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Syksyn kursseille ilmoittautuminen on päällä!  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.5. 

Etsi ja löydä lippukuntasi koulutettavat johtajat ja käytä ilmoittautumislinkkejä 

Kuksasta. Linkit löydät myös piirin sivuilta 

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

Koulutusfestarit – Lippukuntapäivä – PJ-peruskurssit    -kaikkea on! 

 

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 
(monimuotokurssilla 22) ja vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta lippukunnassa. 
Kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat tiedot.  
 

Monimuotokurssi IB/2017 3.9. Turku, 19.11. Pori ja kevät 2018 
Kurssi V/2017 8.–10.9. Salo ja 17.–19.11. Turku  
Kurssi VI/2017 6.–8.10. Piikkiö ja 24.–26.11. Turku 

 

Yhdelle PJ-kursseille voidaan ottaa maksimissaan 2 kurssilaista samasta lippukunnasta. 
 
 

 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 Takaisin partioon 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. 

  

Koulutusviesti 



 
 

 
Koulutusviesti 2 / 2017 

 
  

 

Koulutusfestarit 29.9.-1.10.2017 

Merkatkaa Koulutusfestarit lippukuntanne kalenteriin, Kunstenniemi tarjoaa puitteet 

ainutlaatuiselle koulutusviikonlopulle syksyllä! Lähettäkää koko johtajistonne tänne samoilla 

kyydeillä. Halutessaan kurssilaiset voivat poimia kustakin kurssista itselleen mieluisat palaset kuin 

keikat festareiden aikataulusta. 

 

Lippukunnanjohtajakurssi 

Tietoa ja työkaluja lippukunnan pyörittämiseen!  

Kurssin aikana saat eväitä lippukunnan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi opit 

tärkeitä asioita mm. yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan taloudesta, johtajien rekrytoimisesta 

ja pestaamisesta. Kurssista hyötyvät lippukunnanjohtajien, sihteerien ja taloudenhoitajien lisäksi 

kaikki muutkin aikuiset partiojohtajat, jotka toimivat lippukunnassa. 

 

Ohjelmajohtajakurssi 

Vastaatko lippukuntasi ikäkausitoiminnasta? Tule hakemaan parhaat vinkit ohjelmajohtajan 

pestin laadukkaaseen toteuttamiseen ja vaihtamaan ajatuksia muiden ohjelmajohtajien kanssa. 

Kurssi on tarkoitettu ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville. Pääset verkostoitumaan muiden 

uudessa ohjelmajohtajan pestissä toimivien aikuisten kanssa. Osa kurssista toteutetaan yhdessä 

lippukunnanjohtajakurssin kanssa. 

 

Pestijohtajakurssi 

Uusi pesti, uusi pestijohtaja ja uusi koulutus! Tämä koulutus on pestijohtajille peruspaketti 

tehtävässä loistamiseen. Pestijohtaja varmistaa, että lippukunnan johtajat tietävät pestinsä ja 

nauttivat pestiinsä kuuluvasta koulutuksesta. Koulutuksen suoritettua pestijohtaja osaa vastata 

lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten motivaatiosta, pestijärjestelmän käytöstä ja 

kouluttautumisen suunnittelusta. Tule petraamaan lippukuntanne pestit parhaiksi! 

 

Sampokurssi 

Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät seikkailijoiden johtamiseen ja partio-

ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea, 

retkeilytaidotkin kehittyvät kurssilla! Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! Kurssi 

on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille sammoille.Kurssille voi osallistua myös 

räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti ja annos itseopiskelua, tai koko 

viikonlopun täydellistämissetti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. Kurssille osallistumisen 

vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 

 

Akelakurssi 

Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentulauman johtamiseen ja 

partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea. 

Retkeilytaidotkin kehittyvät kurssilla. Paras koulutus akelan pestissä toimimiseen - kurssi on 

suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille akeloille. Kurssille osallistumisen 

vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 
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Partiokouluttajakurssi 17.-19.11.  

Partiokouluttajakurssi 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. 

 

Lippukuntapäivässä 24.9. koulutusta koko johtajistolle ILMAISEKSI 

Lippukunnastanne ei löydy KETÄÄN johtajaa jolle täällä ei olisi MITÄÄN! 

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 Rauma! 

Kaikkiin lippukuntapäivän koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen lippukuntapäivän ohjeistuksen 

mukaisesti alkusyksyn aikana. 

 

Johtajatulet Evolla 25.-27.8.2017 

Johtajatulet on aikuisten oma metsäretki ja Suomen suurin johtajuusfestari metsässä  

Elokuussa kaikki Suomen partioaikuiset kokoontuvat jälleen samoille tulille Evolle. Tulet syttyvät 25.-

27.8. viikonloppuna. Odotamme Tulille kaikkiaan paria tuhatta osallistujaa! 

Johtajatulilla hankitaan Suomen parhailta ja terävimmiltä asiantuntijoilta eväitä parempaan 

johtajuuteen ja kerätään uusia ideoita tuleviin haasteisiin partiossa ja sen ulkopuolella. 

Viikonloppuna toimitaan koko tuhatpäisellä joukolla, pienemmissä ryhmissä, omien kavereiden 

kanssa ja vähän yksinkin. Välillä inspiroidutaan yhdessä hyvistä johtajista, välillä kahvitellaan 

kavereiden kanssa. Kuunnellaan vähän, puhutaan enemmän, tehdään paljon. 

 

Voit ilmoittautua Johtajatulille 1.4.2017 alkaen halvempaan early-bird hintaan. Early-bird 

ilmoittautumisen hinta on 60 euroa, ja hinta on voimassa aina 2.5.2017 asti. Sen jälkeen hinta on 75 

euroa. Johtajatulille on mahdollista ilmoittautua aina 30.7.2017 asti. 

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä kuksaan.fi/14856 ja muistuta kavereitasikin! 

 

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 

http://kuksaan.fi/14856

