
Tervetuloa sampokoulutukseen!

Olet ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiopiirin

sampokoulutukseen. Loistava juttu! Tämä kirje si-

sältää tärkeää tietoa koulutuksesta, lue siis se huo-
lella läpi!

Koulutusfestarit
Koulutus järjestetään 20.-22.9. Ahtelassa, Sauvossa (Ahtelantie 30, Sauvo). Odotamme sinua paikalle per-

jantaina 20.9. klo 18.00. Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 22.9. klo 15 yhteiseen lipunlaskuun. Mo-

nimuotokoulutukseen osallistuvien koulutus alkaa lauantaina 21.9. klo 8.15 lipunnostolla Majakan edus-

talla (partiopaita tai partiomekko päälle) ja päättyy klo 19.30.

Ahtelassa on festareiden aikaan useita koulutuksia ja paljon kouluttautujia. Yhteinen aloitustilaisuus pide-

tään Ahtelan päärakennuksen ruokalassa (Majakka), josta eri koulutukset jakautuvat omiin majoitusra-

kennuksiinsa.

Tänä vuonna festareilla toimitaan selviytyjien hengessä. Viikonloppuna pääsetkin haastamaan itseäsi niin

henkisesti kuin fyysisestikin. Koko viikonlopun osallistujille lauantai-ilta huipentuu kaikkien koulutusten

yhteiseen illanviettoon.

Sampokoulutuksesta yleisesti
Koulutukseen kuuluvat seuraavat koulutusmoduulit: K1: Kehitys ja kasvu 1, IK1: Minä sampona, K2: Ikä-
kausiohjelman perusteet, J1: Seikkailijaryhmän johtaminen ja T2: Turvallisesti ryhmässä. Monimuotokou-
lutukseen osallistuvat tekevät kurssin moduuleista Minä sampona, Kehitys ja kasvu 1 sekä Turvallisesti

ryhmässä etänä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivänä käydään läpi Seikkailijaryhmän johtaminen
sekä Ikäkausiohjelman perusteet.

Jos olet ilmoittautunut monimuotokoulutukseen, mutta pääsisit osallistumaan koko viikonlopuksi, voit
vielä vaihtaa osallistumisesi koko viikonlopuksi ilmoittamalla siitä tämän kirjeen saatuasi partiotoimis-
toon. Huomioithan, että monimuotokoulutus vie ajallisesti yhtä paljon aikaa, kuin koko viikonlopun kou-
lutus, koulutuksen voi vain tehdä pidemmällä aikavälillä.

Ennakkotehtävät
Koulutukseen valmistautuminen alkaa jo ennen varsinaista kurssiviikonloppua. Ennakkotehtävät ovat osa

kurssin suorittamista ja ne tulee olla tehtyinä kurssiviikonloppuun mennessä. Alla olevat ennakkotehtä-

vät koskevat koko viikonlopuksi tulevia kouluttautujia, monimuotokouluttautujien ennakkotehtävät läyty-

vät moodlesta.

1.) Tee verkossa Turvallisesti yhdessä -koulutus ja toimita todistus sähköisessä muodossa 8.9. mennessä
kurssinjohtajalle (suvi.teeri@partio.fi). Koulutus tehdään moodlessa (moodle.partio.fi). Ohje löytyy osoit-
teesta:

https://www.partio.fi/wpcontent/uploads/2018/05/spfs_turvallisesti_yhdessa_koulutuksen_suoritusohje
_1.0.pdf (Ohje vanhan moodle-pohjan mukaan. Turvallisesti yhdessä-koulutus löytyy heti moodlen etusi-
vulta).
Ota yhteyttä kurssinjohtajaan, jos suorittamisessa on ongelmia.

2.) Tutustu ennakkoon Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin. Pohdi mitä ohjeista kannattaa erityi-
sesti huomioida seikkailijan näkökulmasta, kerro vastauksessasi miksi valitsit juuri nämä huomiot (vä-

hintään 3 huomiota). Toimita vastauksesi sähköpostilla kurssinjohtajalle (suvi.teeri@partio.fi).
SP:n Turvallisuusohje löytyy osoitteesta: https://partio.emmi.fi/l/D8qDFQKK86GN

3.) Tee liitteenä oleva Swot-analyysi, eli pohdi vahvuuksiasi ja heikkouksiasi sampona, ota analyysi mu-
kaan kurssille. Apuna pohdinnassasi voit käyttää Sammon pestikuvausta, pestikuvaus löytyy osoittesta:

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sammon%20pesti_0.pdf



Koko viikonlopun
koulutuksessa mm.
laavuyöpyminen,

erätaitoja,
iltaohjelma,
leirinuotio,

saunomista....

Uusia ideoita,
vertaistukea,

uusia partiokavereita

Varusteet
Huomioithan, että kurssilla toimitaan sekä sisällä että ulkona. Ensimmäisen yön yövymme sisällä leiri-

keskuksessa, jälkimmäisen yön yövymme ulkona laavussa, joten varustaudu lämpimällä makuupussilla

ja yöpymisvarusteilla. Ota mukaasi ainakin:

 makuupussi, makuualusta (ja tarvittaessa tyyny) telttayöpymiseen sekä aluslakana, tyynyliina ja

pussilakana ensimmäistä yötä varten
 partiopaita ja partiohuivi

 sopiva vaatetus ulkona yöpymiseen

 puukko

 taskulamppu

 istuinalusta

 tulitikut

 Sunnuntaita varten ruokailuvälineet (muki, lautanen, haarukka, veitsi, lusikka)

 Sunnuntaita varten ruuanvalmistusvälineitä:

o trangia muovipussissa; Sinoli/Marinoli tulee kurssin puolesta, kaasu ei
o lasta
o kauha

 säänmukaiset ulkoiluvarusteet

 mukavat sisävaatteet

 saunomis- ja hygieniatarvikkeet

 henkilökohtaiset lääkkeet

 villasukat tai sisäkengät

 muistiinpanovälineet

 ennakkotehtävät tehtyinä

 jos tykkäät soitella, ota kitara tms.

Erityisruokavaliot
Mikäli et ilmoittautumisen yhteydessä ole ilmoittanut erityisruokavaliotasi,

ilmoita se 23.8. mennessä kurssinjohtajalle. Mikäli olet epävarma, oletko il-

moittanut, kannattaa ilmoittaa vaikka toiseenkin kertaan, niin saat varmasti

sopivaa murkinaa kurssilla.

Facebook-ryhmä
Facebookista löytyy kaikille osallistujille tarkoitettu L-SP Koulutusfestarit

2019 -ryhmä. Kannattaa käydä liittymässä heti! Ryhmää voi käyttää esimer-

kiksi kimppakyytien sopimiseen. Koulutuskohtainen tiedotus hoidetaan sähkö-

postitse koulutuksen johtajan toimesta.

Kyydit
Yhteiskuljetusta ei koulutuspaikalle järjestetä, vaan paikalle kannattaa tulla vaikka kimppakyydein. Kir-

jeen liitteenä on lista koulutukseen osallistujista. Olkaa aktiivisia ja sopikaa kyy-

deistä ajoissa! Myös facebook-ryhmää kannattaa käyttää kyytien sopimiseen.

Valokuvaaminen
Otamme kurssilla mahdollisesti kuvia sosiaalista mediaa ja koulutusten markki-

nointia varten. Jos sinusta ei saa ottaa kuvia näihin tarkoituksiin, ilmoitathan

siitä kurssinjohtajalle ennen kurssiviikonloppua.

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 sampokoulutuksesta
validioitu opintopisteytetty todistus (1,5 op) - sen tulostamiseksi Opintokeskus Siviksen Sivisverkosta saat

erillisen linkin koulutuksen jälkeen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit kääntyä Partiotoimistolla Rii-
kan puoleen.



Peruutusohjeet
Kurssimaksu laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen. Mikäli Sinulle ilmaantuu este kurssin suorittamisel-

le, ilmoita siitä välittömästi partiotoimistoon Riikalle (yhteystiedot kirjeen lopussa). Kun peruutus on teh-

ty 23.8.2019 mennessä, kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut, toimita lääkärin tai terveydenhoitajan

todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta Turun Partiotoimistoon. Näin et saa laskua kurssista. Lippu-

kuntasi voi myös vaihtaa peruuttaneen kurssilaisen tilalle toisen osallistujan.

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

Tervetuloa mukaan kurssille! Nähdään syyskuussa!

Festareita odottaen
Kurssistaabi

Liitteet:
Osanottajalista
SWOT-analyysi


