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Hienoa, että olet päättänyt lähteä partiojohtajaperuskurssille!
Huippua, että valitsit juuri Otavaan liittyvän partiojohtajaperuskoulutuksen!
Leirillä toteutettuja pj-kursseja on ennenkin tehty, joskin tämä taitaa olla ainakin L-SP:n
historiassa ensimmäinen, joka tukee aidosti myös piirileirin tekemistä.
Tämä on ensimmäinen kurssikirje, joka sisältää paljon tärkeää tietoa
partiojohtajakoulutuksestasi ja erityisesti sen ensimmäisestä kurssiviikonlopusta.
Lue se siis huolella!
Yleistä kurssista
Partiojohtajaperuskoulutus antaa kurssilaiselle valmiuksia toimia vastuullisena
johtajana partiossa. Koulutuksen tarkoituksena on, että partiojohtaja pystyy
toimimaan erilaisissa johtamistehtävissä lippukunnassaan huomioiden partion
päämäärän, kasvatustavoitteet ja partiomenetelmän.
Koulutus muodostuu kolmesta osasta: yhdestä kurssiviikonlopusta ennen piirileiri
Otavaa, ennen Otavaa ja Otavalle sijoittuvasta leirilippukunnanjohtaminen
-johtamistehtävästä sekä toisessa kurssiosasta Otavan aikana. Ensimmäinen
kurssiviikonloppu järjestetään 3.-5.4.2020 Mansikkakarissa, Taivassalossa
(Mansikkakarintie 23). Aloitamme perjantaina 3.4. klo 19.00, olethan ajoissa paikalla!
Kurssiviikonloppu päättyy sunnuntaina 5.4. klo 15.00. Kurssin toinen osa järjestetään
osana piirileiri Otavaa Maisaaressa, Rymättylässä (ja kahden päivän verran muuallakin,
tästä lisätietoa 1. osalla).
Kurssille ei järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kimppakyytejä voit sopia ohessa olevan
osallistujien yhteystietolistan avulla tai kurssin omassa Whatsapp-ryhmässä. Jokainen
itse päättää, liittyykö ryhmään vai ei. Ryhmä poistetaan kurssin toisen osan jälkeen.
Whatsapp-ryhmän löydät linkistä bit.ly/pjpk520
Mansikkakariin on mahdollista saapua myös julkisen liikenteen avulla. Taivassalon Auto
Oy liikennöi Turku-Taivassalo-välillä (katso tarkemmin www.matkahuolto.fi).
Kurssilla saatetaan ottaa valokuvia esimerkiksi Koulutusryhmän Facebook-kanavaa
varten. Jos et halua kuvaasi julkaistavan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ilmoitathan
siitä 5.3. mennessä partiotoimiston Riikalle (yhteystiedot kirjeen lopussa).
Kurssimme teemana on “Tiekartta Otavalle”, mitä hyödynnetään kurssin koulutuksissa
ja ohjelmissa monipuolisesti.
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Johtamistehtävä leirilippukunnan johtaminen piirileiri Otavalla
Kurssiin olennaisena osana kuuluva johtamistehtävä on ensisijaisesti leirilippukunnan
johtaminen piirileiri Otavalla. Mikäli samasta leirilippukunnasta on useampi pj-kurssilainen PJ-PK Otavalla, olettehan yhteydessä kurssinjohtaja Helenaan viimeistään 5.3.,
niin voimme yhdessä pohtia, montako toisenlaisen tehtävän tarvitsijaa on ja
minkälaisia tehtäviä voisimme suositella piirileirillä tehtäväksi. Mikäli sinulla on jo jokin
muu, lippukunnan osoittama retki tms., johtamistehtävä, joka osuu kurssiosien väliin,
voit olla huoleti.
Lippukuntasi osoittaa sinulle ohjaajan, jonka tehtävänä on tukea sinua kurssin
suorittamisessa. Johtamistehtävä on vastuullinen, ohjelmallinen johtamisharjoittelu,
johon saat valmiuksia ensimmäisellä kurssiosalla.
Johtamistehtävässä sinulla on mahdollisuus harjoitella taitojasi partiojohtajana sekä
tilaisuus saada palautetta omasta onnistumisestasi sekä kehittymisestäsi johtajana.
Kun toimit leirilippukunnanjohtajana piirileiri Otavalla tai muutoin teet johtamistehtävän kurssiosien välissä ja saat johtamistehtävän raportoitua toiseen Otavalla (ensimmäisellä osalla ohjeistetulla tavalla), saat partiojohtajatunnukset juhlallisessa
päätöstilaisuudessa piirileiri Otavalla.
Tämän kurssikirjeen yhteydessä saat johtamistehtävälomakkeen ja kurssilaisen ohjeen.
Kirjeen liitteenä on myös ohjaajallesi tarkoitettu ohjaajan ohje. Toimita se ohjaajallesi
pikimmiten. Täytä huolellisesti saamasi johtamistehtävälomake piirileiri Otava -silmälasit päässäsi ja tuo se mukanasi kurssin ensimmäiselle osalle. Muista välttämätön
ohjaajan allekirjoitus!
Kurssivarustus
Huomioithan pakatessasi, että kurssilla toimitaan sekä ulkona että sisällä.
Mukaan tarvitset seuraavat varusteet:
- yöpymiseen aluslakana, pussilakana + tyynyliina (peitot, tyynyt, patjat löytyvät leirikeskuksesta, sisällä ei saa käyttää makuupussia)
- puukko, lamppu, ruokailuvälineet, juomapullo, tulitikut/tulukset
- johtamistehtävälomake ja turvallisuuskysely (sis. tarvittavat allekirjoitukset!)
- saunomis- ja peseytymisvälineet
- hammasharja ja -tahna
- säänmukaiset ulkovarusteet
- istuinalusta
- sisäkengät tai villasukat
- partiopaita ja partiohuivi
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- muistiinpanovälineet (ainakin paperia ja kyniä)
- henkilökohtaiset lääkkeet (jos on)

Ennakkotehtävät
Tee ennakkotehtävät ennen 1. kurssiosaa ja tuo ne mukanasi 1. kurssiosalle.
1) Pohdi itsellesi kaksi omaa oppimistavoitetta liittyen partiojohtajaperuskoulutukseen.
Kirjoita tavoitteet paperille.
2) Ota kolme paperia. Kirjaa jokaiseen 1 asia, mikä sinua pohdituttaa johtamistehtävään liittyen. Älä laita nimeäsi papereihin.
Ensiapu ja turvallisuus
Partiojohtajaperuskurssin suoritettuaan partiojohtajalla tulee olla riittävät ensiaputaidot. Taidot tarkistetaan kurssin ensimmäisellä osalla. Katso tämän kurssikirjeen
liitteenä olevasta Pj-kurssilaisen suoritusohjeesta lisätiedot ensiapumoduulin
suorittamiseen.
Taataksemme jokaisen kurssilaisen turvallisuuden, täytä ohessa oleva turvallisuuskysely ja palauta se kurssinjohtajalle ensimmäisen osan alkaessa. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Huomioi, että lomakkeeseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus,
mikäli kurssilainen on kurssin alkaessa alle 18-vuotias.
Erityisruokavaliot
Mikäli et ilmoittautumisen yhteydessä ole ilmoittanut erityisruokavaliotasi, ilmoita se
viimeistään 5.3. Partiotoimistoon Riikalle. Mikäli olet epävarma, kannattaa ilmoittaa,
jotta saat varmasti sopivaa murkinaa kurssilla.
Helppo tulla
“Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä
tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää
yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi
arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava.” (www.partio.fi/helppotulla)
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Tällä pj-kurssilla olemme kouluttajien kanssa pohtineet ennakkoon, mitä kaikkia
tunnuksen osa-alueita kurssi kattaa. Kurssin aikana tähän palataan tarkemmin, joskin
voit jo ennakkoon tutustua aihepiiriin em. nettisivujen kautta.
Peruutusohjeet
Kurssimaksu 90 € laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen. Mikäli sinulle ilmaantuu este
kurssin suorittamiselle, ilmoita siitä välittömästi Partiotoimistoon Riikalle. Kun peruutus on tehty viimeistään torstaina 5.3., kurssimaksua ei laskuteta. Mikäli sairastut,
toimita lääkärin tai terveydenhoitajan todistus kahden viikon sisällä tapahtumasta
Partiotoimistoon. Näin et saa laskua kurssista. Lippukuntasi ei voi vaihtaa
peruuttaneen tilalle toista kurssilaista, koska kurssipaikka on henkilökohtainen.
Piirileiri Otavalla on kesätyötakuu, jonka turvin voit perua leiriosallistumisesi 31.5.
mennessä. Pj-kurssin ensimmäinen osa on ehtinyt siihen mennessä olla, joten piiri
laskuttaa lippukuntaa partiojohtajaperuskoulutuksestasi joka tapauksessa, vaikka käyttäisit kesätyötakuuta Otavan perumiseen. Toivomme tietysti, että leirilippukunnanjohtajiksi lähtevät tulevat partiojohtajat ovat sen verran sitoutuneita, että peruutuksia ei
tarvitse pohtia enää 5.3. jälkeen.
Kysymyksiä?
Mikäli kysymyksiä ilmenee, ole rohkeasti yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse joko
kurssinjohtaja Helenaan tai Partiotoimiston Riikkaan:
Helena Siivonen, p. 044 273 0125, helena.siivonen@partio.fi
Riikka Hosiosto, p. 050 312 9425, riikka.hosiosto@partio.fi
Tervetuloa mukaan vuoden loistavimmalle kurssille! Nähdään huhtikuussa!

Kurssiterveisin Janne, Miikka, Sanna & Helena
Liitteet:
PJ-kurssilaisen ohje
Johtamistehtävälomake
Johtamistehtäväohjaajan ohje
Turvallisuuskysely
Osallistujalista
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