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Tervehdys pestijohtaja!
Tässä on yksi sinun tärkeimmistä työkaluistasi, Ilmo. Lounais-Suomen Partiopiirin
ohjelma- ja koulutusesite Ilmo ilmestyy kahdesti vuodessa - syksyllä ja keväällä. Kädessäsi olevasta Syys-Ilmosta löydät tiedot syksyllä 2020 järjestettävistä koulutuksista ja
tapahtumista. Piirin jäsenet ovat saaneet Repolaisen 2/2020 välissä tapahtumaliitteen,
josta 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 tapahtuma 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
päätti piirin syyskokous 2019, jossa lippukunnat hyväksyivät vuoden 2020 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 lippukunnassanne maksupolitiikasta ennakoivasti. Huomioi, että niin ilmoittautumiset kuin mahdolliset peruutuksetkin
tulee tehdä ajoissa. Partiotoimistot auttavat sinua mielellään Kuksan käytössä ja kaikessa
ilmoittautumiseen liittyvässä.
Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on “johtajuus” ja tavoitteena on, että jokainen partiojohtaja ymmärtää partio-ohjelman kasvattavan johtamistaitoja monipuolisesti. Mitä
partiokasvatus tarkoittikaan? Minkälaisia johtamistehtäviä kannattaa antaa sudenpennuille tai seikkailijoille? Miten tukea tarpojia ja samoajia heidän partiopolullaan? Miksi
partiojohtajaperuskoulutus on pakollinen osa vaeltajan ikäkausiohjelmaa? Näihin ja
moniin muihin kysymyksiin löydätte vastauksia syksyn ohjelma- ja koulutustapahtumista
- kannusta jokainen lippukuntasi johtaja johonkin ohjelma- tai koulutustapahtumaan
syksyllä 2020.
Uusien koulutusten ja tapahtumien kautta kohti parempaa johtajuutta!
Hilu & Helena
L-SP:n 2019 kasvatuksen ja vapaaehtoistuen ministerit
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Toimi näin
Lippukunnan muistilista
• Syksyn 2020 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittautuminen on 24.5.2020
mennessä tai tapahtumassa/nettisivuilla ilmoitettuna ajankohtana.
• Osa tiedoista ovat vielä alustavia. Tarkennuksia voi tulla tapahtumien ja kurssien
paikkoihin. Seuraa tarkennuksia nettisivuilta www.lounaissuomenpartiopiiri.fi.
• Lippukunnissa pestijohtaja huolehtii siitä, että kaikki löytävät sopivan koulutuksen tai
ohjelmatapahtuman, ja ilmoittautuvat niihin ajoissa.
• Ilmoittautumislinkit ovat 14.4.2020 alkaen piirin nettisivujen tapahtumakalenterista
(lounaissuomi.partio.fi/tapahtumakalenteri/)
• Ilmoittautuessa on tärkeä tarkastaa, että sähköpostiosoite on oikein, jotta koulutusten
ja tapahtumien viestit kulkevat. Kurssikirje lähetetään yleensä vain sähköpostitse.
• Kuksa-ilmoittautumisten tekemiseen saa tarvittaessa apua partiotoimistoilta.
• Pestijohtaja voi tarkistaa koulutuksiin valitut oman lippukuntansa osalta Kuksasta
1.7.2020 alkaen (Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan jäsenten tapahtumaosallistumiset). Lippukunta tiedottaa itse jäsenilleen koulutuksiin pääsemisestä.
• Koulutukseen valittu saa kurssikirjeen vähintään neljä viikkoa ennen kurssia.

Huolehdi myös peruutuksista
• Jos osallistuminen tapahtumaan tai kurssille peruuntuu, esteestä pitää ilmoittaa
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 tehdä, se tulee liian
myöhään tai ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista.
• Koulutusten ja tapahtumien osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu
sairaudesta tai vastaavasta syystä ja osallistuja toimittaa partiotoimistoon lääkärintai vastaavan todistuksen kahden viikon kuluessa tapahtumasta.
• Kilpailujen osallistumismaksu laskutetaan aina, jos peruutusta ei tehdä ilmoittautumisaikana.

4

Tapahtumakalenteri 2020
Elokuu
6.–9.8.
8.8.
14.–22.8.
14.–16.8.
17.–23.8.
21.–23.8.
22.8.
24.–6.9.
28.–30.8.
28.-30.8.
28.–30.8.
29.8.
29.8.
elokuussa myös
elokuussa myös

Ko-Gi 136 (pääsiäiskoulutus), Suomen Partiolaiset
J-PK I lähipäivä
Ko–Gi 139 (vaellus), Suomen Partiolaiset
Eräopaskurssin teoriaviikonloppu, Suomen Partiolaiset
Partion aloitusviikko
Aikuisten Vok, teoriaosa, Meripartiojaosto
PJ-PK IV, 2. osa, Koulutusryhmä
Aikuisrekryviikot
Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto
Partiojohtajan peruskoulutus II/2020 2. osa
Survival (ET3)
Sudenpentukilpailut ”Noppa”
Kaaosteoria 2020, Maarian Tähkät
Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
VOK Saaristomeri teoriaosa

Syyskuu
2.9.
2.9.
2.9.
4.–6.9.
6.9.
9.9.
9.9.
11.–13.9.
12.9.
12.–13.9.
15.9.
15.9.
16.9.
16.9.
18.–20.9
18.–20.9
18.–20.9.
18.–20.9.
19.9.
19.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.–27.9.
25.–27.9.
25.–27.9.
26.–27.9.
26.9.

Partiosyksyn suuri avajaisiltanuotio, Vartiovuori, Turun Partiolaiset
Erätaitovihjarit, Turku, Seikkailijajaosto
Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Merikisat, Meripartiojaosto
PJ-PK IB, aloitus, Koulutusryhmä
Erätaitovihjarit sammoille, Pori, Seikkailijajaosto
Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
PJ-PK VI, 1.osa, Koulutusryhmä
Vapaaehtoistuen Foorumi, Suomen Partiolaiset
Syysmestaruuskilpailut KeskiPiste, Pohjoiskulma
Pelastuspalvelun etsintäharjoitus, Turku, TVP, Turun Partiolaiset
JTO-koulutus, Koulutusryhmä
Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Vaeltajien A-ilta ”GP-suunnistus/Geokätköily”, Vaeltajajaosto
Retkeily (et1), Erätaitojaosto
Retkeily aikuisille (et1), Erätaitojaosto
Archipelago race, Meripartiojaosto
Partion tulevaisuusseminaari, Suomen Partiolaiset
EA-kertauskurssi, Turvallisuusjaosto/EA-ryhmä
Kurnunkierros XXXIV
Rauhanpäivä
Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä
Tapahtuma aikuisille: ”Paas peruuttaen Peräkärry”-teemailta, Aikuis- ja luottisryhmä
Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä
Aikuisten Vok, käytännönosa, Meripartiojaosto
PJ-PK VII, 1.osa, Koulutusryhmä
Ässis 1.osa, Samoajajaosto
Viestinnän koulutuspäivä, Suomen Partiolaiset
Kaupunkiretkipäivä sEikkailU, Kv-paatti
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syyskuussa myös
syyskuussa myös
syyskuussa myös

Sisujen iltapurjehdus
VOK Saaristomeri käytännön osa
Lahjasaaren talkoot, Turun Partiolaiset

Lokakuu
2.–4.10.

Koulutusfestarit, Koulutusryhmä
LPKJ-koulutus
Pestijohtajakoulutus
Ohjelmajohtajakoulutus
Akelakoulutus
Sampokoulutus
3.10. Luotsikoulutus, Koulutusryhmä
2.–4.10.
PJ-PK III 2. osa
3.10.
Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
3.10.
Mentorikoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
2.–4.10.
Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu, Suomen Partiolaiset
3.–4.10.
Partiotaitojen syys-SM-kilpailut, PäPa
6.10.
Akelavihjarit, Turku, Sudenpentujaosto
6.10.
Ansiomerkkikoulutus, Pori, Ansiomerkkitoimikunta
8.10.
Akelavihjarit, Pori, Sudenpentujaosto
8.10.
Ansiomerkkikoulutus, Turku, Ansiomerkkitoimikunta
9.–11.10.
Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
10.10.
ROK-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
10.10.
Hunaja 2020 -kevät- ja seikkailijakilpailut
10.–11.10. EA1-kurssi, Turvallisuusjaosto/EA-ryhmä
13.10.
Riehakas ryhmä haltuun, Sisujaosto
16.–18.10. Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI), WOSM
17.–18.10.
L-SP:n radiokerhon JOTA-JOTI-tapahtuma, Radiokerho (turvallisuusjaosto)
24.10.
Luottisseminaari, Aikuis- ja luottisryhmä
24.10.
LuotsiSatelliitti, Suomen Partiolaiset
24.10.
Simonpäivät
26.10.
Yösuunnistuskilpailut, Kaakkois-Turku
30.10.
Purjehduskauden päätösiltama, Meripartiojaosto
30.10.–1.11. Ässis 2. osa, Samoajajaosto
31.10.
Laajennettujen valiokuntien tapaaminen, Suomen Partiolaiset
lokakuussa myös Yhteiskuntasuhdetrainee-koulutus, Suomen Partiolaiset

Marraskuu
1.11.
6.–8.11.
6.–8.11.
7.11.
8.11.
11.11.
14.11.
13.–15.11.
14.–15.11.
14.–15.11.
15.11.
14.–15.11.
15.11.
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Piirin syyskokous, Piirihallitus
Vaellus (et2), Erätaitojaosto
Radioamatöörikoulutus, 1. osa, Turvallisuusjaoston radiokerho
Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset
Partiomatkailun ABC, Kv-paatti
Vali - Vanhojen kolmikoiden ilta, Alueryhmä
Sukellus seikkailijaohjelmaan, Pori, Seikkailijajaosto
PJ-PK VI, 2.osa, Koulutusryhmä
JTMK-koulutus, Kilpailujaosto
Jäsenkokous, Suomen Partiolaiset
Sukellus seikkailijaohjelmaan, Turku, Seikkailijajaosto
EA1-kurssi, Turvallisuusjaosto/EA-ryhmä
PJ-PK IAB, lähipäivä, Koulutusryhmä

18.11.
20.–21.11.
21.–22.11.
22.11.
27.–28.11.
27.–29.11.
28.11.
marraskuussa myös

Vaeltajien A-ilta ”Keilausilta”, Vaeltajajaosto
Sotepartiolaiset, Tarpojajaosto
#Ässä20, Samoajajaosto
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja, Aikuis- ja luottisryhmä
PJ-PK VII, 2.osa, Koulutusryhmä
Partioneuvoston syyskokous, Suomen Partiolaiset
Yhteiskuntasuhdetrainee-koulutus, Suomen Partiolaiset

Joulukuu
5.12.
YK:n kansainvälinen vapaaehtoisten päivä
6.12.
Soihtukulkue, Porin Partiolaiset
9.12.
Partiolaisten kauneimmat joululaulut, Turku, Turun Partiolaiset
10.12.
Partiotoimiston joulukahvit, Partiotoimisto
11.12.
Luottisten pikkujoulut, Aikuis- ja luottisryhmä
11.–13.12. Radioamatöörikoulutus, 2. osa, Turvallisuusjaoston radiokerho
27.12.2020–1.1.2021 Ko-Gi 140 (kaamos), Suomen Partiolaiset
27.12.2020–2.1.2021 Eräopaskurssin talviosa, Suomen Partiolaiset

lounaissuomi.partio.fi/tapahtumakalenteri/
osoitteesta löydät aina ajantasaiset tiedot tapahtumista ja koulutuksista
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Kuva: Ville Rajala

Kuva: Kris Loimaala

Ohjelmatapahtumia
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

Aikuisluotsitapaaminen
2.9. Rauma
9.9. Turku, Partiotoimisto
Aikuisluotsi hoi – tule tapaamaan muita aikuisluotseja!
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. Tule rohkeasti mukaan!
0€/hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, petra.naavalinna@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Akelavihjari
6.10. klo 18–20, Turun Partiotoimisto
8.10. klo 18–20, Porin Partiotoimisto
Hei Akela! Kaipaatko vertaistukea, uusia ideoita lauman toimintaan ja keskustelua
sudenpennuista? Tule Akelavihjarille! Pääset nauttimaan valmiista ohjelmasta, joka on
tehty juuri sinulle.
Akelavihjari järjestetään saman sisältöisenä sekä Turussa että Porissa.
Hinta: 5€/hlö
Sudenpentujaosto, Ida Ainasoja, ida.ainasoja@partio.fi

VIP
6.9.

Meiltä osallistuu:
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Archipelago race
18.–20.9.
Vaativa yöpurjehduskilpailu, jossa 1. sija on tavoittelemisen arvoinen!
Archipelago race on yöpurjehduskilpailu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden
harjoitella yönavigointia sekä loppuun asti harkittua veneenhallintaa. Archipelago race on
piirimme meripartioalusten purjehduskauden päätöstapahtuma, jossa purjehditaan sekä
vietetään aikaa yhdessä ystävien kanssa.
Meripartiojaosto, Turun Mikaelin Siniset
Meiltä osallistuu:

JOTA-JOTI-tapahtuma
17.–18.10., Turun seutu
Viesti partiolaisten kanssa ympäri maailman radion ja internetin välityksellä!
Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI) on maailman suurin
vuosittainen partiotapahtuma, johon osallistui viime vuonna 1,8 miljoonaa partiolaista. Tarkoituksena on tutustua partiolaisiin eri puolilla maailmaa radion ja internetin
välityksellä. L-SP:n radiokerho pitää kaikille piirin lippukunnille tarkoitetun JOTA-JOTItapahtuman Turun seudulla. Tapahtuma on tarkoitettu seikkailijoille ja sitä vanhemmille
partiolaisille. Paikalle voi tulla yöksi lauantaista sunnuntaihin tai vain päiväosallistujaksi
lauantaina. Seikkailijat voivat osallistua vain päiväksi, ja seikkailija- ja tarpojaryhmillä
on oltava vartionjohtaja mukana tapahtumassa. Tapahtumassa voi suorittaa esimerkiksi
seikkailijoiden Viestitys-taitomerkin, tarpojien Yhteyskunta-tarpon Kotikansainvälisen
retken, samoajien Partiolaisena maailmassa -aktiviteetin tai vaeltajien Kansainvälisyyttä
Suomessa -aktiviteetin.
30€/viikonloppuosallistuja
15€/päiväosallistujat

VIP
4.10.

Turvallisuusjaoston Radiokerho, Nuutti Nikola, 045 126 2644, nuutti.nikola@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Kaupunkiretkipäivä Seikkailu
26.9., Loimaa
Kävellen halki Euroopan.
Seikkailijoiden kaupunkiretkipäivässä tutustutaan Eurooppaan. Päivän aikana seikkailijat
pääsevät tutustumaan eri Euroopan maihin ja elämään Euroopassa. 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 sampo tai saattaja ilmoittautuu.
Tapahtumaan mahtuu mukaan 20 vartiota ilmoittautumisjärjestyksessä.
30€/vartio

VIP
31.8.

Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto, Camilla Rautala, camilla.rautala@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Kokoontumispurjehdus
28.–30.8.
Rentoa yhdessäoloa merellä!
Kokoontumispurjehdus on eskaaderityyppinen purjehdus, jonka tarkoituksena on koota
piirimme meripartiolaiset yhteen. Tapahtumassa uudet ihmiset, tavat sekä erilaiset
meripartiokulttuurit kohtaavat!
Meripartiojaosto, Uudenkaupungin Merihait
Meiltä osallistuu:
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Merikisat
4.–6.9.
Merikisat on Lounais-Suomen Partiopiirin perinteinen kevytveneillä käytävä partiotaitokilpailu.
Kisassa koetellaan sekä purjehdustaitoja että partio-osaamista. Kilpailu on suunnattu niin
samoajille, vaeltajille kuin aikuisillekin. Kilpailu käydään ilman sarjarajoja 2–4 hengen
venekunnissa. 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, tervetuloa Merikisoihin!
Tarkemmat tiedot kilpailun aikataulusta ja säännöistä lähetetään ilmoittautuneille
venekunnille viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Meripartiojaosto, Kupittaan Henrikin Pojat
Meiltä osallistuu:

Purjehduskauden päätösiltama
6.11.
Partioalusten kippareiden kohtaamispaikka, käydään läpi mennyt purjehduskausi
ja jaetaan kokemukset!
Iltama suunnattu alusten kippareille. Mielenkiintoisten esitysten jälkeen illallinen
ja sauna.
5€/hlö
Meripartiojaosto, Roope Korpela, Meripartio-ohjelmaohjaaja 044 361 1243,
roope.korpela@partio.fi

VIP
25.10

.

Meiltä osallistuu:

Vaeltajien A-ilta ”GPS-suunnistus ja geokätköily”
16.9., Turku ja Pori
0€/hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, niina@etelatalo.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
4.9.

Vaeltajien A-ilta ”Pikkujoulutunnelmissa keilaten”
18.11., Turku ja Pori
15€/hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, niina@etelatalo.fi

VIP
30.10

.

Meiltä osallistuu:

Yhteiskuntamajakka Sotepartiolaiset
20.–21.11., Turku
Sote unohdettiin vaalien jälkeen uusien yhteiskunnallisten ongelmien noustua kaikkien
huulille. Vai unohdettiinko sittenkään?
Hetken sote oli kaikkien huulilla. Mikä sote oikeastaan oli? Miksi siitä puhuttiin niin
paljon? Ja miksi zombit ovat jälleen liikkeellä? Lähde vartiosi kanssa selvittämään suurta
sote-mysteeriä tässä yhteiskuntamajakassa. Selviydytkö zombien hyökkäyksestä?
Löydättekö ratkaisun tähän vuosia jatkuneeseen keskusteluun?
Mukaan mahtuu 120 osallistujaa. Toivomme lähijohtajan osallistumista tapahtumaan.
45€/hlö
Tarpojajaosto, Katariina Suutela, katariina.suutela@partio.fi

VIP
23.10

.

Meiltä osallistuu:

#Ässä20
21.–22.11. valitsemassasi paikassa
Legendaarinen #Ässä tulee taas!
Kerää 3–6 samoajan tiimi, joka kokoontuu valitsemaansa internetyhteydellä varustettuun
paikkaan suorittamaan samoajaoston innovoimia toinen toistaan hupaisampia tehtäviä
vuorokauden ajaksi. Tiimi saa tehtäväohjeet komentokeskuksesta somen välityksellä
tasaisin väliajoin. Nyt samoajatapahtumaan osallistuminen on ennennäkemättömän
helppoa - voit perustaa tukikohdan vaikka omalle kololle tai lippukunnan kämpälle!
Leikkimielisessä kisailussa huikein somettajatiimi palkitaan. Tähän tapahtumaan voit
kutsua myös EVP-kaverisi mukaan.
10€/vartio
Samoajajaosto, Tytti Nurminen, tyyni-meri.nurminen@partio.fi

VIP
11.10

.

Meiltä osallistuu:
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Tapahtumia aikuisille syksyllä
”Paas peruuttaen peräkärry” - teemailta
23.9., Turku ja Pori
Oletko hukassa peräkärryn kanssa? Saatko kärryn peruuttaessasi vain linkkuun?
Vai kaipaatko varmuutta peräkärryn käsittelyyn?
Tule kokeilemaan ja hankkimaan vinkit peräkärryn käsittelyyn, sillä nyt se on mahdollista.
Peruuttelemme kärryä Porissa ja Turussa. Oma auto ja kärry suotavaa - näin saat
tuntuman juuri omaan ajokalustoosi, mutta paikalla on myös ajoneuvo kärryineen
muillekin.
PS. Huomioi että teemailta on vain yli 18-vuotiaille - ajokortti oltava.
5€/hlö
Aikuis- ja luottisjaosto;
Pori: Päivi Jouste, paivi.jouste@partio.fi
Turku: Kati Haapasalo, kati-marika.haapasalo@partio.fi

VIP
16.9.

Meiltä osallistuu:

Luovuuslilja IV
27.-28.11., Turku ja Pori
Se tulee taas –järjestyksessään jo neljäs Luovuuslilja!
Voit tulla päivittämään partiopaitasi merkit, kutomaan kaappiin unohtuneen ihanan
neuletyön loppuun, virkkaamaan joululahjat, askartelemaan joulukortit, piirtämään,
soittamaan, heiluttelemaan liimapyssyä, joogaamaan, laulamaan tai vain olemaan
luovasti läsnä.
15€/hlö
Aikuis- ja luottisjaosto;
Turku: Kati Haapasalo, kati-marika.haapasalo@partio.fi
Pori: Päivi Jouste, paivi.jouste@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
16.11

.

Johtajakoulutukset
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

Lippukunnanjohtajakoulutus
2.–4.10.2020, Koulutusfestareilla
Hei aikuinen! Tule hakemaan tietoa ja työkaluja lippukunnan pyörittämiseen!
Koulutuksen aikana saat eväitä lippukunnan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.
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 partiojohtajille.
70€/hlö
koulutusryhmä, Tarja Mäkinen, tarja.makinen@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Luotsikoulutus
3.10.
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 kouluttautuja
saa rautaisannoksen tietoa ja työkaluja valitsemansa ikäkauden ohjelman soveltamiseen.
Koulutuksessa pohditaan myös valitun ikäkauden haasteita ja mahdollisuuksia, ja näihin
pohdintoihin käytetään mahdollisuuksien mukaan lähtökohtina kouluttautujien omia
kokemuksia ja kysymyksiä. Koulutus on suunnattu tarpoja- samoaja- tai vaeltajaluotsin
pesteissä toimiville tai pestissä juuri aloittaville aikuisille partiolaisille.
Koulutuksen alaikäraja on tarpoja- ja samojaluotseille 18 vuotta ja vaeltajaluotseille 22
vuotta. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille. Koulutus maksaa 15€/ hlö. L-SP tarjoaa
vuoden 2020 aikana jokaiselle piirin lippukunnalle yhden ilmaisen luotsikoulutuksen.
Tämän lisäksi piirileiri Otavalla järjestettävä koulutus on ilmainen leirille osallistuville
partiojohtajille, etusijalla ovat Otavalla leiriluotsien pesteissä toimivat
15 €/hlä
Koulutusryhmä, Anne “Käpy” Tyrmi, anne-mari.tyrmi@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Mentorikoulutus
3.10. 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. Mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen
kehittymistä johtajana. Koulutus on suunnattu mentorin tehtävistä joko omassa lippukunnassa tai piirin mentoriohjelmassa kiinnostuneille.
0€/hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Eveliina Virtanen, eveliina.virtanen@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
18.9.

Ohjelmajohtajakoulutus
2.–4.10., Koulutusfestareilla
Ohjelmajohtaja! Ota partio-ohjelma ja lippukunnan johtokolmikon osana toimiminen
haltuun juuri sinulle räätälöidyssä koulutuksessa.
Vastaatko lippukuntasi ikäkausitoiminnasta? Tule hakemaan parhaat vinkit ohjelmajohtajan pestin laadukkaaseen toteuttamiseen ja vaihtamaan ajatuksia muiden ohjelmajohtajien kanssa. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajakurssin käyneille uusille ja pestissä
jo toimiville ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville. Koulutuksen aikana tutustut lasten
ja nuorten kehitysvaiheisiin ja erityispiirteisiin sekä opit toimimaan aikuisena tukena
lippukunnassa. Saat myös vinkkejä aikuisten johtamiseen, kaikkien ikäkausien partioohjelman toteuttamiseen sekä ikäkausien yhteistyöhön lippukunnassa. Lisäksi pääset
verkostoitumaan muiden ohjelmajohtajan pestissä toimivien aikuisten kanssa. Koulutus
on tarkoitettu partiojohtajille.
70€/hlö
Koulutusryhmä, Tarja Mäkinen, tarja.makinen@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Partiojohtajien peruskoulutus
Monimuotokoulutus IA/2020 9.2., 18.4. ja 15.11.
Monimuotokoulutus IB/2020 6.9., 15.11. ja kevät 2021
PJ-PK VI/2020 11.–13.9. ja 13.–15.11.
PJ-PK VII/2020 25.–27.9. ja 27.–29.11.
Kouluttaudu Partiojohtajaksi NYT!
Lähde hakemaan PJ-koulutuksesta kaikki perustiedot ja -taidot, mitä partiojohtajana
tarvitset! Koulutuksessa pääset mm. harjoittelemaan tapahtuman johtamista, saat koulutusta johtamistaidoista ja syvennät näkemystäsi partioliikkeestä. Koulutus on tarkoitettu
lippukunnan vastuupesteissä toimiville partiolaisille. Koulutusosien välissä tehdään
johtamisharjoituksena sopivan haastava projektijohtamistehtävä, jota ohjaa oman
lippukunnan nimeämä partiojohtaja (leiri, retki, lippukunnan kisat tms.). Koulutukseen
päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokoulutukseen vähintään
22-vuotias) ja sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta
lippukunnassa. Alle kolme vuotta partiossa olleille suositellaan Partio Tutuksi -koulutuksen suorittamista ennen koulutukseen tuloa. PJ-tunnusten saamisen edellytyksenä
on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat tiedot. Monimuotokoulutus koostuu lähiopetuskerroista, verkkotehtävistä Moodle-oppimisympäristössä, johtamisharjoituksesta ja
itsenäisestä opiskelusta huomioiden kouluttautujan aiemman osaamisen.
110€/hlö, monimuotokoulutus 85€/hlö, PJ-PK Otava 90€ /hlö
Koulutusryhmä, Riikka Hosiosto, riikka.hosiosto@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Partiokouluttajakoulutus
9.–11.10., Yhteistyökoulutus Hämeen Partiopiirin kanssa
Opi kouluttamisen salat ja niksit, Partiokouluttajakoulutuksessa pääset uppoutumaan
erilaisiin koulutusmenetelmiin ja kouluttautujien oppimisen optimointiin.
Koulutuksella on annettavaa kokeneille kouluttajille, kokemattomille kouluttajille,
kouluttamisesta kiinnostuneille ja ennen kaikkea heille, jotka haluavat olla loistavia
siinä, mitä tekevät! Koulutus sisältää kokeilemista, harjoittelua ja palautetta sopivassa
paketissa, ennakkotehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä sekä viikonlopun mittaisen
myllytyksen. Tämä spektaakkeli tukee toimintaasi piiripestissä, ROKilla kouluttamisessa
ja ihan arkisessa ryhmän johtamisessa. Parasta antia kouluttamisesta, mitä partiolla on
tarjota! Koulutus on piiriluottiksille ilmainen. Kaikille arvokas. Koulutus on tarkoitettu
partiojohtajille.
70€/hlö, piiriluottiksille koulutus on ilmainen
Koulutusryhmä, Otto Glader, otto.glader@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Pestijohtajakoulutus
2.–4.10., Koulutusfestareilla
Koulutus uusille pestijohtajille: opi johtamaan ihmisiä onnistumaan.
Mistä tietää ovatko kaikki inkkarit kanootissa ja koulutettuja? Pestijohtaja tietää! Mitä
pestijohtaja tekee, mitä tehtävässä on hyvä tietää? Tule tapaamaan muita pestijohtajia ja
petraamaan 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 peruspaketti tehtävässä loistamiseen! Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
70€/hlö
Koulutusryhmä, Kati Isotupa-Erjala, kati.isotupa-erjala@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Täydentävä koulutus
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

Aikuisten veneenohjaajakurssi (Vok)
14.–16.8. Teoriaosa
25.–27.9. Käytännön osa
Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn
partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle
alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella tai valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä suuremmilla lippukuntien koulutusaluksilla. Koulutusaluksen hallinta ja aluksen
hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita.
Kurssi on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille partiolaisille. Ennen kurssia järjestetään
tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot,
kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, matka-aika-nopeus
-laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt.
85 €/hlö

VIP
2.8.

Meripartiojaosto / Puhurin Pojat, Otto Glader, otto.glader@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Ansiomerkkikoulutus
6.10., Partiotoimisto, Pori
8.10., Partiotoimisto, Turku

VIP
29.9.
VIP
1.10.

Miten kiittää lippukunnan ansioituneita johtajia? Kenelle voimme ehdottaa Mannerheimsolkea? Miten merkkejä ehdotetaan Kuksan kautta?
Ansiomerkkikoulutuksessa syvennytään piirin ja SP:n ansiomerkkeihin lippukunnan
näkökulmasta, annetaan ohjeita laadukkaan ehdotuksen tekemiseen ja ohjeistetaan
sähköisten ehdotusten tekemiseen Kuksan kautta. Koulutus on suunnattu kaikille lippukuntien ansiomerkkiasioista vastaaville johtajille ja muille aihepiiristä kiinnostuneille.
Koulutus sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen Ansiomerkki-koulutuskokonaisuuden.
Ennakkoilmoittautuminen Kuksa-linkin kautta. Tilaisuus ja koulutusmateriaali ovat
maksuttomia.
0€/hlö
Ansiomerkkitoimikunta, Porin koulutus: Hanna-Leena Puosi,
hannaleena.puosi@partio.fi, Turun koulutus: Jyrki Tuominen, scout@iki.fi
Meiltä osallistuu:

Ensiavun kertauskurssi
19.9., Turun partiotoimisto
Kurssilla kerrataan toiminta onnettomuuspaikalla sekä hätäensiapu.
15€/hlö
Turvallisuusjaoston EA-ryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787, tiina.harkia@gmail.com
Meiltä osallistuu:

Ensiavun peruskurssi (EA1-kurssi)
II/2020 10.–11.10., etelä
III/2020 14.–15.11., pohjoinen
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi on samoajille, vaeltajille ja aikuisille.
EA1 II/2020 etelä HUOM! Kurssi pidetään Turussa koululla ilman yöpymismahdollisuutta. Kurssipäivät kestävät lauantaina noin klo 9-20 ja sunnuntaina klo 9-15. Koulu on
julkisen liikenteen (Föli) varrella ja päivät rakennetaan niin, että bussiin ehtii järkevästi.
Tarkemmat tiedot kurssipaikasta ja bussiaikataulut ilmoitetaan kurssilaisille heti kun
kurssipaikka varmistuu.
50€/hlö
Turvallisuusjaoston EA-ryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi

20 Meiltä osallistuu:

Erätaitovihjarit
2.9 Turku, 9.9 Pori
Aiheuttavatko seikkailijoiden erätaitoihin liittyvät aktiviteetit pakokauhua, kaipaatko
uusia ideoita erä- ja retkeilytaitoaktiviteettien suorittamiseen? Tule syyskuussa seikkailija– ja erätaitojaoston yhteistyössä järjestämälle erätaitovihjareille. Koulutuksessa
keskitytään nimenomaan seikkailijaikäkaudessa tarvittavien erä- ja retkeilytaitojen
oppimiseen. Koulutuksen perustana toimivat sampojen erätaitovaatimukset. Koulutus
sopii hyvin niin uusille kuin pidempäänkin sampona toimineille, kun erä- ja retkeilytaidot
ovat päässeet ruosteeseen tai ne ovat vielä täysin uusi juttu!
10€/hlö
Koulutus järjestetään samansisältöisenä Turussa ja Porissa.

VIP
16.8.

Seikkailijajaosto, Janette Suomalainen, janette.suomalainen@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Johtamistehtäväohjaajien koulutus
1.2. Lippukuntapäivässä, 15.9. Turku/Skype
Täällä opit, miten pj-kouluttautujista hiotaan loistavia johtajia lippukuntaan!
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 partiojohtajaperuskoulutukseen ja sen suorittamiseen sekä vinkkejä kouluttautujan ohjaamiseen!
Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
0€/hlö
Koulutusryhmä, Marjo Aalto, marjo.aalto@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Luottiskoulutus
3.10., Turun partiotoimisto
Tämä koulutus on sinulle uusi piiriluottis!
Luottiskoulutus on tarkoitettu sinulle aikuinen tai vaeltaja, joka olet aloittanut piiriluottiksena 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 piiriluottiksena toimimiselle.
Luottiksille ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Sanna Tamminen, sanna.tamminen@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus
(JTMK-koulutus)
14.–15.11., Pohjoinen
Opi, miten partiotaitokilpailut järjestetään ja hyppää mukaan kilpailujärjestelyjen kulisseihin!
Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa
sekä osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyiden, kuten ratojen, tuloslaskennan sekä tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä
oman piirinsä kisojen erityispiirteet. Tuleville kilpailujärjestäjille koulutuksen suositeltu
ajankohta on kaksi vuotta ennen järjestettävää kilpailua. Esitietona suositellaan rastipäällikkökoulutusta. Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa alimman tason maastotuomarikortin sekä opintopisteitä. Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/
taitokoulutus/kisakoulutus/jarjestelytoimikuntakoulutus/
60€/hlö
Kilpailujaosto, Suvi Kajanen, suvi.kajanen@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
16.10

.

Radioamatöörikoulutus
1. 7.–8.11., Turun seutu
2. 11.–13.12., Turun seutu
Lähiopetusillat sovitaan erikseen kurssilaisten kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.
Radioamatöörikoulutuksessa suoritetaan perusluokan radioamatööritutkinto. Koulutus
koostuu itseopiskelusta, parista lähiopiskelupäivästä ja kahdesta koulutusviikonlopusta,
joiden lopulla järjestetään monivalintakoe. Koulutus jakautuu liikenne- ja määräysosiin
(K-moduuli) ja lyhyeen sähkötekniikkaan ja turvallisuusmääräyksiin (T1-moduuli).
Koulutuksen hinta on 75 €, ja moduulien tenttiminen maksaa 18 €/moduuli. Jos
kummankin moduulin saa läpäistyä, Traficomilta voi hakea radioamatöörin pätevyystodistusta ja radioamatöörilupaa, jotka maksavat yhteensä noin 62 €.
75 €/hlö
Turvallisuusjaoston radiokerho, Reetta Mansikkaviita, 044 280 3229,
reetta.mansikkaviita@gmail.com

VIP
15.8.

Meiltä osallistuu:

Rekrykoulutus
16.9. Turun partiotoimistolla
Apua aikuisten rekrytointiin.
Rekrytoinnin ammattilaisten vetämä koulutus rekrytoinnista. Koulutuksen tavoitteena
on herättää ajattelemaan rekrytointia: mitä rekrytointi oikeastaan on? Koulutuksessa
pyritään antamaan tietoa, tukea ja käytännön vinkkejä aikuisten rekrytointiin mukaan
partiotoimintaan. Koulutus sopii sekä piiriluottiksille että lippukuntatoimijoille.
0€/hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, petra.naavalinna@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Retkeily (ET I)
18.–20.9., Leijankämpän ympäristö
Kaikki mukaan viettämään mukavaa viikonloppua metsässä!
Oletko kiinnostunut retkeilyn perusteista: majoittumisesta, retkiruoanlaitosta, luonnossa
liikkumisesta hyvässä seurassa? Haluatko rautaisen osaamisen tavallisista retkitaidoista
ja enemmän uskallusta lähteä retkeilemään itsenäisesti ja ryhmäsi kanssa? Jos vastasit
kyllä, on Retkeilykurssi juuri sinua varten! Jos olet tarpoja tai sitä varttuneempi retkistä
ja leireistä kiinnostunut partiolainen, olet enemmän kuin tervetullut mukaan! Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään luonnossa.
50€/hlö
Retkeilykoulutus on validioitu, eli tästä saat halutessasi opintopisteytetyn
kurssitodistuksen.

VIP
31.5.

Erätaitojaosto, Emilia Asikainen, emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Retkeily aikuisille (ET I)
18.–20.9.2020, Leijankämpän ympäristö
Tervetuloa mukaan viettämään erähenkinen viikonloppu kypsemmässä seurassa!
Oletko kiinnostunut retkeilyn perusteista: majoittumisesta, retkiruoanlaitosta, luonnossa
liikkumisesta hyvässä seurassa? Oletko seikkailija- tai tarpojaryhmän vetäjä tai vasta
partion löytänyt aikuinen, etkä oikein keksi, mitä uutta retkillä voisi tehdä? Tuntuuko
ajatus ryhmän yöretkestä metsässä haastavalta? Jos vastasit kyllä, on Retkeilykurssi
tarkoitettu juuri sinulle! Jos siis olet retkistä ja leireistä kiinnostunut aloittelija tai hieman
kokeneempikin, olet tervetullut mukaan oppimaan uutta sekä kertaamaan vanhaa. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään sekä viihtymään luonnossa.
50€/hlö
Retkeilykoulutus on validioitu, eli tästä saat halutessasi opintopisteytetyn
kurssitodistuksen.
Erätaitojaosto, Emilia Asikainen, emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi
Meiltä osallistuu:

24

VIP
31.5.

Riehakas ryhmä haltuun
13.10., Porin partiotoimisto
Riehakas ryhmä haltuun - keinoja ja vinkkejä haastavan partioryhmän ohjaamiseen.
Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille samoajista aikuisiin ja erityisesti hänelle/heille,
jonka/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
partioryhmissä esiintyviä ongelmatilanteita ja etsitään niihin ratkaisumalleja. Kouluttajana toimii alan ammattilainen ja aktiivi partiojohtaja Karoliina ”Karkki” Polvi Turun
Tähti-Tytöistä, Auran Tähti Pojista sekä Turun Sinikotkista
5€/hlö
Sisujaosto, Karoliina Polvi, karoliina.polvi@partio.fi
Meiltä osallistuu:

ROK-kouluttajakoulutus
10.10., Yhteistyökoulutus Hämeen Partiopiirin kanssa.
ROKilla koulutetaan samoajista johtajatähtiä, tässä koulutuksessa kerrotaan miten!
Partio kouluttaa johtajia, tässä koulutuksessa kerrotaan miten. Avaamme ROKin sisällöt,
opastamme miten koulutus johdetaan ja miten se saadaan onnistumaan. Koulutuksessa
esitellään tärkeimmät koulutusmenetelmät ja nostetaan ryhmänohjaajakoulutuksen
tärkeimmät asiat korkeimmalle jalustalle. Koulutus järjestetään yhdessä partiokouluttajakoulutuksen kanssa.
Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
15€/hlö
Koulutusryhmä, Otto Glader, otto.glader@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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Sukellus seikkailijaohjelmaan
14.11., Pori
15.11., Turku
Aiheuttaako uudistunut seikkailijaohjelma harmaita hiuksia? Ehkäpä olet siirtymässä
johtamaan seikkailijaryhmää tai kenties olet juuri aloittanut sammon tehtävissä?
Tervetuloa sukeltamaan seikkailijaohjelmaan. Päivän aikana käydään läpi seikkailijaohjelman perusteet. Sukellus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa seikkailijoille sopivaa
toimintaa sekä tukee sinua toimiessasi sammon roolissa. Koulutus on suunnattu nimenomaan vasta vähän aikaa pestissä toimineille tai pestissään aloittaville uusille sammoille.
Koulutuksen kesto on 4h. Koulutus järjestetään samansisältöisenä Turussa ja Porissa
10€/hlö
Seikkailijajaosto, Sini-Johanna Lespi, sini-johanna.lespi@partio.fi

VIP
25.10

.

Meiltä osallistuu:

Survival (erätaito3)
28.–30.8., mysteeri
Oletko valmis haastamaan itsesi luonnon ehdoilla? Jos vastasit tähän kyllä ilmoittaudu
survival kurssille pikimmiten.
Survival-kurssi eli erätaito 3 haastaa sinut selviytymään vähillä varusteilla, luonnonantimilla ja tilapäisvälineillä. Kurssin suoritettuasi tulet toimeen yllättävissä ja vaihtelevissa
olosuhteissa ilman repullista tavaraa. Erätaito 3 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 erätaito 2 -kurssi tai
vastaavat retkeilytaidot.
50€/hlö
Erätaitojaosto, Sanna ”Nanda” Suinila, sanna.suinila@partio.fi
Meiltä osallistuu:

SynttäriÄssis
Osa 1. 25.–27.9.
Osa 2. 30.10.–1.11.
Samoaja - Tervetuloa synttärihumuun!
Tule mukaan juhlimaan johtajuuden riemuvuotta ja kuori kermat kakun päältä. SynttäriÄssis tarjoaa sinulle monipuolista teemaohjelmaa, mielenkiintoisia koulutusaiheita ja
mahdollisuuden tutustua muihin samoajiin ympäri piiriä. Ässiksellä pääset vahvistamaan
taitojasi ryhmänjohtajana ja samalla saat vinkkejä partioarkeesi. Ässis eli jatko-ROK
on tarkoitettu toisen ja kolmannen vuoden samoajille, joiden ROKin suorittamisesta on
mielellään vuosi. Ässis on kahden viikonlopun kokonaisuus, jolle voit osallistua vain
kerran.
90€/hlö
Samoajajaosto, Elina Alajoki, elina.alajoki@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
23.8.

Vaellus (Erätaito II)
6.–8.11.
Vaellusmuotoisella kurssilla syvennetään eräretkeilyn perustietoja ja -taitoja, joita
osallistuja on päässyt opettelemaan Retkeily koulutuskokonaisuuden parissa (ET I
-kurssilla). Kurssin aikana käsitellään mm. liikkumista, retkiruokia, 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. Kurssi järjestetään piirin eteläisessä osassa, tarkempi paikka varmistuu lähempänä kurssia.
Vaelluskoulutukselle (ET II) osallistumiseen suositellaan hyväksytysti suoritettua
Retkeilyn koulutuskokonaisuutta (ET I) tai muuta aiempaa retkeilykokemusta.
Erätaitojatkokoulutus on validioitu, eli tästä saat halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen.
50€/hlö
Erätaitojaosto, Josefina Hietanen, josefina.e.hietanen@partio.fi
Meiltä osallistuu:

Vanhojen johtokolmikoiden ilta
11.11., Turun partiotoimisto
Illan mittainen tapahtuma on tarkoitettu jo hetken pesteissään toimineille johtokolmikoille. Illassa keskitytään muutamaan aiheeseen, joilla voi ohjata omaa toimintaansa
kehittämään lippukunnan toimintaa pidemmällä tähtäimellä. Luvassa myös vertaistukea
ja hyviä ideoita kotiin viemiseksi.
0€/hlö
Alueryhmä, Maikki Laukkanen, maikki.laukkanen@gmail.com

VIP
6.11.

Meiltä osallistuu:
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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 22 v.

Hunaja 2020 -kevät- ja seikkailijakilpailut
10.10., Rauma
Tule makeisiin Hunaja 2020 kisoihin Unajaan!
Lähde Merikarhun kanssa hunajajahtiin. Suuntaa kokkasi kohti Unajan kauppasatamaa.
Tässä makeassa kilpailussa kilpaillaan seikkailijakilpailut sekä oranssin ja vihreän sarjan
kilpailut.
50€/vartio
Rauman alue, Suvi Lamminen, suvi.lamminen@partio.fi

VIP
13.9.

Meiltä osallistuu:

KeskiPiste 2020, piirin syys-PT-kisat
12.–13.9., Pyhäranta
Meren tyrskyt ja metsän humina kutsuvat vartiot mukaan Pohjoiskulman järjestämään
piirin syysmestaruuskilpailuun, Lounais-Suomen Partiopiirin keskipisteeseen Pyhärantaan.
Lounais-Suomen Partiopiirin syysmestaruuskilpailut
65€/vartio
Pohjoiskulma, Kisanjohtaja Kaisa Räsänen, kaisa.rasanen@partio.fi
Meiltä osallistuu:
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VIP
30.8.

Kurnunkierros XXXIV
19.9., Turku, Henrikin kirkko
Sisupartiolaisten perinteiset Partiotaitokilpailut kisataan tänä vuonna Turussa. Kuka
lähtee kotiin pokaali mukanaan?
Hinta: 15 € / henkilö
Leena Aula, 040 537 0757, leena.aula@gmail.com
Meiltä osallistuu:

Piirin yösuunnistuskilpailut
26.10., Lieto
Lounais-Suomen Partiopiirin yösuunnistuskilpailu järjestetään maanantaina 26.10.2020
Liedossa. Yösuunnistuskilpailuissa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä ja kisataan piirimestaruuksista sääntöjen mukaisissa henkilökohtaisissa
sarjoissa. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva SP:n jäsenmaksu.
6€/hlö, laskutetaan lippukunnilta jälkikäteen.
Kilpailunjohtaja Laura Mäkinen 040 766 0844, Lätynkääntäjät
Meiltä osallistuu:

Sudenpentukilpailut ”Noppa”
29.8. Harjavalta ja Piikkiö
Yhdessä tekemisen riemua ja leikkimielistä kilpailua
Sudenpentukilpailuissa pääpainoon yhdessä tekemisessä ja onnistumisessa. Kilpailuissa
vietetään mukava retkipäivä metsässä ratkoen erilaisia tehtäviä ja samalla uutta oppien.
Jokaisen pentueen mukana kulkee saattaja, joten eksymisen vaaraa ei ole. Kilpailu järjestetään piirin alueella kahdessa eri paikassa saman sisältöisenä. Tänä vuonna kisoissa ei ole
käytössä osallistujakiintiöitä.
50€/pentue
Kymmenykset ja Huittinen, Ida Ainasoja, ida.ainasoja@partio.fi
Meiltä osallistuu:

29

30
Kuva: Juli
us
Rantanen

Kuva: Ville Rajala

Muistiinpanoja
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Ilmo 2020
Toimitus Hilkka “Hilu” Näse, Mikaela “Piisku” Savolainen,
Noora Kankare, Niko Sjöholm, Maarit Salminen, Satu-Maija Kaunisto
Taitto: Satu-Maija Kaunisto
Yhteistyössä:
Painotyö Suomen Uusiokuori, Somero 2020
Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri

