyöpymiseen erikseen pakattuna: 

• makuupussi ja -alusta 
• lämmin yöasu 
• tulitikut 
• juomapullo 
• puukko 
• tasku-/otsalamppu. 
• Muut tavarat, joita koet     

tarvitsevasi lauantaiaamuun 
asti 



 
LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPI IR I  RY 
PARTIOJOHTAJ IEN PERUSKURSS I  I I /2018 
KURSS IK IR JE  1.  OSA  
 

Kurssimaksu ja peruutusohjeet 

Kurssimaksu, 105 euroa, 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 5.1.2018 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, ilmoitathan siitä Partiotoimistoon 5.1.2018 
mennessä, ellet ole antanut ko. tietoja jo kurssille ilmoittautuessasi. Jos olet asiasta 
epävarma, ilmoita tiedot varmuuden vuoksi uudelleen. Siten varmistat, että kurssiherkut 
ovat sopivia myös sinulle. 
 
Lisätietoja 

Kurssinjohtajan ja partiopiirin yhteystiedot: 
Hanna Holmroos hanna.holmroos@gmail.com, 045 6315 366  
Riikka Hosiosto riikka.hosiosto@partio.fi, 050 312 9425 

(Partiotoimiston aukioloaikana) 
 
 
Kurssiterveisin, 
Hanna, Jussi, Maarit, Hime, Sarita, Ville ja Jukka 

 
Liitteet 
Johtamistehtävälomake 
Kurssilaisten yhteystiedot kimppakyytien järjestämistä varten 
Ohjaajan ohje 
Suorittajan ohje 
Ensiapumoduulin suoritusohje 
 

 
Elämä ei ole odottamista, 
toivomista ja haaveilemista, se 
on tekemistä, olemista ja joksikin 
tulemista. Se on sitä mitä aiot 
tehdä sen jälkeen, kun olet 
lukenut tämän. - Mike Dooley 
 


