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Tervetuloa sampokoulutukseen! 
  
Olet ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiopiirin sampokoulutukseen. Loistava juttu! Tämä 
kirje sisältää tärkeää tietoa koulutuksesta, lue siis se huolella läpi! 
 

Yleistä kurssista 
Kurssiviikonloppu järjestetään 12.-14.4. Mannilan kesäkodissa, Eurassa (Riihihaantie 62, Mannila). Odo-
tamme sinua paikalle perjantaina 12.4. klo 18.00. Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 14.4. klo 15 
mennessä. Monimuotokoulutukseen osallistuvat saapuvat paikalle lauantaina 13.4. klo 9.00 (aamupala 
tarjoillaan klo 8.15 alkaen, jos siihen haluaa osallistua) ja ohjelma päättyy klo 20 mennessä. 
 
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.  

HUOM: Yhteiskuljetusta ei kurssipaikkaan järjestetä, vaan paikalle kannattaa tulla vaikka kimppakyydein. 
Kirjeen liitteenä on lista kurssille osallistujista. Olkaa aktiivisia ja sopikaa kyydeistä ajoissa!  

Ennakkotehtävät 
Koulutukseen valmistautuminen alkaa jo ennen varsinaista kurssiviikonloppua. Ennakkotehtävät ovat osa 
kurssin suorittamista ja ne tulee olla tehtyinä kurssiviikonloppuun mennessä. Varaathan riittävästi aikaa 
ennakkotehtävien suorittamiseen, etkä jätä niitä viimeiseen iltaan. 
 
Sampokurssin ennakkotehtävät löytyvät 15.3. alkaen Moodlesta. Mene tällöin osoitteeseen moodle.partio.fi 
ja kirjaudu sisään partio-ID:lläsi. Tämän jälkeen valitse etusivulta Lounais-Suomen Partiopiiri ja tämän 
jälkeen Sampokurssi kevät 2019 ja liity kurssille. Samalta kurssialueelta monimuotokouluttautujat löytävät 
myös muut etätehtävänsä. 

 

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:  

• partiopaita ja partiohuivi 
• makuupussi, makuualusta (ja tarvittaessa 

tyyny) laavuyöpymiseen sekä aluslakana, 
tyynyliina ja pussilakana ensimmäistä yötä 
varten 

• sopiva vaatetus ulkona yöpymiseen 
• puukko 
• taskulamppu 
• istuinalusta 
• tulitikut 

• ruokailuvälineet 
• säänmukaiset ulkoiluvarusteet 
• mukavat sisävaatteet 
• saunomis- ja hygieniatarvikkeet 
• henkilökohtaiset lääkkeet 
• villasukat tai sisäkengät 
• muistiinpanovälineet 
• ennakkotehtävät tehtyinä 
• jos tykkäät soitella, ota kitara tms. 
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Erityisruokavaliot 
Mikäli et ilmoittautumisen yhteydessä ole ilmoittanut erityisruokavaliotasi, ilmoita se 15.3. mennessä 
kurssinjohtajalle. Mikäli olet epävarma, oletko ilmoittanut, kannattaa ilmoittaa vaikka toiseenkin kertaan, 
niin saat varmasti sopivaa murkinaa kurssilla.  
 

Valokuvaaminen  
Otamme kurssilla mahdollisesti kuvia sosiaalista mediaa ja koulutusten markkinointia 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 15.3.2019 mennessä, kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut, toimita lääkärin tai terveydenhoitajan 
todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta Partiotoimistoon. Näin et saa laskua kurssista. Lippukuntasi 
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 huhtikuussa! 
 

Kurssia odottaen 
  Kurssistaabi 
 

  
 
 
Liitteet: 
Osanottajalista 


