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                                                                   2/2014 

Tervehdys  KoVa!  

Koulutustarjonta kovempi!  

Sisältö kovin! 

 

Vielä on mahdollista saada syksyn koulutuksista hyötyä lippukuntaanne, tässä lyhyt ohjeistus miten. 

Tapahtumiin ilmoittaudutaan piirin kotisivujen kautta ellei alla toisin kerrota. 

ilmoittautuminen on avoinna vielä hetken kunnes kurssi on täynnä tai sen 

johtaja toisin päättää, tartu siis tilaisuuteen viipymättä. 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/tulevat  

Juuri nyt: Toimi! 

Luotsikurssit – sieltä ne akelat, laumanjohtajat, luotsit ja sampot tulevat  24.-26.10. 

Onko lippukunnassanne uusia luotseja? Mopo on vain mopo jos sitä ei viritä: laita uuteen 

pestiin astunut virittymään tälle kurssille ja nauti loppuvuosi vauhdikkaasta kyydistä! Tämän 

suorempaa tukea viikkotoimintaan on vaikeaa löytää. 

Johtamistehtävien ohjaamiseen on koulutus, koska timantit säihkyvät  vain jos ne hioo oikein 

11.9. 18:00-20:00 Turku 

Illan aikana perehdytämme pieneen mutta ratkaisevan tärkeään pestiin: ohjaaja on PJ-

kurssilaiselle avainhenkilö opettamaan miten partiossa johdetaan ja miten tapahtumia 

järjestetään. Ota pestin koulutus vastaan, anna sen tapahtua. 

Saa Ristostakin kipparin. Täällä!  17.–19.10. Helsinki 

Tarvitsetko lisää kippareita lippukuntaan? Ovatko perämiehet 

kasvamassa ulos harjoitusvesialueestaan? Tai onko lippukunnassasi 

uusia aikuisia, joilla on merenkulku hallussa, mutta meripartio ei? 

Saaristokipparikurssin ilmoittautuminen on alkanut Kuksa-

jäsenrekisteriin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.9., kurssi 

täyttynee ennen sitä esim. teidän lippukuntanne tulevaisuuden 

toivoista. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet linkeistä 

http://toiminta.partio.fi/uutiset/toimintakalenteri/saaristokipparikurssi-0  

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/tulevat
http://toiminta.partio.fi/uutiset/toimintakalenteri/saaristokipparikurssi-0
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Lippukuntatoimijakurssi   17.- 19.10. 

Lippukunnan johtamiskoulutus on tarkoitettu partiojohtajille, jotka toimivat 

lippukunnanjohtajina, hallituksen jäseninä tai muissa johtajatehtävissä lippukunnassa. 

Kurssilta saa perustietoja lippukunnan johtamisesta ja yhdistystoiminnasta. Kurssi 

järjestetään yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa. 

Partiokouluttajakurssi marraskuussa  14.-16.11. 

Kouluttaminen on monelle partion suola, ja koulutuskokemus on paikallaan jokaiselle 

johtajalle. Tällä kurssilla käydään läpi koulutustekniikoita, oppimisen anatomiaa saadaan 

palautetta omasta koulutusnäytteestä. Mikä voisi olla parempaa? Emme tiedä! Vielä! 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/partiokouluttajakurssi-1 

Kuksa – uusi jäsenrekisteri ja ilmoittautumisjärjestelmä 

Rekisteröidy ja kokeile: https://kuksa.partio.fi. 

Partiolaisten uusi jäsenrekisteri otetiin käyttöön 2.6.2014. Kuksa korvaa vanhan Polku-

jäsenrekisterin, sen kautta myös ilmoittaudutaan tapahtumiin. Koulutusta Kuksan käyttöön 

saa helpoiten Lippukuntapäivässä 28.9.2014 

Lippukuntapäivä   28.9. Turku www.bit.ly/oujee  

erilaista koulutusta lippukuntapäivässä! Emme vaan keksineet 

enempää. Koko listaus lippukuntapäivän sivulla, siellä myös 

ilmoittautumisohjeet: bit.ly/oujee  

Lippukuntapäivä on tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille partiolaisille. 

Lisäksi lippukuntapäivän yhteydessä järjestetään myös Partio tutuksi -kurssi, houkutelkaa 

lasten vanhempia, omia ystäviä ja kaikki hiukankin partiosta kiinnostuneita mukaanne! 

Lippukunnassa ei ole johtajaa jolle täällä ei olisi mitään. 

Päivä koostuu yhteisistä osuuksista, jotka ovat kaikille tarkoitettuja sekä erillisistä 

koulutuksista, joista kukin voi valita itselleen sopivimmat. Koulutussettejä on kolme ja 

jokainen niistä kestää tunnin.Osa koulutuksista kestää enemmän kuin tunnin, jolloin 

koulutussetin jokaiseen osuuteen on osallistuttava. 

Palstoja ja 

paragrafeja –

taittokoulutus 

29.11. 

Laput ja lehdet luonnoksista 

painokuntoon, tarjolla vihjeitä ja 

viisauksia paperipartiolaisille. 

Haluaisitko tehdä 

lippukuntalehtesi tehokkaammin, 

visuaalisemmin ja 

näyttävämmin? Nappaa läppärisi 

kainaloon ja tule 

taittokoulutukseen! 

Koulutus on pääsääntöisesti 

tarkoitettu taittotöitä vasta 

aloitteleville, mutta toki 

edistyneemmätkin voivat tulla 

kertaamaan.

 

Nähdään! 

T: Koulutusryhmä 

https://kuksa.partio.fi/
https://bitly.com/
https://bitly.com/

