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Etkö pidä loskasta? Ilmoittaudu heti kevääseen!  

Paikat jaossa 30.11. saakka. 

Joulu lähestyy, mutta koulutukselliset katseet on suunnattu jo tulevaan kevääseen. 

Tässä muutama nostoja kevään koulutuksiin ja tapahtumiin liittyen. 

 

Ilmoittautuminen kevään kaikkiin koulutuksiin päättyy 30.11.2014 

Juuri nyt on oikea aika kannustaa lippukuntanne tulevaisuuden toivot kursseille. Huomioithan, että 

myös kaikki partiojohtajaperuskurssihakemukset ovat viimeistään 30.11. postissa! 

Muista, että tilanteet elävät ja aina voit kysellä peruutuspaikkoja myös vihoviimeisen takarajapäivän 

jälkeen! 

Tammikuun 22. päivä kouluttautuvat Johtamistehtäväohjaajat Turussa 

Johtamistehtävä on se kohta partiossa, kun johtajat oppivat järjestämään tapahtumia. Ohjaajan 

vastuu on suuri, tässä on tuki tärkeään pestiin! Ovatko kaikki lippukuntanne PJ-peruskurssilaisten 

ohjaajat käyneet koulutuksen? Ja vieläpä ihan lähivuosina? 

Tämä lyhyt, tiivis koulutus, johon on helppo päästä paikalle, on todella tärkeä PJ-kurssisuorituksen 

onnistumisen kannalta! Tervetuloa! 

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään leikkikurssi kaikille leikkimielisille 

aikuisille! 

Helmikuun 5. päivä Puhutaan Partiosta–seminaari. 

12.2. teemaillassa on Talous Murroksessa - missä Sinä olet? 

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna lippukunnan tärkeimmät ikäkausijohtajat: Akelat ja 

Sammot sekä luotsit kouluttautuvat kurssilla. Näille mahtaville kursseille kannattaa ilmoittautua 

ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti! 

Lue lisää ja ilmoittaudu kevääseen piirin verkkosivujen kautta, tervetuloa! 

www.lounaissuomenpartiopiiri.fi 
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”Kuksaon juoma-astia, joka valmistetaan puusta, mieluiten pahkasta kovertamalla. Kuksa on 

helppokäyttöinen, kevyt ja hyvin valmistettuna pitkäikäinen.” Lähde: Wikipedia 

Upouusi Kuksa-ilmoittautumisjärjestelmä tekee Koulutusvastaavan elämästä parempaa. Kuksa 

tuo työskentelyyn muutoksia, uusia mahdollisuuksia sekä velvollisuuksia. Koulutusvastaavalla on nyt 

laajemmat jäsenrekisterin käyttömahdollisuudet kuin aikaisemmin! KoValla on Kuksan kautta 

seuraavat oikeudet: 

  Henkilöiden katseluoikeus  

  Henkilöiden pestien katselu 

  Henkilöiden ryhmien katselu 

  Henkilön koulutusten käsittely 

  Henkilön vanhojen koulutusten hyväksyminen 

  Jäsenlajien katselu 

  Kokoontumispaikan katselu 

  Ohjaustietojen koulutusten käsittely 

  Ohjaustietojen tarkastelu- ja käsittely 

  Oikeus ilmoittaa organisaation henkilöitä tapahtumiin  

  Organisaation katselu 

  Organisaation nimissä tehtyjen tapahtumailmoittautumisten tarkastelu 

  Poiminta 

  Raporttien katselu 

  Ryhmien lisäys-, muokkaus- ja katselu 

  Ryhmänjohtaja: Ryhmien katselu- ja muokkaus 

  Sähköpostien lähetys 

HUOM! 

Nyt KoVa pystyy mm. itse näkemään kaikki lippukunnan tapahtumiin ilmoittautuneet. 

 

KoVa pystyy hoitamaan myös kaikki ilmoittautumiset suoraan Kuksan kautta. 

 

 

Mitä on saatu aikaan? 

Syksyn aikana on koulutettu lippukuntiin mm. uusia partiojohtajia, Akeloita, Sampoja ja luotseja. 

Toivomme, että he ovat saaneet potkua pesteihinsä piirin koulutuksista! 

Lokakuun puolivälissä hyväksyttiin viimein kauan kaivattu SP:n Lastensuojeluohjeistus - Turvallisesti 

yhdessä. Tämä ohjeistus on testilippukunnissa käytössä ja pitäisi tulla alkuvuonna 2015 jakoon 

kaikille lippukunnille valtakunnallisesti. 

Muistathan seurata partiopiirin nettisivuja ja Facebookia, jotta pysyt ajan tasalla tapahtumissamme. 

Käypä ensitöiksesi tykkäämässä Koulutusryhmästä Facebookissa! 

 

 

Koulutusterveisin, 

Lounais-Suomen Partiopiirin Koulutusryhmä 
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