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Tervehdys pestijohtaja!
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Tässä on yksi sinun tärkeimmistä työkaluistasi, Ilmo. Lounais-Suomen Partiopiirin 
ohjelma- ja koulutusesite Ilmo ilmestyy kahdesti vuodessa - keväällä ja syksyllä. Syys-
ilmosta löydät tiedot syksyllä 2019  järjestettävistä koulutuksista ja tapahtumista. 
Kevät-Ilmoon taas on painettu vastaavat asiat keväälle 2020. Lisäksi L-SP:n jäsenet 
saavat Repolaisen välissä tapahtumaliitteen keväisin ja syksyisin, mistä jokainen voi 
etsiä mielenkiintoista tekemistä.

Ilmon sisältö on jaettu ohjelmatapahtumiin, johtaja- ja taitokoulutuksiin sekä 
partiokilpailuihin. Ohjelmatapahtumat ovat suunnattu 7–22-vuotiaille. Koulutukset 
ovat lähinnä tarkoitettu aikuisille partiolaisille, joskin myös nuoremmille pestiensä 
mukaisesti. Kilpailuista löytyykin sitten jokaiselle jotakin. Markkinoithan tapahtumia 
lippukunnassasi oikealle kohderyhmälle. Jos olet epävarma, kenelle mikäkin tapahtu-
ma on suunnattu, ota yhteyttä partiotoimistoon. 

Ilmossa tapahtumatiedot voivat olla vielä puutteellisia. Seuraa siis aktiivisesti myös 
piirin muita viestintäkanavia ja lippukuntapostia. Tapahtumatietoja päivitetään 
jatkuvasti piirin nettisivujen Tulevat tapahtumat -osioon. Tapahtumien ja koulutusten 
hinnoista on päättänyt piirin syyskokous 2018, jossa lippukunnat hyväksyivät vuoden 
2019 talousarvion.

Ilmoittautuminen tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin tehdään Kuksan kautta. 
Ilmoita vain ne henkilöt, jotka todella ovat osallistumassa tapahtumaan - ja huolehdi, 
että alaikäisten huoltajat ovat tietoisia ilmoittautumisista. Muistathan keskustella 
osallistujan kanssa tulevasta tapahtumasta ja sen luonteesta. Sopikaa lippukunnas-
sanne maksupolitiikasta ennakoivasti. Huomioi, että niin ilmoittautumiset kuin mah-
dolliset peruutuksetkin tulee tehdä ajoissa. Partiotoimistot auttavat sinua mielellään 
Kuksan käytössä ja kaikessa ilmoittautumiseen liittyvässä.

Vuonna 2019 tehdään kaikkien partiolaisten kanssa retkiä ulos koloilta. Onko koti-
seudullasi paikka, johon voit viedä ryhmäläisesi? Tai ehkä teette tuttavuutta jonkun 
toisen lippukunnan kanssa; miten olisi esimerkiksi kolovierailut? Älkää unohtako 
luonnon tarjoamia retkimahdollisuuksia: yhdessä illassa ehtii ainakin nuotiolle 
paistamaan makkaraa ja viikonloppuna vaikka minivaellukselle. Uuden oppimista ja 
elämyksiä tarjoaa myös tämän Syys-Ilmon tarjonta. Tutustu siihen lippukuntalaistesi 
kanssa ja ilmoittautukaa rohkeasti mukaan!

Ulos koloilta - kohti uusia tapahtumia ja koulutuksia,
Hilu & Helena
L-SP:n kasvatuksen ja vapaaehtoistuen ministerit



Toimi näin: 
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Syksyn 2019 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin tulee ilmoittautua 15.5.2019 mennessä. Lippu-
kunnissa ilmoittaudutaan pestijohtajalle. Hän vastaa siitä, että ilmoittautumiset toimitetaan 
piiriin ajoissa. Pestijohtaja voi käyttää tätä Ilmo-vihkoa lippukunnan toiminnansuunnitteluun 
ja omaan työskentelyynsä.

Pestijohtaja tekee lippukuntansa ilmoittautumiset Kuksaan 15.5.2019 mennessä. Piirin net-
tisivujen tapahtumakalenterista (Tulevat tapahtumat) löytyvät ilmoittautumislinkit 1.4.2019 
alkaen. Kuksa-ilmoittautumisten tekemiseen saa tarvittaessa apua partiotoimistoilta.

Toivomme, että sähköpostiosoitteet tarkistetaan Kuksaan ilmoittautumisten yhteydessä 
huolellisesti, koska useat koulutusten ja tapahtumien johtajat käyttävät sähköpostia kurssiasi-
oiden, esimerkiksi yhteiskuljetusjärjestelyjen, tiedottamisessa. Osaan koulutuksia kurssikirjeet 
lähetetään vain sähköisesti. 

Pestijohtaja voi tarkistaa oman lippukuntansa koulutuksiin päässeet Kuksasta 1.7.2019 alkaen 
(Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan jäsenten tapahtumaosallistumiset). Lippukunnan 
tulee itse tiedottaa jäsenilleen koulutuksiin pääsemisestä. Kouluttautuja saa kurssikirjeen 
vähintään neljä viikkoa ennen kurssia. 

Syksyn 2019 aikana järjestetään monia tapahtumia kuten kisoja, joiden ilmoittautumisaika 
päättyy vasta lähempänä ko. tapahtumaa. Näistä poikkeavista ilmoittautumispäivistä tiedote-
taan tämän Syys-Ilmon lisäksi muun muassa piirin nettisivuilla ja Repolaisessa.

Huolehdi myös peruutuksista
Jos osallistuminen tapahtumaan tai kurssille joudutaan peruuttamaan, esteestä tulee ilmoit-
taa partiotoimistoon välittömästi. Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin 
toimistolle neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

Peruuttaneen osallistujan tilalle lippukunta saa lähettää uuden henkilön. Vaihdoksesta on 
ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen tapahtuman alkamista. Vaihdosta ei voi 
tehdä koulutuksissa, joiden osallistumisoikeus on henkilökohtainen, kuten pj-peruskurssi ja 
veneenohjaajakurssi.

Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan, se tulee liian myö-
hään tai ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista.

Koulutusten ja tapahtumien osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta 
tai vastaavasta syystä ja osallistuja toimittaa partiotoimistoon lääkärin- tai vastaavan todistuk-
sen kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Kilpailujen osallistumismaksu laskutetaan aina, jos 
peruutusta ei tehdä ilmoittautumisaikana.



Tapahtumakalenteri 2019
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ELOKUU  
22.8.-23.9. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
23.-25.8.  Survival, Erätaitojaosto
24.8. PJ-PK IV, 2. osa, Koulutusryhmä
24.-25.8. SM-Rogaining, Ilpoisten Vuorenkävijät ja Turun Metsänkävijät
30.8.-1.9. Johtajatulet, Suomen Partiolaiset
30.8.-1.9. Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto
  
SYYSKUU  
1.9. PJ-PK Monimuotokurssi IB aloitus, Koulutusryhmä
4.9. Toimintakauden avajaisiltanuotio, Turun Partiolaiset
6.-8.9. PJ-PK V,  1. osa Koulutusryhmä
7.-8.9. Jenkki-19, piirin syys-PT-kilpailut, Altto
12.-15.9. Kipparikurssi, käytännön osa, Suomen Partiolaiset
13.-15.9. Retkeily (ET1), Erätaitojaosto
13.-15.9. Retkeily k18 (ET1), Erätaitojaosto
13.-15.9. Merikisat, Meripartiojaosto
13.-15.9. PJ-PK VI, 1. osa, Koulutusryhmä
14.-15.9. Viestinnän ja markkinoinnin koulutusviikonloppu, Suomen Partiolaiset
17.9. Kalenterikettukoulutus, Turku, Talousryhmä
18.9. Vaeltajien peräkärrynperuutusilta, Vaeltajajaosto
19.9. Kalenterikettukoulutus, Pori, Talousryhmä
20.-22.9. Koulutusfestarit, Koulutusryhmä
  Akelakoulutus
  Sampokoulutus
  Lippukunnanjohtajakoulutus
  Ohjelmajohtajakoulutus
  Pestijohtajakoulutus
20.-22.9. ShanghaiÄssis 1.osa, Samoajajaosto
20.-22.9 Archipelago race, Meripartiojaosto
21.9. EA-kertauskurssi, Turvallisuusjaoston EA-ryhmä
27.-29.9 Tutkakurssi, Meripartiojaosto
29.9. Lippukuntapäivä, Piirihallitus
  Aikuisluotsitapaaminen
  Luotsikoulutus
  Johtamistehtääväohjaajien koulutus
  Kalenterikettukoulutus
  Rekrykoulutus
  Takaisin Partioon
  Tervetuloa partioon -koulutus  
LOKAKUU  
4.-6.10. Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu, Suomen Partiolaiset
5.10. Kaupunkiretkipäivä, KV- ja aatejaosto
5.-6.10. Syys-SM-kilpailut, Etelä-Karjala
8.10. Ansiomerkkikoulutus Pori, Ansiomerkkitoimikunta
10.10. Ansiomerkkikoulutus Turku, Ansiomerkkitoimikunta
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12.10. Mentorikoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
12.10. Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
12.-13.10. EA1-kurssi, Turvallisuusjaoston EA-ryhmä
15.10. Riehakas ryhmä haltuun, Sisujaosto
16.10. Vaeltajien pankki-ilta, Vaeltajajaosto
18.-20.10. Explo, Suomen Partiolaiset
19.-20.10. JOTA-JOTI, Suomen Partiolaiset
25.-27.10. Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
26.10. ROK-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
26.-27.10. Tarpojien luovuustaitopäivä, Pohjois-Turku
28.10. Purjehduskauden päätösiltama kippareille, Meripartiojaosto
30.10. Tähtijahti, piirin yösuunnistuskilpailut, Rymättylän Märssyvahdit
  
MARRASKUU  
1.-3.11. ShanghaiÄssis 2.osa, Samoajajaosto
2.-3.11. JTMK-koulutus, Kilpailujaosto
3.11. Piirin syyskokous, Piirihallitus
6.11. Vanhojen lippukunnanjohtajien ilta, Alueryhmä
8.-10.11 Vaellus (ET2), Erätaitojaosto
15.-17.11.  PJ-PK VI, 2. osa, Koulutusryhmä
15.-17.11 Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset
16.11. PJ-PK IA ja IB lähipäivä, Koulutusryhmä
20.11. Vaeltajien Minigolf-ilta, Vaeltajajaosto
22.-23.11. OssiViisut, Tarpojajaosto
23.11. Samoajaluotsien luotsipäivä, Samoajajaosto
23.-24.11. EA1-kurssi, Turvallisuusjaoston EA-ryhmä
29.11.-1.12.  PJ-PK V, 2.osa, Koulutusryhmä
  
JOULUKUU  
6.12. Soihtukulkue, Porin Partiolaiset
11.12. Partiolaisten Kauneimmat joululaulut, Turun Partiolaiset
12.12. Partiotoimiston joulukahvit, Partiotoimistot
27.-30.12. PJ-PK VII, 1. osa, Koulutusryhmä

Kouluta johtajistoa yhdessä paikassa!

Lippukuntapäivä Porissa 29.9.
Kenelle: lippukunnan kaikille johtajille (samoajasta ylöspäin)
Koulutuksia ja tapaamisia, esim. aikuisluotsitapaaminen, luotsikoulutus, 
johtamistehtääväohjaajien koulutus, kalenterikettukoulutus, rekrykoulutus, 
Takaisin Partioon ja Tervetuloa partioon -koulutus 

Koulutusfestarit Sauvossa 20.-22.9.
Kenelle: lippukunnan aikuisille johtajille (vaeltajat ja aikuiset)
Mitä koulutuksia: 

 Akelakoulutus
 Sampokoulutus
 Lippukunnanjohtajakoulutus
 Ohjelmajohtajakoulutus

 Pestijohtajakoulutus
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Kouluta johtajistoa yhdessä paikassa!

Lippukuntapäivä Porissa 29.9.
Kenelle: lippukunnan kaikille johtajille (samoajasta ylöspäin)
Koulutuksia ja tapaamisia, esim. aikuisluotsitapaaminen, luotsikoulutus, 
johtamistehtääväohjaajien koulutus, kalenterikettukoulutus, rekrykoulutus, 
Takaisin Partioon ja Tervetuloa partioon -koulutus 

Koulutusfestarit Sauvossa 20.-22.9.
Kenelle: lippukunnan aikuisille johtajille (vaeltajat ja aikuiset)
Mitä koulutuksia: 

 Akelakoulutus
 Sampokoulutus
 Lippukunnanjohtajakoulutus
 Ohjelmajohtajakoulutus

 Pestijohtajakoulutus

Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen
7–9 v. 10–12 v. 12–15 v. 15–17 v. 18–22 v. yli 22v. 

Ohjelmatapahtumat

Aikuisluotsitapaaminen
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Tule tapaamaan muita aikuisluotseja! 
Aikuisluotsit tapaavat! Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa jo toimiville aikuisluotseille 
sekä niille lippukunnille, joissa ei vielä ole aikuisluotsia. Tapaamisessa on tarkoitus vaihtaa 
kokemuksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja tukemiseksi partiossa. 

Ilmainen 
Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, 040 5191 448, petra.naavalinna@gmail.com

Kokoontumispurjehdus
30.8.-1.9., Saaristomeri 

Rentoa yhdessäoloa merellä!   
Kokoontumispurjehdus on eskaader-tyyppinen purjehdus, jonka tarkoituksena on koota piirim-
me meripartiolaiset yhteen. Tapahtumassa uudet ihmiset, tavat sekä erilaiset meripartiokult-
tuurit kohtaavat! 

20€/vartio 
Kokootumispurjehduksen toteuttaa: Nuotiotytöt
Yhteyshenkilö: Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja, 
0443611243, roope.korpela@partio.fi 

Tähän leikkiin tarvitaan monta pelaajaa. Pelialueen rajat on hyvä mää-

ritellä. Yksi leikkijöistä on etsijä. Pallo laitetaan keskelle nurmikkoa ja 

joku potkaisee sen mahdollisimman kauas. Etsijä hakee pallon ja muut 

menevät piiloon. Kun etsijä on tuonut pallon entiselle paikalleen, hän 

huutaa ”Purkki kotona!” ja alkaa etsiä toisia pelaajia. Aina, kun etsijä 

näkee jonkun, hän juoksee pallon luo ja huutaa esim. ”Minna purkissa!” 

Toiset pelaajat voivat yrittää pelastaa kiinni jääneen siten, että he juok-

sevat pallon luokse etsijän huomaamatta ja potkaisevat pallon uudel-

leen. Tällöin kaikki kiinni jääneet pelastuvat ja etsijä joutuu aloittamaan 

etsimisen alusta. Kun etsijä on löytänyt kaikki, ensimmäisenä löydetystä 

tulee seuraava etsijä.

PURKKIS

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Kaupunkiretkipäivä Matka maailman ympäri
5.10., Naantali 

Seikkailijoiden kaupunkiretkipäivässä pääset kiertämään maailman yhdessä päivässä. Kerää 
siis retkikuntasi kasaan ja suuntaa Naantaliin. Päivän jälkeen seikkailija saa ommella hihaansa 
Maailma-taitomerkin.    

Kaupunkiretkipäivä on toiminnallinen päivä, jonka aikana vartiot kiertävät rastilta toiselle. 
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan päivän aikana saa rauhassa kokeilla ja oppia uutta. Tapahtumaan 
ilmoittaudutaan vartioittain (4-6 hlö), vain saattaja ilmoittautuu. VIP 15.9.  

30€/vartio (hinta ei sisällä taitomerkkejä) 
VIP 15.9.
Kansainvälinen ja partioaatteelinen jaosto, Meri Vikström, 0451101390, meri.vikstrom@partio.fi 

OssiViisut
22.-23.11., Rauma 

Ossi-tonttu kutsuu tarpojat vapauttamaan luovuutensa musiikin tahtiin. 

Ossi-tonttu on lähtenyt seikkailemaan musiikin ihmeelliseen maailmaan! Haasta itsesi ja var-
tiosi heittäytymään musiikin vietäväksi erilaisten tehtävien lomassa. Luovuusmajakan aikana 
pääset testaamaan osaamistasi, oppimaan uutta ja pitämään hauskaa vartiosi kanssa. Tämänkin 
viikonlopun päätteeksi yksi vartio saa Ossi-tontun mukaansa osoituksena luovuudestaan. 
50€/hlö 

VIP 20.10.
Tarpojajaosto, Minni Koivisto, 0400 860 414, minni.koivisto@partio.fi 

Purjehduskauden päätösiltama
28.10., Turku 

Partioalusten kippareiden kohtaamispaikka, käydään läpi mennyt purjehduskausi ja jaetaan 
kokemukset! 

Iltama suunnattu alusten kippareille, lyhyiden esityksien jälkeen illallinen ja sauna. 

5€/hlö 
VIP 25.10. 
Meripartiojaosto, Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja 0443611243, 
roope.korpela@partio.fi 

VIP25.10.

VIP20.10.

VIP15.9.

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Samoajaluotsien luotsipäivä
23.11. Eura 

Hävikkiä samoajaikäkaudessa? 
Samoajaluotsien luotsipäivässä kokoonnut yhteen muiden luotsien kanssa kouluttautumaan, 
vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä rentoutumaan. Päivän aikana saat vastauksia mm. 
seuraaviin kysymyksiin: miten järjestän sellaista samoajaohjelmaa, että nuoret pysyvät mukana 
partiossa, miten sovitan yhteen samoajien muut harrastukset ja partion, miten järjestän toimin-
taa pienelle tai hyvin hajanaiselle ryhmälle? 

10€/hlö 
VIP 1.11. 
Samoajajaosto, Kristian Jokinen, 0400 599 456, kristian.jokinen@partio.fi  

ShanghaiÄssis
20.-22.9 ja 1.-3.11, Shangai 

Siis loistakoon Shanghain valot! 
Samoaja - tervetuloa Shanghain kuumaan ilmastoon ja neonvalojen pyöritykseen. Koe kiinalai-
sen keittiön maut ja tuoksut ja opi samalla sisällyttämään teemaohjelmaa omaan johtamiseesi. 
Shanghain ruuhkassa pistäydyt erilaisilla johtamisen opinteillä. Ässis eli jatko-rok Shanghai-
teemalla kiidättää sinut kohti parempaa ryhmänjohtajuutta! Tule tapaamaan muita piirin 
samoajia ja vaihtamaan kokemuksia Shanghain pilvenpiirtäjiin. 
 
Ässis on tarkoitettu toisen ja kolmannen vuoden samoajille, joiden ROKin suorittamisesta on 
mielellään vähintään vuosi. Ässis on kahden viikonlopun kokonaisuus, jolle voit osallistua vain 
kerran.  

85€/hlö 
Samoajajaosto, Valtteri Lampi, 0400452243, valtteri.lampi@partio.fi 

Tarpojien luovuustaitopäivä
26.-27.10., Turku 

Päästä luovuutesi valloilleen taitopäivässä. 
Tarpojien taitopäivät ovat nyt täynnä luovuutta. Tämä viikonloppu on täynnä ohjelmaa, jossa 
pääset yhdessä vartiosi kanssa heittäytymään luovuuden haasteisiin. 

30€/hlö 
VIP 29.9. 
Pohjois-Turku, Minni Koivisto, 0400 860 414, minni.koivisto@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

VIP29.9.

VIP1.11.

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Vaeltajien peräkärrynperuutuskurssi
18.9. Turussa ja Porissa 

Peräkärrynperuutuskurssi sekä Porissa että Turussa klo 18-20. Ajokortin omaaville vaeltajille 
mahdollisuus harjoitella peräkärryn peruutusta ohjeistettuna. Tästäkin voit saada vaelluskar-
taasi kivan leiman! 

VIP 31.8. 
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400932155, niina@etelatalo.fi 

Vaeltajien pankki-ilta
16.10. Turussa ja Porissa 

Pankki-ilta klo 18-20 Porissa ja Turussa. Askarruttaako opintolaina, ASP-tili, asuntolaina, sääs-
töt, sijoitukset yms. Tule mukaan kyselemään asiantuntijoilta. Tästä myös kiva leima vaellus-
karttaan. 

VIP 30.9. 
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400932155, niina@etelatalo.fi 

Vaeltajien Minigolf-ilta
20.11. Turussa ja Porissa 

Minigolf + pientä purtavaa pikkujoulutunnelmissa Turussa ja Porissa klo 18-20. Tule kanssam-
me pelailemaan ja pitämään hauskaa. 

15 €/hlö 
Kenelle: vaeltaja 
VIP 31.10.  
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400932155, niina@etelatalo.fi

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU:

MEILTÄ OSALLISTUU:

VIP
31.10.

VIP30.9.

VIP31.8.

Leikkijöistä valitaan yksi varkaaksi ja toinen vartijaksi. Muut 

leikkijät ovat hillopurkkeja. Hillopurkit asettuvat riviin viivalle ja 

he keksivät itselleen jonkin hillon nimen. Varas sanoo varti-

jalle ”Minulta on jäänyt kultakenkä kellariin. Saanko avaimen 

lainaksi?” Vartija antaa varkaalle leikkiavaimen ja varas menee 

kellariin. Siellä hän huutelee eri hillojen nimiä. Jos varas huutaa 

jonkin leikkijän hillopurkin nimen, tämä juoksee pakoon sovittua 

reittiä. Jos varas saa hänet kiinni, hänestä tulee varas.

HILLOPURKIT
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Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen
7–9 v. 10–12 v. 12–15 v. 15–17 v. 18–22 v. yli 22v. 

Johtajakoulutukset

MEILTÄ OSALLISTUU: 

Akelakoulutus
20.-22.9., Koulutusfestarit, Sauvo 

Sähäkkyyttä ja sähköä sudenpentutoimintaan akelakoulutuksesta! 
Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! 
Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentulauman johtamiseen 
ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea. Pa-
ras koulutus akelan pestissä toimimiseen - kurssi on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään 
aloittaneille akeloille. 
 
Kurssille voi osallistua myös räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti 
ja annos itseopiskelua, tai koko viikonlopun paketti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. 
Monimuodon lähiosuus pidetään yhdessä koko viikonlopun kurssin kanssa (la). Kurssille osal-
listumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 

70€/hlö, monimuotokoulutus 25€/hlö 
Koulutusryhmä, Suvi Teeri 0504308173, suvi.teeri@partio.fi 

Lippukunnanjohtajakoulutus
20.-22.9., Koulutusfestarit, Sauvo 

Hei aikuinen! Tule hakemaan tietoa ja työkaluja lippukunnan pyörittämiseen! 
Koulutuksen aikana saat eväitä lippukunnan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi 
opit tärkeitä asioita mm. yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan taloudesta ja viestinnästä. 
Lisäksi pääset tutustumaan muiden lippukuntien johtajiin ja verkostoitumaan. Koulutuksesta 
hyötyvät lippukunnanjohtajien, sihteerien ja taloudenhoitajien lisäksi kaikki muutkin aikuiset 
partiojohtajat, jotka toimivat lippukunnassa. 
 
Koulutus on tarkoitettu PJ-kurssin suorittaneille. 
70€/hlö 
Koulutusryhmä, Suvi Teeri, 0504308173, suvi.teeri@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 



12

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

Luotsikoulutus 
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Ole luotsi, ole koulutettu, ole hyvä! 
Luotsikoulutuksessa koulutetaan niin tarpoja-, samoaja- kuin vaeltajaluotsejakin. Yhteisissä 
osuuksissa perehdytään 12-22-vuotiaiden nuorten kehitysvaiheisiin sekä nuorten ja heidän 
ryhmiensä vertaisjohtajien ohjaamiseen. Erityisesti painotetaan aikuisen roolia turvallisen ja 
innostavan partiotoiminnan mahdollistajana. Lisäksi jokainen kurssilainen saa rautaisannok-
sen tietoa ja työkaluja valitsemansa ikäkauden ohjelman soveltamiseen. Koulutuksessa myös 
pohditaan valitun ikäkauden haasteita ja mahdollisuuksia ja näihin pohdintoihin käytetään 
mahdollisuuksien mukaan lähtökohtina kouluttautujien omia kokemuksia ja kysymyksiä. Kou-
lutus on suunnattu tarpoja- samoaja- tai vaeltajaluotsin pesteissä toimiville tai pestissä juuri 
aloittaville aikuisille partiolaisille. 
 
Syksyllä koulutus järjestetään monimuotoisena siten, että monimuodon lähiosuus toteutetaan 
osana Lippukuntapäivää. 
 
Koulutuksen alaikäraja on tarpoja- ja samoajaluotseille 18 vuotta ja vaeltajaluotseille 22 
vuotta. 
Koulutus on partiojohtajille. 
15€/hlö 
Koulutusryhmä, Kati Isotupa-Erjala, 0400 886851, kati.isotupa-erjala@partio.fi 

Mentorikoulutus
12.10., Turun Partiotoimisto 

Kouluttaudu mentoriksi! 
Haluatko jakaa omaa osaamistasi ja kokemustasi muille? Tule mentorikoulutukseen ottamaan 
selvää mitä mentorointi on partiossa. Koulutuksessa tutustutaan mentoroinnin tarjoamiin 
mahdollisuuksiin, pelisääntöihin, tavoitteisiin, vastuisiin ja mentorointisuhteeseen. Partiossa 
mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä 
johtajana. Koulutus on suunnattu mentorin tehtävistä joko omassa lippukunnassa tai piirin 
mentoriohjelmassa kiinnostuneille.   

Ilmainen 
Aikuis- ja luottisryhmä, Eveliina Virtanen, 0415119922, eveliina.virtanen@partio.fi 
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Ohjelmajohtajakoulutus
20.-22.9., Koulutusfestarit Sauvo 

Ohjelmajohtajan ensimmäinen ohjelma: kouluttaudu pestiisi partion sisällön vartijana!  
Vastaatko lippukuntasi ikäkausitoiminnasta? Tule hakemaan parhaat vinkit ohjelmajohtajan 
pestin laadukkaaseen toteuttamiseen ja vaihtamaan ajatuksia muiden ohjelmajohtajien kans-
sa. Kurssi on tarkoitettu partiojohtajakurssin käyneille uusille ja pestissä jo toimiville ohjel-
majohtajille ja ikäkausivastaaville. Kurssin aikana tutustut lasten ja nuorten kehitysvaiheisiin 
ja erityispiirteisiin ja opit toimimaan aikuisena tukena lippukunnassa. Saat myös vinkkejä 
aikuisten johtamiseen, kaikkien ikäkausien partio-ohjelman toteuttamiseen sekä ikäkausien 
yhteistyöhön lippukunnassa. Lisäksi pääset verkostoitumaan muiden ohjelmajohtajan pestissä 
toimivien aikuisten kanssa.  Koulutus on tarkoitettu PJ-kurssin suorittaneille. 

70€/hlö 
Koulutusryhmä, Suvi Teeri, 0504308173, suvi.teeri@partio.fi 

Partiokouluttajakoulutus
25.-27.10., paikka auki 

Opi kouluttamisen salat ja niksit! 
Partiokouluttajakoulutuksessa pääset uppoutumaan erilaisiin koulutusmenetelmiin ja kou-
luttautujien oppimisen optimointiin. Koulutuksella on annettavaa kokeneille kouluttajille, 
kokemattomille kouluttajille, kouluttamisesta kiinnostuneille ja ennen kaikkea niille, jotka 
haluavat olla loistavia siinä, mitä tekevät! Koulutus sisältää kokeilemista, harjoittelua ja 
palautetta sopivassa paketissa, tehtäviä verkossa ennen kurssiosaa sekä viikonlopun mittaisen 
myllytyksen. Tämä spektaakkeli tukee toimintaasi piiripestissä, ROKilla kouluttamisessa ja ihan 
arkisessa ryhmän johtamisessa. Paras kurssi kouluttamisesta, mitä partiolla on tarjota - tuu 
messiin! Koulutus on piiriluottiksille ilmainen. Kaikille arvokas. Koulutus on partiojohtajille. 

70€/hlö 
Koulutusryhmä, Marjo Aalto, 0400230382, marjo.aalto@partio.fi 

Pestijohtajakoulutus
20.-22.9., Koulutusfestarit Sauvo 

Koulutus uusille pestijohtajille: opi johtamaan ihmisiä onnistumaan. 
Mistä tietää ovatko kaikki inkkarit kanootissa ja koulutettuja? Pestijohtaja tietää! Mitä pesti-
johtaja tekee, mitä tehtävässä on hyvä tietää? Tule tapaamaan muita pestijohtajia ja pet-
raamaan lippukuntanne pestit parhaiksi! Pestijohtajana varmistat, että lippukuntasi johtajat 
tietävät pestinsä ja nauttivat pestiinsä kuuluvasta koulutuksesta. Uudet aikuiset sujahtavat 
osaksi lippukuntaa ja saavat tukea pestiinsä. Tässä koulutuksessa on pestijohtajille peruspa-
ketti tehtävässä loistamiseen! Koulutus on tarkoitettu PJ-kurssin suorittaneille. 

70€/hlö 
Koulutusryhmä, Suvi Teeri, 0504308173, suvi.teeri@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Sampokoulutus
20.-22.9., Koulutusfestarit Sauvo 

Lähde takomaan itsestäsi rautainen Sampo, seikkailijoiden johtaja! 
Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät seikkailijoiden johtamiseen 
ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea, ret-
keilytaidotkin kehittyvät kurssilla! Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! Paras 
koulutus seikkailijoiden johtajana eli sammon pestissä toimimiseen - 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 paketti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. 
Monimuodon lähiosuus pidetään yhdessä koko viikonlopun kurssin kanssa (la). Kurssille osal-
listumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 

70€/hlö, monimuotokoulutus 25€/hlö 
Koulutusryhmä, Suvi Teeri, 0504308173, suvi.teeri@partio.fi

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Partiojohtajien peruskoulutus (PJ-kurssit)
Monimuotokurssi IB/2019 1.9., 16.11. ja kevät 2020 
Kurssi V/2019 6.-8.9. ja 29.11.-1.12. 
Kurssi VI/2019 13.-15.9. ja 15.-17.11. 
Kurssi VII/2019 27.-30.12. ja 4.4.2020 
 
Kouluttaudu Partiojohtajaksi NYT! 

Lähde hakemaan PJ-kurssilta kaikki perustiedot ja -taidot, mitä partiojohtajana tarvitset! 
Kurssilla pääset mm. harjoittelemaan tapahtuman johtamista, saat koulutusta johtamistaidois-
ta ja syvennät näkemystäsi partioliikkeestä. Kurssi on tarkoitettu lippukunnan vastuupesteissä 
toimiville partiolaisille. 
  
Kurssiosien välissä tehdään johtamisharjoituksena sopivan haastava projektijohtamistehtävä, 
jota ohjaa oman lippukunnan nimeämä partiojohtaja. 
Kurssille päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokurssille vähin-
tään 22-vuotias) ja sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta 
lippukunnassa. Alle kolme vuotta partiossa olleille suositellaan Partio Tutuksi -koulutuksen 
suorittamista ennen kurssille tuloa. Kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on suoritettu 
EA1-kurssi tai vastaavat tiedot. 
  
Monimuotokurssi koostuu lähiopetuskerroista, verkkotehtävistä Moodle-oppimisympäristössä, 
johtamisharjoituksesta ja itsenäisestä opiskelusta huomioiden kurssilaisen aiemman osaami-
sen. 
  
Yhdelle PJ-kurssille voidaan ottaa maksimissaan kaksi kurssilaista samasta lippukunnasta. 

110€/hlö, monimuotokoulutus 85€/hlö 
Koulutusryhmä, Riikka Hosiosto, 050 312 9425, riikka.hosiosto@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

Leikkipaikaksi käy metsä tai puisto, jossa on joku korkea kohta, 

esimerkiksi iso kivi tai kumpu. Yksi leikkijöistä on metsänhaltija. 

Metsänhaltijalle valitaan valtaistuin, josta hän tarkkailee alamai-

siaan. Muut leikkijät ovat aluksi kauempana näkymättömissä ja 

yrittävät lähestyä metsänhaltijaa eri suunnista hiipien puiden 

takaa tai ryömien maassa hiljaa. Tarkoituksena on päästä kosket-

tamaan metsänhaltijaa tai valtaistuinta. Kun metsänhaltija näkee 

jonkun lähestyvän, hän huutaa tämän nimen. Silloin leikkijän 

täytyy palata omaan lähtöpaikkaansa tai mennä piiloon ja yrittää 

uudelleen. Jos joku onnistuu koskettamaan metsänhaltijaa tai 

valtaistuinta, valta vaihtuu.

METSÄNHALTIJA
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Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen
7–9 v. 10–12 v. 12–15 v. 15–17 v. 18–22 v. yli 22v. 

Ansiomerkkikoulutus
8. 10. Pori 
10. 10. Turku 

Miten kiittää lippukunnassa aktiivisesti toimivia nuoria ja aikuisia? Miten saan Mannerheim-
solkiehdotukseni läpi? Kuinka Kuksassa ehdotetaan ansiomerkkejä? 

Ansiomerkkien ehdottaminen ja myöntökriteerit ovat muuttuneet. Ansiomerkkikoulutuksessa 
käydään juurta jaksaen läpi ansiomerkkien ehdottamisen ajankohtaiset proseduurit, merkkien 
nykyvaatimukset ja kerrotaan hyödyllisiä vinkkejä merkkien ehdottamiseen.  

Ilmainen 
VIP Pori 1.10., Turku 3.10.  

Ansiomerkkitoimikunta,  
Pori: Hanna-Leena Puosi, 0407051092, hannaleena.puosi@gmail.com,  
Turku: Jyrki Tuominen, 0405943466, scout@iki.fi 

Ensiavun kertauskurssi
21.9., Turun Partiotoimisto 

SPR:n hyväksymä EA -kertauskurssi.  Jos sinulla on voimassa oleva, mutta lähiaikoina um-
peutuva EA 1 tai EA 2 -todistus., voit kerrata kurssin ja jatkaa todistuksen voimassaoloaikaa 
kolmella vuodella. Kertauskurssille voi osallistua vain kerran, jonka jälkeen pitää suorittaa 
joko EA1 tai EA2-kurssi. 

Jos sinulla on voimassa oleva, mutta lähiaikoina umpeutuva EA 1 tai EA 2 -todistus., voit 
kerrata kurssin ja jatkaa todistuksen voimassaoloaikaa kolmella vuodella. Kertauskurssille voi 
osallistua vain kerran, jonka jälkeen pitää suorittaa joko EA1 tai EA2-kurssi. 

HUOM: Kurssille mahtuu enintään 15hlö/kurssi 

15€/hlö 
Turvallisuusjaoston ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 0440270787, tiina.harkia@gmail.com 

Täydentävä koulutus

HUOM
VIP

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Ensiavun peruskurssi (EA1-kurssi)
II/2019 12. - 13.10., pohjoinen 
III/2019 23.-24.11., etelä

SPR:n hyväksymä EA 1-kurssi.  Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätäti-
lanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.  

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa 
sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on 
pätevä kaikissa Euroopan maissa. Hinta sisältää Punaisen Ristin ea1-todistuksen. 

50€/hlö 
Turvallisuusjaoston ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 0440270787, tiina.harkia@gmail.com 

Johtamistehtäväohjaajien koulutus
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Täältä ohjeet miten pj-kurssilaisista hiotaan timantteja! 
Tämä on parasta koulutusta lippukuntanne johtamistehtäväohjaajille. Tärkeä paketti myös 
kokeneille partiojohtajille, jotka ryhtyvät ohjaajiksi. Luvassa rautaisannos ohjaamisesta ja PJ-
koulutuksen viimeisimmät tuulet. Koulutuksessa saat katsauksen partiojohtajakurssiin ja sen 
suorittamiseen sekä vinkkejä kurssilaisen ohjaamiseen! Koulutus on tarkoitettu partiojohtajil-
le. Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas. 

Ilmainen 
Koulutusryhmä, Anne ”Herkku” Toukonen, 050 350 5425, herkku.toukonen@gmail.com 

Kalenterikettukoulutus
17.9. Turku 
19.9. Pori 
 
Jäikö häntä oven väliin? Älä huoli, apu on lähellä! Kalenterikettukoulutus tarjoaa lippukuntien 
kalenteriketuille eväät onnistuneeseen kalenterikampanjaan! Koulutuksessa käydään läpi mm. 
adventtikalenterikampanjan suunnittelu ja organisointi lippukunnassa sekä tuotemyynnin 
ominaisuudet Kuksassa. 

Ilmainen 
Talousryhmä 
Lisätiedot: Marianna Lindeman, 0503129426, marianna.lindeman@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Luottiskoulutus
12.10., Turun Partiotoimisto 

Tämä koulutus on sinulle uusi piiriluottis. 
Luottiskoulutus on tarkoitettu sinulle aikuinen tai vaeltaja, joka olet aloittanut piiriluottikse-
na parin viime vuoden sisällä, etkä ole vielä käynyt koulutusta. Koulutus sisältää tietoa piirin 
organisaatiosta, ryhmistä, toimiston palveluista luottamushenkilöille sekä ajankohtaisia asioita 
tapahtumista, projekteista ja suunnitelmista. Osallistuminen koulutukseen on edellytys piiri-
luottiksena toimimiselle. 

Ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Sanna Tamminen, 0505146725, sanna.tamminen@partio.fi 

Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus (JTMK-koulutus)
2.-3.11., Turun seutu 

Opi, miten partiotaitokilpailut järjestetään! Ja hyppää mukaan kilpailujärjestelyjen kulisseihin! 
Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa sekä 
osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyjen, kuten ratojen tuloslaskennan sekä 
tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä oman piirinsä 
kisojen erityispiirteet. 

Tuleville kilpailujärjestäjille koulutuksen suositeltu ajankohta on kaksi vuotta ennen järjes-
tettävää kilpailua. Esitietona suositellaan rastipäällikkökoulutusta. Koulutuskokonaisuuden 
suorittamisesta saa alimman tason maastotuomarikortin sekä opintopisteitä. 

Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taitokoulutus/kisakoulutus/jarjes-
telytoimikuntakoulutus/ 

60 €/hlö 
Kilpailujaosto, Suvi Kajanen suvi.kajanen@partio.fi 

Rekrykoulutus
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Apua aikuisten rekrytointiin! 
Rekrytoinnin ammattilaisten vetämä koulutus rekrytoinnista. Koulutuksen tavoitteena on 
herättää ajattelemaan rekrytointia: mitä se oikeastaan on? Koulutuksessa pyritään antamaan 
tietoa, tukea ja käytännön vinkkejä aikuisten rekrytointiin mukaan partiotoimintaan. Koulutus 
sopii sekä piiriluottiksille että lippukuntatoimijoille. 

Ilmainen 
Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, 040 5191 448, petra.naavalinna@gmail.com 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Retkeily
13.-15.9., paikka auki 

Oletko kiinnostunut retkeilyn perusteista: majoittumisesta, retkiruoanlaitosta, luonnossa liik-
kumisesta hyvässä seurassa? Oletko tarpojaryhmän vetäjä, etkä oikein keksi, mitä uutta retkillä 
voisi tehdä? Lähde Erätaitoperuskurssille! jos siis olet tarpoja tai sitä varttuneempi retkistä ja 
leireistä kiinnostunut partiolainen, olet enemmän kuin tervetullut mukaan. Tavoitteenamme 
on innostaa retkeilemään ja viihtymään luonnossa. 

50 €/henkilö 
Erätaitojaosto, Valtteri Virta puh 0509115344, virta.valtteri@gmail.com 

Retkeily aikuisille(k18)
13.-15.9., paikka auki 

Oletko kiinnostunut retkeilyn perusteista: majoittumisesta, retkiruoanlaitosta, luonnossa liik-
kumisesta hyvässä seurassa? Oletko tarpojaryhmän vetäjä tai vasta partion löytänyt aikuinen, 
etkä oikein keksi, mitä uutta retkillä voisi tehdä? Lähde erätaitoperuskurssille! Jos siis olet ret-
kistä ja leireistä kiinnostunut, aloittelija tai vaikka hivenen kokeneempikin, olet enemmän kuin 
tervetullut mukaan oppimaan uutta sekä kertaamaan vanhaa. Tavoitteenamme on innostaa 
retkeilemään ja viihtymään luonnossa. 

50 €/henkilö 
Erätaitojaosto, Josefina Hietanen puh. 0443263297,  josefina.hietanen@gmail.com 

Riehakas ryhmä haltuun
15.10., Pori 

Riehakas ryhmä haltuun - keinoja ja vinkkejä haastavan partioryhmän ohjaamiseen 
Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille samoajista aikuisiin ja erityisesti hänelle/heille, jon-
ka/joiden ryhmässä on yksi tai useampi haasteellisesti käyttäytyvä ryhmän jäsen. 
 
Kolmesta tunnista käytetään parisen tuntia erityisen käyttäytymisen taustalla mahdollisesti 
olevan teoreettisen tiedon käsittelyyn ja eri väleissä pohditaan yhdessä osallistujien partio-
ryhmissä esiintyviä ongelmatilanteita ja etsitään niihin ratkaisumalleja. 
 
Kouluttajana toimii alan ammattilainen ja samalla myös aktiivi partiojohtaja Karoliina ”Karkki” 
Polvi Turun Tähti-Tytöistä, Auran Tähti Pojista sekä Turun Sinikotkista. 

5€/hlö 
VIP 1.10. 
Sisujaosto, Karoliina Polvi, 0503603666, karkki1@gmail.com 

VIP
1.10.

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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ROK-kouluttajakoulutus
26.10., paikka auki 

ROKilla koulutetaan samoajista johtajatähtiä, tässä koulutuksessa kerrotaan miten! 
Partio kouluttaa johtajia, tässä koulutuksessa kerrotaan miten. Avaamme ROKin sisällöt, opas-
tamme miten kurssi johdetaan ja miten se saadaan onnistumaan. Koulutuksessa esitellään 
tärkeimmät koulutusmenetelmät ja nostetaan kurssin tärkeimmät asiat korkeimmalle jalustal-
le. Koulutus järjestetään yhdessä partiokouluttajakoulutuksen kanssa. Koulutus on partiojoh-
tajille. 

15€/hlö 
Koulutusryhmä, Marjo Aalto, 0400230382, marjo.aalto@partio.fi 

Survival (Erätaito III)
23.-25.8., sijainti mysteeri 

Survival-kurssi eli erätaito III haastaa sinut selviytymään vähillä varusteilla, luonnonantimilla 
ja tilapäisvälineillä. Kurssin suoritettuasi tulet toimeen yllättävissä ja vaihtelevissa olosuhteis-
sa ilman repullista tavaraa. ET III on retkeilyn erikoiskurssi, joka on tarkoitettu vaeltajille ja 
aikuisille, jotka eivät pelkää viileitä öitä, nälkää ja pimeää. Kurssille pääsyn vaatimuksena on 
täysi-ikäisyys ja hyväksytysti suoritettu ET II kurssi tai vastaavat retkeilytaidot. 

50@/hlö
Erätaitojaosto, Sanna ”Nanda” Suinila puh. 0440110467, nanda@iki.fi 

Takaisin partioon
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Kiehtooko partiotoiminta tauon jälkeen? Tässä tietopaketti partioon palaajille.  
Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? 
Haluaisitko palata partion pariin? Tässä koulutus ja päivityspaketti partion paluumuuttajille! 
 
Koulutuksessa käydään läpi partio-ohjelman keskeisiä asioita. Teemoina ovat mm. eri ikäkau-
det, kasvatustavoitteet ja partioliike organisaationa. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa 
paluuta kiehtovan harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on hyvä mahdollisuus tutustua 
muihin aikuisiin partioharrastajiin. 
 
Tervetuloa takaisin, olet ystävien seurassa! 

Ilmainen
Koulutusryhmä, Suvi Teeri, 0504308173, suvi.teeri@partio.fi 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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Tervetuloa partioon -koulutus
29.9. Lippukuntapäivä, Pori 

Tule tutustumaan siihen, mitä partio tänä päivänä on! 
Tervetuloa partioon -koulutus tarjoaa perustiedot partiosta ennen ja nyt. Koulutus on hyvä 
startti uuden aikuisen partioharrastukselle. Jos olet ollut partiossa muutaman vuoden lapsena 
tai ihan vasta-alkaja, tämä on oikea koulutus sinulle. Jos taas olet toiminut johtajana, vaikka 
siitä olisi pidempikin aika, suosittelemme Takaisin partioon -koulutusta.  

Ilmainen 
Lippukuntajaosto, Elina Lähteenmäki, 050-3441572, elina.lahteenmaki@partio.fi 

Tutkakurssi
27.-29.9., Saaristomeri 

Viikonlopun mittainen tehokurssi tutkanavigointiin!  
Viikonlopun aikana tutustutaan tutkan toimintaperiaatteeseen ja navigoidaan tutkaa apuna 
käyttäen saaristo-olosuhteissa. Kurssin pääsyvaatimuksena on suoritettu veneenohjaajakurssi 
tai vastaavat taidot. 

Kurssi on tarkoitettu partioalusten päällystössä toimiville, jotka haluavat oppia tutkanavigoin-
nin perusteet tai syventää osaamistaan käytännön harjoittelulla. Kurssilla opetellaan tutkan 
käyttöä teoriassa ja käytännössä. Kurssi kestää yhden viikonlopun, koostuen lyhyestä teoria-
osuudesta ja käytännön harjoittelusta isoilla partioaluksilla. 

80€/hlö  
Tutkakurssin järjestää: Naantalin siniset, 
Yhteyshenkilö: Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja, 
0443611243, roope.korpela@partio.fi 

Jaetaan porukka samankokoisiin joukkueisiin. Joukkueiden pitää ha-kea esim. käpy tai mitä vain tietyllä kirjaimella alkavia esineitä. Leikissä voidaan antaa aika, esim. kolme minuuttia ja joukkueiden tehtävä on hakea esim. K-lla alkavia esineitä. Ajanloputtua joukkueiden esineet lasketaan, ja se joukkue on voittaja, millä on eniten esineitä. 

HAE MITÄ PYYDÄN

MEILTÄ OSALLISTUU: 

MEILTÄ OSALLISTUU: 
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MEILTÄ OSALLISTUU: 

Vaellus (Erätaito II)
8.-10.11., paikka auki 

Vaellusmuotoisella kurssilla syvennetään eräretkeilyn perustietoja ja -taitoja, joita osallistuja 
on päässyt opettelemaan ET I -kurssilla. Kurssin aikana käsitellään mm. liikkumista, retkiruo-
kia, varusteita ja retken ongelmatilanteita. Kurssin tavoitteena on innostaa vaeltamiseen ja 
muuhun retkeilyyn. ET II onkin oivallinen tapa valmistautua mm. vaellukselle. Kaikki tämä 
erätaitojaoston iloisessa seurassa ja tietysti suomalaisessa metsässä. Kurssin hyväksyttyyn 
suoritukseen kuuluvat ennakkotehtävien ja kurssiosan suorittaminen. 
Erätaitojatkokurssille osallistumiseen suositellaan hyväksytysti suoritettua Erätaitoperuskurs-
sia tai muuta aiempaa retkeilykokemusta. 

Erätaitojatkokoulutus on validioitu, eli tästä saat halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuk-
sen. 
50€/hlö
Erätaitojaosto, Valtteri Virta puh 0509115344, virta.valtteri@gmail.com 

VaLI - Vanhojen lippukunnanjohtajien ilta
6.11., Turun Partiotoimisto 

Lisäpotkua johtopesteihin!
Vanhojen lippukunnanjohtajien ilta on tarkoitettu jo jonkin aikaa pesteissään toimineille 
lippukunnanjohtajille sekä apulaisille. Pestin edetessä tulee vastaan monenlaisia kysymyk-
siä, joihin ei alkumetreillä välttämättä ole osannut varautua tai joita ei ole aiemmin tullut 
miettineeksi. Muutaman tunnin mittaisen illan aikana syvennytään muutamiin esille tulleisiin 
haasteisiin liittyen lippukunnan hallintoon, toimintaan ja omassa pestissä jaksamiseen. 
 
Samansisältöinen ilta järjestetään samaan aikaan myös etänä.

Ilmainen 
VIP 29.10. 
Alueryhmä, Kris Loimaala, 0505960517, kris.loimaala@partio.fi

VIP29.10.
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Kilpailut
Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen

7–9 v. 10–12 v. 12–15 v. 15–17 v. 18–22 v. yli 22v. 

SM-Rogaining
24.-25.8., Yläne 

Rogainingin suomenmestaruudet ratkotaan 24 tunnin kilpailuna 2-5 henkisin joukkuein, kil-
pailun lähdön ollessa lauantaina 24.8. klo 12.00. 

Lisäksi kilpailussa on tarjolla 8 tunnin sarja jalkaisin sekä 8 tunnin maastopyöräsarja, joiden 
tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. 

Kilpailualue on Etelä-Suomen harvimmin asuttu alue Pori-Tampere-Lahti-Kotka -linjan etelä-
puolella, joten tiedossa on todellista erämaaluontoa. 

IVK ja Tume, Juha Nappu, juha@nappu.fi, www.turkurogaining.fi/sm2019 

Jenkki-19, piirin syys-PT-kisat
7.-8.9 Sauvo 

Uskallatko matkustaa koulubussilla Jenkkien osavaltioiden läpi? Hullaannutko Hollywoodista? 
Kerää kasaan joukkueesi ja tule ottamaan selvää olisko sinusta Jenkiksi! Altti toivottaa sinisen, 
punaisen, ruskean, harmaan ja keltaisen sarjan kisavartiot tervetulleeksi Sauvoon mittelemään 
piirin syysmestaruudesta! 

65€/vartio 
VIP 25.8.  
Lisätietoa: Aino Raitis, 050 3055 237, ainoraitis@gmail.com  ja Mirka Rönnberg , 0400178850, 
mirka.ronnberg@gmail.com 

Archipelago race
20.-22.9., Saaristomeri 

Vaativa yöpurjehduskilpailu, jossa 1. sija on tavoittelemisen arvoinen! 
Archipelago race on yöpurjehduskilpailu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden harjoitel-
la yönavigointia sekä loppuun asti harkittua veneenhallintaa. Archipelago race on piirimme 
meripartioalusten purjehduskauden päätöstapahtuma, jossa vietetään aikaa yhdessä ystävien 
kanssa. 

30€/vartio 
Kisat järjetää: Aurantytöt, 
Yhteyshenkilö:Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja, 
0443611243, roope.korpela@partio.fi

Kaikkiin kisoihin ilmoittaudutaan aina kisakutsun mukaisesti. Kisakutsut julkaistaan piirin nettisivujen tapahtumakalenterissa.
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Merikisat
13.-15.9., Saaristomeri  

Merikisat on Lounais-Suomen Partiopiirin perinteinen kevytveneillä käytävä purjehduskilpailu.  
Kisassa koetellaan sekä purjehdustaitoja että partio-osaamista. Kilpailu on suunnattu niin 
samoajille, vaeltajille kuin aikuisillekin.  Kilpailu käydään ilman sarjarajoja 2-4 hengen vene-
kunnissa. Venekunnat liikkuvat kilpailussa pääosin jollilla rastilta toiselle.  Jollien tulee olla 
merikelpoisia sekä turvallisuusohjeiden mukaisesti varusteltuja (tarkemmat ohjeet annetaan 
myöhemmin).  Merikisat on suunnattu piirin meripartiolaisten lisäksi myös purjehdustaitoisille 
maapartiolaisille.  Jos etsit rennompaa kisatunnelmaa ja mahtavia partiokokemuksia, tervetu-
loa Merikisoihin! 

Tarkemmat tiedot kilpailun aikataulusta ja säännöistä lähetetään ilmoittautuneille venekun-
nille viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

80€/vartio 
Kisan järjestää: Salon Leiriveikot
Yhteyshenkilö: Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja,
0443611243, roope.korpela@partio.fi 

Tähtijahti -19, Piirin Yösuunnistuskilpailut
30.10., Naantali  

Tule jahtaamaan tähtiä saaristoon, jossa myös piirileiri Otava järjestetään. 
Piirin yösuunnistuskilpailu Tähtijahti -19 järjestetään keskiviikkona 30.10. Naantalissa. Tarjolla 
on kaiken ikäisille partiolaisille sopivia ratoja, joista tarkempaa tietoa kilpailukutsussa. Osallis-
tumismaksu 6€/kilpailija mestaruussarjoissa ja vartiosarjoissa 12€/vartio.  

Kilpailuissa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä 
6€/henkilö mestaruussarjat, 12€/vartio/vartiosarjat 
VIP 15.10.  

Lisätietoja Rymättylän Märssyvahtien nettisivuilta rmv.fi/taehtijahti tai kilpailunjohtajalta Kris-
tiina “Isse” Bütt, 0405485673, isse.buett@partio.fi 
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Tapahtumatarjotin

SUDENPENTUJAOSTO 
Sukella sudenpentuohjelmaan 
Kesto: n. 4 tuntia, viikonloppuna  
Kohderyhmä: uudet akelat
Lisätietoja ja tilaukset: Ida Ainasoja, ida.
ainasoja@partio.fi 

SEIKKAILIJAJAOSTO 
Sukellus seikkailijaohjelmaan 
Kesto: 4-6h 
Kohderyhmä: sammot 
Lisätietoja: Veera Nikula, 
veera.nikula@partio.fi 

Sammon erätaito -koulutus 
Kesto: 3-6 tuntia 
Kohderyhmä: sammot 
Lisätietoja: Veera Nikula, 
veera.nikula@partio.fi 

TARPOJAJAOSTO 
Tarpojaohjelma taputeltuna -koulutus 
Kesto: 1,5-3 h 
Kohderyhmä: tarpojaluotsit, vartionjohtajat 
Lisätietoja ja tilaukset: 
Minni Koivisto, minni.koivisto@partio.fi 

SAMOAJAJAOSTO 
Tsekkaa ROK kuntoon! 
Kesto: 3-6 tuntia toiveen mukaan  
Kohderyhmä: ROKin staabi 
Lisätietoa: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net, 
040 728 6800 

Tapahtumatarjotin tuo tapahtumia entistä lähemmäs lippukuntia. Kartoittakaa lippukun-
tanne tai alueenne toiveet, ja piiriluottikset tuovat toivomanne tapahtuman kotiovelle. Tar-
kemmat kuvaukset sisällöistä ja ohjeet tilauksista löydätte piirin nettisivuilta www.l-sp.fi/
toiminta/alue/tapahtumatarjotin. Kaikki koulutukset ovat myös räätälöitävissä juuri teidän 
tarpeisiinne. Kaikkien tarjotintapahtumien hinta on 50€. Jos samaan päivään yhdistetään 
tarjottimelta useampi koulutus, on paketin hinta 100€. Sopikaa alueellanne miten maksu 
jaetaan lippukuntien kesken.

Luotsikutteri Samoajaluotseille 
Kesto: parista tunnista koko päivään  
Kohderyhmä: Samoajaluotsit 
Lisätietoja: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net, 
040 728 6800 

VAELTAJAJAOSTO 
Vaeltajat pinnalle 
Kesto: Max. 3 tuntia (sopii esimerkiksi ilta-
tapahtumaksi tai osaksi pidempää tapah-
tumaa) 
Kohderyhmä: Lippukunnan ja alueen aikui-
set 
Lisätietoja ja tilaukset: Anni Nuutinen, nuu-
tinen.anni91@gmail.com  

KILPAILUJAOSTO 
Kilpailukoulutusta  
Kesto: yksi päivä tai ilta 
Kohderyhmä: samoajat, vaeltajat, aikuiset 
Lisätietoja ja tilaukset: 
kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi 

RETKEILYJAOSTO 
Korkeuksissa 
Kesto: 2-5 tuntia 
Kohderyhmä: Kaikki ikäryhmät, jolloin pa-
ketti räätälöidään tilaajalle sopivaksi. Sopii 
myös johtajahuolloksi. 
Lisätietoja ja tilaukset: Taavi Tingander, 
t.tingander@hotmail.com  ja Maija Viitamä-
ki, maijuli93@hotmail.com  
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Eräelämää leppoisasti 
Kesto: 3-6 tuntia 
Kohderyhmä: Kokemattomat ja kokeneet, 
retkeilystä kiinnostuneet johtajat Samoajis-
ta ylöspäin. Sopii hyvin myös johtajahuol-
loksi. 
Lisatietoja ja tilaukset: Maija Viitamäki, 
maijuli93@hotmail.com  

KV- JA AATEJAOSTO 
Muistelemispäivä 365 
Kesto: 1,5 h- 3 h 
Kohderyhmä: Kaikki ikäkaudet 
Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, 
meri.malmari@partio.fi  

U-Projektin Kick Start –ilta 
Kesto: 2,5 h 
Kohderyhmä: Vaeltajaryhmät 
Lisätietoja ja tilaukset: Camilla Rautala, 
camilla.rautala@partio.fi 

Partiomatkailun ABC 
Kesto: 3h 
Kohderyhmä: Partiomatkailusta kiinnostu-
neet vaeltajat ja aikuiset  
Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri.
malmari@partio.fi  

HUOLTOJAOSTO 
Alueen muonituskäytänteet kuntoon 
Kesto: 4h 
Kohderyhmä: Vain vaeltajille ja aikuisille 
Lisätietoja ja tilaukset: Tiina Tähtikari, ttah-
tikari@gmail.com 

TURVALLISUUSJAOSTO 
Vapepa-info (ja etsintäharjoitus) 
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 
Kesto: 2 tuntia tai sopimuksen mukaan  
Kohderyhmä: Johtamistehtävän ohjaajat 
Lisätietoja ja tilaukset: Suvi Teeri, 
suvi.teeri@partio.fi 

TALOUSRYHMÄ 
Kuksa kuntoon
Kesto: Tarpeen mukaan  
Kohderyhmä: Kaikki johtajat 
Lisätietoja ja tilaukset: Jyri-Petteri Palopos-
ki, jyri-petteri.paloposki@scout.fi 

Tartu talousasioihin 
Kesto: Tarpeen mukaan  
Kohderyhmä: Kaikki johtajat 
Lisätietoja ja tilaukset: Ville Sahlström, ville.
sahlstrom@gmail.com 

VIESTINTÄRYHMÄ 
Viestintäryhmä tarjoaa viestintäkoulutusta 
toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
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 
Lisätietoja ja tilaukset: Hanna-Leena Puosi, 
hannaleena.puosi@gmail.com 

LIPPUKUNTAJAOSTO 
Tervetuloa partioon -koulutus 
Kesto: n. 4-5 tuntia 
Kohderyhmä: Uudet (ja uusvanhat) partio-
aikuiset
Lisätietoja ja tilaukset: Elina Lähteenmäki, 
elina.a.lahteenmaki@gmail.com 
PS. Jos haluatte järjestää koulutuksen itse, 
kurssimateriaalit löytyvät piirin verkkosi-
vuilta.
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Ilmo 2019

Toimitus: Enni Heikintalo, Susanna Koivisto, Mikko Sillander ja Maarit Salminen
Taitto: Maarit Salminen

Painotyö: Suomen Uusiokuori, Somero 2019
Julkaisija: Lounais-Suomen Partiopiiri ry

www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja koulutuksista päivitetään piirin tapahtumakalenteriin:
www.l-sp.fi/tapahtumat/tulevat




