
Samoajajaoston menu 2016 
 

Ohjelmaa samoajille 

 

22.-24.1. MasterÄssä Samoajatapahtuma 

Taitoa, tekniikkaa, erikoisia raaka-aineita ja ammattilaisen otteita, kaikkea tätä ja 

paljon muuta sinulle tarjoaa MasterÄssä. 

 

26.-28.8. MeriÄssä Samoajatapahtuma 

Olet sitten maa- tai meripartiolainen MeriÄssä on samoajatapahtuma juuri sinulle. 

Luvassa on uskomatonta meriohjelmaa, rentoa verkostoitumista muiden samoajien 

kanssa ja upea mahdollisuus itsensä haastamiseen merellä ja maalla. 

 

Koulutusta samoajille 

 

25.-28.3. PääsiäisÄssis TAI 30.9.-2.10. ja 28.-30.10. Syksyn Ässis 

Samoajien jatko-ROKilla eli Ässiksellä syvennät johtamistaitojasi ja saat vinkkejä 

ryhmäsi toimintaan. Tapaat muita samoajia ja pääset vaihtamaan kokemuksia. 

Kurssin ohjelma kietoutuu vielä salaisen teeman ympärille. PääsiäisÄssis koostuu 

yhdestä osasta ja syksyn Ässis kahdesta viikonlopusta.  Ässis on tarkoitettu toisen ja 

kolmannen vuoden samoajille, joiden ROKin suorittamisesta on vähintään vuosi. 

 

Toimintaa ja koulutusta luotseille 

 

TuLes-piirin talvileirillä Luotsikahvila samoajaluotseille.  

Istahda hetkeksi rentoutumaan lämpimän kahvikupposen äärelle ja kuulemaan 

ikäkautesi viimeisimmät uutiset! 

 

19.3. TAI 1.-2.10. Samoajaluotsikurssi 

Eikö lippukunnassasi ole koulutettua samoajaluotsia? Nyt on aika korjata asian laita 

ja lähteä samoajaluotsikurssille! Kurssilta saat eväät lippukunnan samoajatoiminnan 

arjen laadukkaaseen pyörittämiseen! 

 

Muista myös tapahtumatarjottimen kautta tilattavat koulutukset alueelle! 
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