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                                                                   2/2016 

Syksyn kursseille ilmoittautuminen huipentuu tänä viikonloppuna!  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5. 

Etsi ja löydä lippukuntasi koulutettavat johtajat viimeistään tänä viikonloppuna 

ja käytä ilmoittautumislinkkejä Kuksasta. Linkit löydät myös piirin sivuilta 

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

 

 

 Partiojohtajaperuskurssit  

Poimi lippukuntanne tulevaisuuden toivot ja lähetä heidät tälle kurssille, tankkaamme heidät täyteen 
tietoa ja intoa ja lähetämme takaisin! Kurssin pääsyvaatimuksina ovat alaikäraja 18 vuotta ja 
vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta lippukunnassa. Kurssitunnusten saamisen 
edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat tiedot.  
 

IB /2016 4.9., 12.11. ja huhtikuu 2016 (monimuotokurssi)  
V /2016 23.-25.9. ja 11.-13.11.  
VI /2016 7.-9.10. ja 2.-4.12  

 

Myös kesän 2016 PJ-kurssilla, joka järjestetään Tammileirillä, on vielä pari paikkaa vapaana! Mikäli 
lippukunnastasi löytyy innokas PJ-kurssilainen tälle kurssille, toimi heti ja ota yhteyttä 
partiotoimistoon. 
 

 Kenelle monimuotoinen PJ-kurssi on tarkoitettu?  

Tämä on mahdollisuus kaikille yli 22-vuotiaille, jotka haluavat kehittää itseään partiossa. 
Vaatimuksena on kuitenkin vähintään kahden vuoden kokemus lippukuntatoiminnasta sekä aikuisena 
partion aloittaneille suositellaan Partio NYT tai Partio Tutuksi –koulutuksen suorittamista ennakkoon 
(tarjolla syksyn lippukuntapäivässä).  
 
Monimuotoisella kurssilla tavataan kolmesti vuoden aikana lähitapaamisissa ja kaksi kertaa 
sähköisesti etäyhteydellä. Tapaamisten lisäksi tehdään itsenäisiä tehtäviä Moodlessa. Tämä 
koulutusmuoto mahdollistaa kurssin suorittamisen omaan tahtiin ja kurssikaverien tapaamisen 
yksittäisissä lähipäivissä kokonaisten viikonloppujen sijaan. 
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Partiokouluttajakurssi 11.-13.11.  

Partiokouluttajakurssi 11.-13.11. on tarkoitettu kaikille partiossa kouluttaville, kokeneille tai 

kokemattomille. Tapahtuu koulutus sitten alueellisella ROKilla, piirin kursseilla, lippukunnan 

tilaisuuksissa tai elämässä, tästä on hyötyä. Ennakkovaatimuksena on tällekin kurssille PJ-kurssi 

käytynä. 

Koulutusfestarit 30.9.-2.10.2016 

Kunstenniemi tarjoaa puitteet ainutlaatuiselle koulutusviikonlopulle syksyllä. Merkatkaa 

Koulutusfestarit lippukuntanne kalenteriin, lähettäkää koko johtajistonne tänne samoilla 

kyydeillä. Halutessaan kurssilaiset voivat poimia kustakin kurssista itselleen mieluisat palaset 

kuin keikat festareiden aikataulusta. 

 

Lippukuntapäivässä 25.9. koulutusta koko johtajistolle  

Lippukuntapäivästä löytyy jokaiseen lippukuntapestiin jotakin, koulutuksia on tarjolla 

esimerkiksi johtamistehtäväohjaajille, ROK-kouluttajille, koulutusvastaaville, kalenteriketuille 

ja jäsenrekisterin-hoitajille sekä uusille aikuisille. Lippukunnassanne ei ole yhtään johtajaa jolle 

täällä ei olisi mitään. Merkkaa siis lippukuntanne kalenteriin Lippukuntapäivä ja paikaksi Salo! 

Kaikkiin lippukuntapäivän koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen lippukuntapäivän 

ohjeistuksen mukaisesti alkusyksyn aikana. 
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Sähköinen koulutusryhmä  

Koulutusryhmä olemassa myös sähköisesti! Löydät meidät osoitteesta 

https://www.facebook.com/koulutusryhma ja materiaaleja löytyy piirin nettisivuilta 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/koulutuksen-materiaalia. 

Koulutusryhmä etsii riveihinsä aktiivisesti uusia tekijöitä. Mikäli kaulassasi roikkuu puiset 

nappulat etkä tiedä miten kehittäisit itseäsi, ota yhteyttä eveliina.virtanen@kolkankavijat.fi.  

 

Nähdään syksyn kursseilla!  

Koulutusryhmä, Lounais-Suomen Partiopiiri 

 

Koulutus = lisää parempaa partiota + ylikivaa kehittymistä johtajille = Great Success 

 


