
 

TAPAHTUMATARJOTIN  
- OHJE ALUEELLE 
 
Tapahtumatarjottimen tavoitteena on tuoda tapahtumia, koulutuksia ja kursseja entistä lähemmäs 
lippukuntia. Jos teillä on tarvetta oppia uutta tai päivittää vanhaa, niin ratkaisu on lähempänä kuin 
luulettekaan. Kartoittakaa alueenne tarpeet ja piiriluottikset tuovat toivomanne tapahtuman kotiovellenne. 
Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalle saatte alueellenne juuri toiveidenne mukaisen tapahtuman! 

 Tutustukaa tapahtumatarjottimen valikoimaan ja valitkaa niistä mieleisenne. Varmistakaa 
alueella, että tapahtumalle todella on tarvetta eli että sinne on tulossa riittävästi väkeä. Joitain 
koulutuksia voi myös yhdistellä, mutta yhteen päivään ei kannata ympätä liikaa asiaa. 

 Pohtikaa alueen kanssa tarkemmin mitä koulutukselta haluatte. Kirjatkaa toiveenne ja 
ohjelmaehdotukset ylös. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä ja antoisa koulutus kaikille! 

 Kaikkien tarjotintapahtumien hinta on 50€. Jos samaan päivään yhdistetään tarjottimelta 
useampi koulutus, on paketin hinta 100€. Sopikaa alueellanne miten maksu jaetaan 
lippukuntien kesken ja kenelle lasku tapahtumasta lähetetään. 

 Pohtikaa tapahtumalle kolme vaihtoehtoista ajankohtaehdotusta. Varmistakaa, että ajankohta 
on sellainen, joka sopii koulutuksen kohderyhmälle! 

 Sopikaa tilauksen tekijästä (alueohjaaja?) ja lähettäkää toiveenne (päivämäärä- ja sisältötoiveet 
sekä laskutustiedot) tapahtuman yhteydessä mainittuun osoitteeseen. Huomioikaa, että 
Tapahtumatarjotin ”tilaukset” on sidottu piirin muuhun Ilmo-rytmiin eli toukokuussa tulee 
toimittaa toiveet seuraavalle syksylle ja marraskuussa tulevan vuoden keväälle. Vastaanottaja 
kuittaa pyynnön ja varmistaa ajankohdan n. kuukauden sisällä. Ellei varmistusta kuulu, ottakaa 
uudelleen yhteyttä! 

 Mainostakaa tapahtumaanne! Jos tuntuu, että väkeä paikalle on tulossa vähän, kutsukaa myös 
naapurialue(et) mukaan. Mainoksen piirin verkkosivuille saa partiotoimiston kautta, ja 
kouluttamaan tulevilla luottiksillakin saattaa olla hyviä vinkkejä tapahtuman mainostamiseen 
ja potentiaalisiin koulutettaviin. 

 Varmistakaa, että tapahtuman puitteet eli paikka ja mahdolliset tarjoilut ovat kunnossa. Kun 
paikka on selvillä, muistakaa kertoa se myös kouluttamaan tulevalle joukolle. Lippukunnat 
vastaavat itse tarjoilu- ym. menoista. 

 Kun tapahtumapäivä lähestyy, varmistakaa vielä kouluttajien kanssa, että teidän toiveenne ja 
heidän suunnittelemansa sisältö vastaavat toisiaan. Samalla kannattaa vielä varmistaa myös 
materiaalit ym., että kaikki ovat kartalla siitä kuka tuo mitäkin. 

 Tapahtumapäivänä nauttikaa koulutuksesta! 
 Tapahtuman jälkeen muistakaa kiitos ja palaute toteutuneesta tapahtumasta. 

 
TAPAHTUMATARJOTTIMELTA 
TILATTAVANA:    
SUDENPENTUJAOSTO  

Sukella sudenpentuohjelmaan  
Koulutuksessa tutustutaan sudenpentuohjelman rakenteeseen ja aktiviteetteihin sekä perehdytään 
ikäkauden erityispiirteisiin, kasvatustavoitteisiin sekä partiomenetelmään sudenpentujen näkökulmasta. 
Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ikäkaudelle sopivaa toimintaa sekä tukee akelaa 
toimiessa aikuisen roolissa. Tapahtuma on tarkoitettu akelan pestissä aloittaville vaeltajille ja aikuisille. 
Koulutus räätälöidään aina tarpeen mukaan.  
 
Kesto: n. 4 tuntia, viikonloppuna   
Kohderyhmä: uudet akelat (aikuiset, vaeltajat)  
Lisätietoja ja tilaukset: Ida Ainasoja, ida.ainasoja@partio.fi  



 

   

SEIKKAILIJAJAOSTO  

Sukellus seikkailijaohjelmaan  
Tule tutustumaan seikkailijaohjelmaan perusteisiin. Sukelluksessa tutustutaan seikkailijaohjelman 
rakenteeseen ja aktiviteetteihin sekä perehdytään ikäkauden erityispiirteisiin, kasvatustavoitteisiin sekä 
partiomenetelmään seikkailijan näkökulmasta. Sukellus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa 
seikkailijoille sopivaa toimintaa sekä tukee sinua toimiessasi sammon roolissa. Koulutus on suunnattu 
nimenomaan pestissään aloittaville uusille sammoille.  
 
Kesto: 4-6h  
Kohderyhmä: sammot  
Lisätietoja: Veera Nikula, veera.nikula@partio.fI  
   

Sammon erätaito -koulutus  
Aiheuttavatko seikkailijoiden erätaitoihin liittyvät aktiviteetit pakokauhua, kaipaatko uusia ideoita erä- ja 
retkeilytaitoaktiviteettien suorittamiseen? Tule Seikkailijajaoston järjestämään erä/retkikoulutuksen. 
Koulutus on matalan kynnyksen kurssi, jossa keskitytään nimenomaan seikkailijaikäkaudessa tarvittavien 
erä- ja retkeilytaitojen oppimiseen. Koulutus sopii hyvin niin uusille kuin pidempäänkin sampona 
toimineille, kun erä- ja retkeilytaidot ovat päässeet ruosteeseen tai ne ovat vielä täysin uusi juttu!  
Koulutuksen sisältö perustuu Seikkailijajaoston laatimiin “Sammon erätaitovaatimuksiin” ja voidaan 
räätälöidä juuri teidän tarpeidenne mukaisesti.   
 
Kesto: 3-6 tuntia  
Kohderyhmä: sammot  
Lisätietoja: Veera Nikula, veera.nikula@partio.FI  
   

TARPOJAJAOSTO  

Tarpojaohjelma taputeltuna -koulutus  
Koulutuksessa pureudutaan tarpojaohjelman sisältöihin käytännön näkökulmasta. Tarpojaohjelman 
rakenne käydään läpi termeineen, haasteineen ja erityispiirteineen. Osallistujat saavat konkreettisia 
toteutusideoita koloiltoihin ja tarpojaohjelman toteuttamiseen lippukunnassa tai alueella. Koulutus 
räätälöidään osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan tiiviiksi paketiksi tai laajemmaksi 
kokonaisuudeksi. Koulutuksen sisältö perustuu Tarpojaohjelma -moduuliin.  
Kesto: 1,5-3 h  
 
Kohderyhmä: tarpojaluotsit, vartionjohtajat  
Lisätietoja ja tilaukset: Minni Koivisto, minni.koivisto@partio.fi  
   

SAMOAJAJAOSTO  

Tsekkaa ROK kuntoon!  
Tarvitsetko apua ROKin järjestämiseen? Kaipaatko vinkkejä koulutusaiheisiin, käytännönjärjestelyihin tai 
vaikka samoajuuden huomioimiseen kurssilla? Samoajajaosto tarjoaa lippukunnille tai alueille tukea 
kaikkeen, mikä ROKissa tuntuu haastavalta. Tässä koulutuksessa työstämme konkreettisesti ROKkianne 
eteenpäin antaen käytännön vinkkejä laadukkaan ROKin toteuttamiseen. Tämä koulutus ei sisällä yleistä 
Rok- kouluttajakoulutusmoduulia vaan tässä koulutuksessa keskitytään alueen/lippukunnan oman ROKin 
toteuttamiseen.  
   
Kesto: 3-6 tuntia toiveen mukaan   
Kohderyhmä: ROKin staabi  
Lisätietoa: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net 
   

 



 

Luotsikutteri Samoajaluotseille  
Kynnätkö syvissä vesissä? Ovatko samoajat kuin ainainen ajoankkuri? Tuntuuko toiminta jatkuvalta 
kiviproomun kiskomiselta? Tule samoajaluotsien luotsikutteriin: autamme sinua pysymään tyynenä 
myrskyn keskellä.  
Luotsikutterissa samoajaosto tarjoaa luotseille vertaistukea, koulutusta, motivaatiota ja melkeinpä mitä 
vain keksit pyytää. Järjestämme alueellenne toiveidenne mukaan parista tunnista päivän mittaiseen settiin 
tukea samoajaluotseille toiminnan aloittamiseen, ylläpitämiseen tai kehittämiseen. Voit toivoa 
luotsikutteria myös yhdessä naapurialueen kanssa.  
 
Kesto: parista tunnista koko päivään   
Kohderyhmä: Samoajaluotsit  
Lisätietoja: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net  
   

VAELTAJAJAOSTO  

Vaeltajat pinnalle  
Nostetaan esille vaeltajuus ja mitä vaeltajuus tarkoittaa lippukunnan arjessa ja juhlassa. Apukeinoja 
vaeltajien tukemiseen ja vaelluskartan tekoon. Vaeltajaohjelma uuteen nousuun ja lippukunnan hyödyksi!  
 
Kesto: Max. 3 tuntia (sopii esimerkiksi iltatapahtumaksi tai osaksi pidempää tapahtumaa)  
Kohderyhmä: Lippukunnan ja alueen aikuiset  
Lisätietoja ja tilaukset: Anni Nuutinen, nuutinen.anni91@gmail.com   
   

KILAPAILUJAOSTO  

Kilpailukoulutusta  
Kilpailujaosto järjestää alueiden toiveiden mukaan koulutusta tuleville kilpailujen järjestäjille (esimerkiksi 
rastipäällikkökoulutus). Ensisijaisesti kaikkia kilpailuista kiinnostuneita ja tulevia kilpailun järjestäjiä 
kehotetaan osallistumaan piirin jo tarjoamiin koulutuksiin kuten rastipäällikkökoulutukseen ja 
järjestelytoimikuntakoulutukseen.  
 
Kesto: yksi päivä tai ilta  
Kohderyhmä: samoajat, vaeltajat, aikuiset  
Lisätietoja ja tilaukset: kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi  
   

RETKEILYJAOSTO  

Korkeuksissa  
Tapahtuma on päivänmittainen ja ohjelmassa on toiveiden mukaan köysiaktiviteetteja tapahtumapaikan 
maastoon sopivasti kalliolaskeutumisesta jättiläisten portaisiin. Lisäksi ohjelmaan voi kuulua myös muita 
köysiaktiviteetteja kuten liukuja.  
 
Kesto: 2-5 tuntia  
Kohderyhmä: Kaikki ikäryhmät, jolloin paketti räätälöidään tilaajalle sopivaksi. Sopii myös johtajahuolloksi.  
Lisätietoja ja tilaukset: Taavi Tingander, t.tingander@hotmail.com  ja Maija Viitamäki, 
maijuli93@hotmail.com   
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Eräelämää leppoisasti  
Tapahtuma on päivän-/illanmittainen, ja ohjelmaa voidaan muokata tilaajan toiveiden mukaan. Ohjelman 
runkoon kuuluvat havulaavun ja rakovalkean/muun leiritulen teko, retkiruoan valmistus tulilla (esim. 
loimukala tai rosvopaisti) sekä puukon ja kirveen teroitus. Lisäksi ohjelmaan voi myös kuulua mm. 
puulusikan valmistus.  
 
Kesto: 3-6 tuntia  
Kohderyhmä: Kokemattomat ja kokeneet, retkeilystä kiinnostuneet johtajat Samoajista ylöspäin. Sopii 
hyvin myös johtajahuolloksi.  
Lisatietoja ja tilaukset: Maija Viitamäki, maijuli93@hotmail.com   
   

KV- JA AATEJAOSTO  

Muistelemispäivä 365  
Muistelemispäivää vietetään virallisesti 22.2., mutta voihan sitä viettää mihin aikaan vuodesta tahansa! 
Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto auttaa lippukuntaanne/aluetta järjestämään Muistelemispäivä 
365 -tapahtuman tarjoamalla käyttöönne valmiita partioaatteeseen ja kansainvälisyyteen liittyviä 
aktiviteetteja, erilaisia näyttelymateriaaleja ja teemaan sopivan hiljaisen polun palaset. Tarjoamamme 
materiaali on joustava: kokoamme materiaalin sen mukaan, toteutetaanko tilaisuus kaikkien ikäkausien 
voimin vai esimerkiksi vain sudenpennuille.  
 
Kesto: 1,5 h- 3 h  
Kohderyhmä: Kaikki ikäkaudet  
Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi   
   

U-Projektin Kick Start –ilta  
Mistä suunnasta vaeltajaikäkauden huipennusta, ulkomaanprojektia voisi lähestyä? U-Projektin Kick Start 
-illassa vaeltajia autetaan pilkkomaan projekti helposti hallittaviksi paloiksi, esitellään tapoja tehdä 
työnjakoa, avataan avustusten hakua, tsekkaillaan projektiseurannan keinoja ja innostetaan toinen 
toisiamme starttaamaan ikimuistoinen U-projekti jo tänään!  
 
Kesto: 2,5 h  
Kohderyhmä: Vaeltajaryhmät  
Lisätietoja ja tilaukset: Camilla Rautala, camilla.rautala@partio.fi  
   

Partiomatkailun ABC  
Oletteko suuntaamassa alueenne, lippukuntanne tai muun partioryhmän kanssa ulkomaille? Tarvitsetteko 
tietoa ja tukea matkan suunnittelussa, rahoituksessa, kohdemaan valinnassa, partiokontakteissa yms. Illan 
aikana käydään läpileikkaus siitä mitä partiomatkailu on ollut ja mitä se voi olla juuri teille!  
 
Kesto: 3h  
Kohderyhmä: Partiomatkailusta kiinnostuneet vaeltajat ja aikuiset   
Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi   
   

HUOLTOJAOSTO  

Alueen muonituskäytänteet kuntoon  
Kootkaan alueen lippukunnista aina keittiössä hääräilevät vakimuonittajat koolle. Katsotaan lippukuntien 
kalustotilanne, muonituskäytänteet ja kuivavarastot. Laaditaan helpot selviytymisreseptit vaikeille 
erikoisruokatapauksille. Tutustutaan tukkutilaamiseen ja muihin teitä kiinnostaviin aiheisiin. Sekä tietysti 
kokkaillaan! Yhdistämällä voimia ja keskittämällä kuivamuonia säästää kaikilta aikaa ja vaivaa!  
 
Kesto: 4h  
Kohderyhmä: Vain vaeltajille ja aikuisille  
Lisätietoja ja tilaukset: Tiina Tähtikari, ttahtikari@gmail.com  
  



 

TURVALLISUUSJAOSTO  

Vapepa-info (ja etsintäharjoitus)  
Partio on osa valtakunnallisen Vapepan toimintaa yhdessä 50 muun jäsenjärjestön kanssa. Vapepa toimii 
viranomaisten apuna erilaisissa yhteiskunnan tapahtumissa ja tehtävissä, kuten etsinnöissä, 
liikenteenohjauksessa, hätämajoituksessa ja -muonituksessa. Vapepaan tutustuminen on myös osa 
samoaja- ja vaeltajaohjelmaa.  
 
Kesto: 2 tuntia tai maastossa toteutetulla etsintäharjoituksella 4 tuntia   
Kohderyhmä: samoajille, vaeltajille ja aikuisille  
Lisätietoja ja tilaukset: Kari Vuola, kari.vuola@live.fi  
   

KOULUTUSRYHMÄ  

Johtamistehtäväohjaajien koulutus  
Jokaisella partiojohtajaksi kouluttautuvalla on oma ohjaaja lippukunnasta. Jotta ohjaaja tietää, mitä hänen 
kuuluisi tehdä kahvinjuonnin lomassa, hänen tulee käydä Johtamistehtäväohjaajien koulutus. Koulutus 
antaa lippukunnalle lisäeväitä tukea tulevien partiojohtajien kasvua.  
Ohjaajan rooli on erityisen tärkeä, jotta kouluttautujat oppivat järjestämään laadukkaita lippukunnan 
tapahtumia. On tärkeää, että lippukunnan partiojohtajakouluttautujalla on jo ilmoittautumisvaiheessa 
ohjaaja johtamistehtävälleen. Jokaisen ohjaajan tulee olla partiojohtajakoulutuksen käynyt aikuinen ja 
pitäisi käydä tämä koulutus ainakin kerran elämässään. Koulutusillan aikana jaetaan kaikki tarpeellinen 
tukimateriaali ohjaajille ja lippukunnille.  
 
Kesto: 2 tuntia tai sopimuksen mukaan   
Kohderyhmä: Johtamistehtävän ohjaajat  
Lisätietoja ja tilaukset: Suvi Teeri, suvi.teeri@partio.fi  
   

TALOUSRYHMÄ  

Kuksa kuntoon  
Tarvitaanko alueellanne koulutusta uuden jäsenrekisterin käyttöön? Ota  
yhteyttä talousryhmään ja huolehdi, että sinunkin alueellasi kaikki tuntevat Kuksan syvimmän salat!  
 
Kesto: Tarpeen mukaan   
Kohderyhmä: Kaikki johtajat  
Lisätietoja ja tilaukset: Jyri-Petteri Paloposki, jyri-petteri.paloposki@scout.fi  
   

Tartu talousasioihin  
Kaipaatteko keskustelua, ohjausta tai koulutusta talousasioista, hallinnosta tai varainhankinnasta?  
Sparraamme lippukuntianne teille tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden tiimoilta. Ota ilo ja hyöty irti 
piirimme talousryhmästä! Haasta meidät ja kutsu talousryhmä kylään!  
 
Kesto: Tarpeen mukaan   
Kohderyhmä: Kaikki johtajat  
Lisätietoja ja tilaukset: Ville Sahlström, ville.sahlstrom@gmail.com  
  
  



 

VIESTINTÄRYHMÄ  
Viestintäryhmä tarjoaa viestintäkoulutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan. Esimerkkejä koulutusaiheista:  

 valokuvaus  
 visuaalinen viestintä  
 taittaminen  
 sosiaalinen media  
 nettisivut  
 lippukuntalehti  
 sisäinen viestintä  
 ulkoinen viestintä  
 kriisiviestintä  
 jotain muuta, mitä?  

   
Kesto: Tarpeen mukaan  
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet samoajat, vaeltajat ja aikuiset, joissakin tapauksissa myös 
tarpojat  
Lisätietoja ja tilaukset: Noora Kankare, noora.kankare@partio.fi  

ANSIOMERKKITOIMIKUNTA  

Ansiomerkkikoulutusillat  
Eikö Mannerheim-solkiehdotus mennyt läpi? Kenelle PYS:n voi anoa? Mikä merkki lippukunnan aktiiviselle 
aikuiselle tai reippaalle vartionjohtajalle? Miten voi muistaa lippukunnan tärkeitä taustatukijoita?  
Ansiomerkki-illoissa keskustellaan juuri näistä kysymyksistä.  
 
Koulutus on tarkoitettu lippukuntien ansiomerkkiasioista vastaaville johtajille ja muille aihepiiristä 
kiinnostuneille. Illoissa käsitellään SP:n ja L-SP:n ansiomerkkijärjestelmiä lippukuntien näkökulmasta ja 
opastetaan ansiomerkkiehdotusten tekemisessä.  
 
Lisätietoja ja tilaukset: Hanna-Leena Puosi, hannaleena.puosi@gmail.com  

LIPPUKUNTAJAOSTO  

Tervetuloa partioon -koulutus  
Tervetuloa partioon -koulutus on tarkoitettu uusille partioaikuisille, ja siellä käydään läpi partion 
perusjuttuja partioperinteistä aina nykyiseen ohjelmaan saakka. Lisäksi käydään läpi turvallisuusohjeet. 
Koulutus on aikuiselle partioon tulijalle - tai miksei paluumuuttajallekin - mainio tapa päästä sisään 
partion maailmaan ja innostua toiminnasta.  
 
Tervetuloa partioon -koulutus koostuu yhdestä kurssipäivästä, jonka ohjelma räätälöidään kurssilaisten 
tarpeisiin sopivaksi yhdessä alueen kanssa. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki uudet ja uusvanhat 
partiolaiset. Koulutus on suunnattu ennen kaikkea yli 18-vuotiaille, mutta tarpeen mukaan koulutukseen 
voivat osallistua myös nuoremmat. Koulutuspäivään voidaan halutessa yhdistää myös turvallisesti yhdessä 
-koulutuksen suoritus.  
 
Kesto: n. 4-5 tuntia  
Kohderyhmä: Uudet (ja uusvanhat) partioaikuiset  
Lisätietoja ja tilaukset: Elina Lähteenmäki, elina.a.lahteenmaki@gmail.com  
 
PS. Jos haluatte järjestää koulutuksen itse, kurssimateriaalit löytyvät piirin verkkosivuilta.  
  
 


