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Tervetuloa koulutuksiin 
ja ohjelmatapahtumiin!
Hyvä pestijohtaja, tässä on yksi tärkeimmistä työkaluistasi, Lounais-Suomen 
Partiopiirin ohjelma- ja koulutusesite Ilmo. Ilmo ilmestyy kahdesti vuodessa, 
syksyllä ja keväällä. Kädessäsi olevasta Syys-Ilmosta löydät tiedot syksyllä 2021 
järjestettävistä koulutuksista ja tapahtumista. 

Ilmossa tapahtumatiedot voivat olla vielä puutteellisia. Seuraa siis aktiivisesti 
myös piirin muita viestintäkanavia, Lippukuntapostia ja piirin nettisivujen 
Tulevat tapahtumat -osiota. 

Ilmo-vihon loppuun on koottu syksyn tapahtumat VIP-kalenteriin, mistä voit 
kätevästi tarkistaa, milloin mihinkin tapahtumaan pitää viimeistään ilmoittautua. 
Ilmoittautumiset tehdään Kuksan kautta.

Kun pohditte lippukunnassa tapahtumiin osallistumista, muista nämä tärkeät 
asiat: Markkinoi tapahtumia oikealle kohderyhmälle. Ilmoita vain ne henkilöt, 
jotka ovat todella osallistumassa. Huolehdi, että alaikäisten huoltajat ovat 
tietoisia ilmoittautumisesta. Keskustele osallistujan kanssa tulevasta tapahtu-
masta ja sen luonteesta. Sopikaa lippukunnassa maksupolitiikasta ennakkoon. 
Hoida ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset ajoissa. 

Partiotoimistosta saat apua, jos olet epävarma, kenelle mikäkin tapahtuma on 
suunnattu tai jos tarvitset apua ilmoittautumisten tai Kuksan kanssa.

Kuluvan vuoden ohjelmapainotus on Katsomus (k)antaa! Ohjelmapainotus 
keskittyy katsomus- ja rauhankasvatukseen, joka kulkevat paljon käsi kädessä. 
Molempien päämääränä on hippasen parempi maailma ja jokaisen oikeus elää 
tässä maailmassa turvassa ja rauhassa. Vinkkejä ja toimintaideoita katsomuskas-
vatuksen toteuttamiseen löytyy partio-ohjelma.fi -sivustolta.

Piirin tapahtumia on kaikenikäisille - tulkaa innolla mukaan!

Enni, kasvatusministeri

Huom! 
Tapahtumiin on koronaepidemian vuoksi 

saattanut tulla muutoksia Ilmo-vihon valmistu-
misen jälkeen. Tuoreimmat tiedot tapahtumista 

löytyvät aina piirin nettisivujen  
tapahtumakalenterista.
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Toimi näin 
Lippukunnan muistilista 

• Syksyn 2021 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittautuminen on 15.5.2021 
mennessä tai tapahtumassa/nettisivuilla ilmoitettuna ajankohtana. 

• Osa tiedoista on vielä alustavia. Tarkennuksia voi tulla tapahtumien ja koulu-
tusten paikkoihin. Seuraa tarkennuksia nettisivuilta www.lounaissuomenpar-
tiopiiri.fi.

• Lippukunnissa pestijohtaja huolehtii siitä, että kaikki löytävät sopivan koulu-
tuksen tai ohjelmatapahtuman ja ilmoittautuvat niihin ajoissa.  

• Ilmoittautumislinkit ovat auki 1.4.2021 alkaen piirin nettisivujen tapahtuma-
kalenterissa (www.lounaissuomenpartiopiiri.fi). 

• Ilmoittautuessa on tärkeä tarkistaa, että sähköpostiosoite on oikein, jotta 
koulutusten ja tapahtumien viestit kulkevat. Kurssikirje lähetetään yleensä 
vain sähköpostitse. 

• Kuksa-ilmoittautumisten tekemiseen saa tarvittaessa apua partiotoimistolta.  

• Pestijohtaja voi tarkistaa koulutuksiin valitut oman lippukuntansa osalta 
Kuksasta 1.7.2021 alkaen (Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan jäsenten 
tapahtumaosallistumiset). Lippukunta tiedottaa itse jäsenilleen koulutuksiin 
pääsemisestä. 

• Syksyn 2021 aikana järjestetään monia tapahtumia kuten kisoja, joiden ilmoit-
tautumisaika päättyy vasta lähempänä ko. tapahtumaa. Näistä poikkeavista 
ilmoittautumispäivistä tiedotetaan tämän Syys-Ilmon lisäksi muun muassa 
piirin nettisivuilla ja Repolaisessa.

Huolehdi myös peruutuksista
• Jos osallistuminen tapahtumaan tai kurssille joudutaan peruuttamaan, 

esteestä pitää ilmoittaa partiotoimistoon välittömästi.

• Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä 
viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy 
alle neljä viikkoa ennen itse tapahtumaa, viimeinen ilmoittautumispäivä on 
samalla myös viimeinen maksuton peruutuspäivä.

• Peruuttaneen osallistujan tilalle lippukunta saa lähettää uuden henkilön. 
Vaihdoksesta on ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen 
tapahtuman alkamista. Vaihdosta ei voi tehdä koulutuksissa, joiden osallistu-
misoikeus on henkilökohtainen, kuten pj-peruskurssi ja veneenohjaajakurssi.
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• Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan, 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 partiotoi-
mistoon lääkärin- tai vastaavan todistuksen kahden viikon kuluessa tapahtu-
masta. 

• Kilpailujen osallistumismaksu laskutetaan aina, jos peruutusta ei tehdä 
ilmoittautumisaikana.

 

Ensiapukurssien  
muutokset
Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää vuonna 2021 jälleen Punaisen Ristin koulu-
tusohjelmien mukaisia ensiapukursseja. Kurssi on voimassa 3 vuotta.

Punaisen Ristin koulutusohjelman mukaisen ensiapukurssin suorittaneet 
rekisteröidään sähköiseen rekisteriin, josta jokainen pystyy lataamaan itselleen 
mobiilikortin ja tarkistamaan ensiapukurssinsa voimassaoloajan. Rekisteriin 
liittämisestä laskutetaan rekisteröintimaksu. Vuoden 2021 rekisteröintimaksuja 
ei vielä ole vahvistettu (21.5.2020 hinta on 13,5 €/hlö). Kurssille osallistujat saavat 
tiedon voimassa olevasta rekisteröintimaksusta ennen kurssia. Mikäli tämän 
jälkeen haluaa peruuttaa osallistumisensa kurssille, tulee se tehdä välittömästi 
piiritoimistoon. Rekisterin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://ensiavun-
kouluttajat.fi/kumppaneille/

Rekisteröinti on pakollista, Punaisen Ristin ensiapukurssille ei voi muuten 
osallistua. Tämän takia piiri järjestää myös yhden ensiavun peruskurssin, joka 
ei ole Punaisen Ristin koulutus. Tästä kurssista ei peritä rekisteröintimaksua, 
vaan kurssilaiset saavat paperisen todistuksen, jossa kerrotaan kurssin sisältö. 
Ensiavun peruskurssin pitävät terveydenhoitoalan ammattilaiset, joilla on 
ensiavun kouluttajakoulutus käytynä.

Mikäli sinulla on vanhasta Punaisen Ristin ensiapukoulutuksesta oleva muovinen 
todistuskortti, se on voimassa korttiin merkittyyn päivämäärään saakka. 

Lisätietoja antaa piirin ensiapukursseista vastaava Tiina Harkia  
(tiina.harkia@partio.fi).
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Tapahtumakalenteri
Elokuu
2.–13.8. Euroopan jamboree, Suomen Partiolaiset
4.–8.8. HuHu-leiri, Lounais-Suomen Partiopiiri
16.–22.8. Partion aloitusviikko
19.8. L-SP:n toiminnansuunnittelun päättäminen, Piirihallitus
20.–22.8. Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto
20.–22.8. Partiojohtajaperuskoulutus IV, 2. osa, Koulutusryhmä
20.–22.8. Partiojohtajaperuskoulutus V, 2. osa (metsä), Koulutusryhmä
21.8. Tapahtuma aikuisille: Maastoratsastusta Marttilassa, Aikuis- ja luottisryhmä
23.8.–19.9. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
27.–29.8. Johtajatulet, Suomen Partiolaiset
Tässä kuussa myös Sata lasta purjehtii -purjehdustapahtuma, Turku, Turun Partiolaiset

Syyskuu
1.9. Toimintakauden suuri aloitusiltanuotio Vartiovuorella, Turun Partiolaiset
3.–5.9. Meripartiotaitokilpailut, Meripartiojaosto
4.9. Sudenpentukilpailut
4.9. Tapahtuma aikuisille: Luolaseikkailu Pirunpesälle, Aikuis- ja luottisryhmä
5.9. Sampovihjari Pori, Seikkailijajaosto
5,9. Partiojohtajaperuskoulutus IB (aloitus), Koulutusryhmä
7.9. Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
10.–12.9. Partiojohtajaperuskoulutus VI, 1. osa, Koulutusryhmä
11.9.  Ensiavun kertauskoulutus, Turvallisuusjaosto/ea-ryhmä
11.–12.9. Eri Vänkää Eräilyä -mittelö, Erätaitojaosto
11.–12.9. L-SP:n syyskilpailut, Kaakkois-Turku
12.9. Sampovihjari Turku, Seikkailijajaosto
12.9. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
14.9. Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
15.9. Johtamistehtäväohjaajien koulutus, Koulutusryhmä
17.–19.9. Kipparikoulutus käytännönosa, Suomen Partiolaiset
17.–19.9. Partiojohtajaperuskoulutus VII, 1. osa, Koulutusryhmä
17.–19.9. Tutkakurssi, Meripartiojaosto
18.9. Samoajasyömingit, Samoajajaosto
18.–19.9. Järjestön johdon syysseminaari, Suomen Partiolaiset
19.9. Samoajasyömingit, Samoajajaosto
19.9. Meripartiotoiminta esittäytyy Aurajokivarressa, Turun Partiolaiset
21.9. Vaeltajien A-ilta, autosuunnistus, Vaeltajajaosto
21.9. Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
23.9. Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
24.–26.9.     Archipelago race, Meripartiojaosto
25.9. Koulutusohjaajaverkoston lähitapaaminen, Suomen Partiolaiset
25.9. Kaupunkiretkipäivä Rauhan askelissa, Kv- ja aatejaosto
25.–26.9. TarpojaVaellus, Tarpojajaosto
26.9. Partiokamukoulutus, Sisujaosto
26.9. Riehakas ryhmä haltuun -koulutus, Sisujaosto

Lokakuu
1.–3.10. Retkeilykoulutus (Erätaito I), Erätaitojaosto
1.–3.10. Retkeilykoulutus aikuisille (Erätaito I), Erätaitojaosto
2.–3.10. Partiotaitojen syysmestaruuskisat Posankan matkas
2.10. Mentorikoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
2.10. Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
2.10. Moninaisuustoimijoiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset
5.10. Ansiomerkkikoulutus Pori, Ansiomerkkitoimikunta
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5.10. Akelavihjari Turku, Sudenpentujaosto
6.10. Piirin U-projektivartion startti, Kv- ja aatejaosto
7.10. Ansiomerkkikoulutus Turku, Ansiomerkkitoimikunta
7.10. Akelavihjari Pori, Sudenpentujaosto
8.10. LuotsiSatelliitti, Suomen Partiolaiset
8.–10.10. Valmentajakoulutus 2/21, Suomen Partiolaiset
8.–10.10. Shh..Ässis 1.osa, Samoajajaosto
8.–10.10. Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
9.10. ROK-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
9.10. Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
9.–10.10.  EA1-koulutus, Turvallisuusjaosto/ea-ryhmä
15.–17.10. Jamboree on the Air (64. JOTA) – Jamboree on the Internet (JOTI), Suomen Partiolaiset, WOSM
16.–17.10. Laajennettujen valiokuntien tapaamiset, Suomen Partiolaiset
29.–30.10. Ko-Gi 143 -koulutus lyhyt lähijakso, Suomen Partiolaiset
30.10. Purjehduskauden päätösiltama, Meripartiojaosto
30.10. Luottisseminaari, Aikuis- ja luottisryhmä
31.10. L-SP:n syyskokous, Lounais-Suomen Partiopiiri
Tässä kuussa myös  Lahjasaaren talkoot, Turun Partiolaiset

Marraskuu
3.11. Mikä ihmeen autismikirjo, Sisujaosto
4.11. L-SP:n yösuunnistusmestaruuskilpailut, Huittinen
5.–7.11. Koulutusfestarit
  Akelakoulutus, Koulutusryhmä
  Sampokoulutus, Koulutusryhmä
  Lippukunnanjohtajakoulutus, Koulutusryhmä
  Ohjelmajohtajakoulutus, Koulutusryhmä
  Pestijohtajakoulutus, Koulutusryhmä
5.–7.11. Vaelluskoulutus (Erätaito II), Erätaitojaosto
6.–7.11. Radioamatöörikoulutus 1. osa, Turvallisuusjaosto
6.11. Luotsikoulutus, Koulutusryhmä
6.11. Simonpäivät, Sisualue
12.–14.11. Shh..Ässis 2.osa, Samoajajaosto
13.11. Partiojohtajaperuskoulutus IA, 3. osa, Koulutusryhmä
13.11. Partiojohtajaperuskoulutus IB, 2. osa, Koulutusryhmä
13.–15.11. Kipparikoulutus II, Suomen Partiolaiset
13.–14.11. Ensiavun peruskoulutus, Turvallisuusjaosto/ea-ryhmä
13.–14.11. Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus, Kilpailujaosto
18.11. Vanhojen johtokolmikoiden ilta, Valmentajajaosto
19.–21.11. Partiojohtajaperuskoulutus VI, 2. osa, Koulutusryhmä
19.–21.11. Vaeltajaviikonloppu ”Amazing Race”, Vaeltajajaosto
19.–20.11.  Luovuusmajakka MestariTarpoja, Tarpojajaosto
21.11. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
26.–27.11. Luovuuslilja IV, Aikuis- ja luottisryhmä
26.–28.11. Partiojohtajaperuskoulutus VII, 2. osa, Koulutusryhmä
26.–28.11. SävelmÄssä, Samoajajaosto
26.–28.11. Pelastautumiskoulutus, Suomen Partiolaiset
27.–28.11. Partioneuvoston syyskokous , Suomen Partiolaiset
28.11. Partiomatkailun ABC, Kv- ja aatejaosto

Joulukuu
5.12. YK:n kansainvälinen vapaaehtoisten päivä
8.12. Partiolaisten kauneimmat joululaulut, Turku, Turun Partiolaiset
9.12. Partiotoimiston joulukahvit
10.12. Luottisten pikkujoulut, Aikuis- ja luottisryhmä
11.–12.12. Radioamatöörikoulutus 2. osa, Turvallisuusjaosto
27.12.2021–1.1.2022 Ko-Gi 144 -koulutuksen pitkä lähijakso, Suomen Partiolaiset
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Ohjelmatapahtumat

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Värilliset lehdet tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Akelavihjari

5.10. Turun Partiotoimisto 
7.10. Porin Partiotoimisto

Moi Akela! Etsitkö uusia ideoita sudenpentuohjelmaan vai haluatko kerrankin päästä 
itse nauttimaan valmiista ohjelmasta? Tule akelavihjarille!

Akelavihjari on tarkoitettu kaikille sudenpentujen kanssa toimiville samoajille, vaelta-
jille ja aikuisille. Tapahtuma järjestetään saman sisältöisenä sekä Turussa että Porissa.

Hinta: 5 €/hlö

Sudenpentujaosto, Ida Ainasoja, ida.ainasoja@partio.fi

VIP 19.9.
VIP 19.9.
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Eri Vänkää Eräilyä -mittelö

11.–12.9. Sijainti mysteeri, piirin alueella

Tämä tapahtuma on sinulle, jos partiominäsi kaipaa haasteita ja uusia kokemuksia eri 
vänkäisissä eräilytilanteissa. Selviäisitkö mittelössä maastossa ystäviäsi ja tunte-
mattomia vastaan, joko kimpassa tai yksin? Osallistujista vain yksi voi olla E.V.E. 2021 
voittaja. Joudut ehkä tekemään vaikeita päätöksiä; voit joutua esimerkiksi puntaroi-
maan hampurilaisen ja varman ”selviytymisen” välillä.  Ehkäpä hymyileminen piilossa 
olevalle kameralle voi olla suotuisaa, jos tukijoukoilta haluaa saada sponsorointia 
haastavilla hetkillä. Hankitko liittolaisia kilpailussa, jossa ei ole jaettuja ykkössijoja? 

Tässä mittelössä partiotaidoista ja muusta näppäryydestä on hyötyä, kun areenaa 
saattaa muuttua kesken kaiken aivan toisenlaiseksi. Luomassamme pelissä säännöt 
voivat olla mielivaltaisia ja reklamaatioiden mahdollisuudet vähäisiä.

Mittelön alussa käydään mittelijöiden kimpsut ja kampsut läpi sääntökirjan kanssa, 
eikä areenalle pääse kuin rajatulla varustuksella. Lisää varusteita löytyy peliareenalta, 
mutta niitä ei välttämättä riitä kaikille. Runsauden vintilällä kannattaa vierailla 
harkiten…

Lisätietoa ja vihjeitä tapahtumasta tipahtelee mahdollisesti piirin someen.

Tapahtuma on vain 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Hinta: 45 €/hlö

Erätaitojaosto, Emilia Asikainen, 050 405 1649, emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi

Kaupunkiretkipäivä Rauhan askelissa

25.9. Salo

Tiedätkö miksi partiolainen oot? Retkeilyn, leikin, työn ja laulelun, kanssasi jakaa 
joukkueesi sun!

Seikkailijat lähtevät Saloon viettämään partiomaista ja mukavaa päivää Rauhan 
askelissa. Tiedossa on muun muassa partiohauskaa, ruuanlaittoa ja historian siipien 
havinaa.

Kaupunkiretkipäivä on toiminnallinen päivä, jonka aikana seikkailijat kiertävät 
vartioissa saattajan kanssa 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 ensimmäiseksi ilmoittautunutta vartiota.

Hinta: 30 € hinta/vartio

Ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Riikka Hosiosto, 050 3129 425,  
riikka.hosiosto@partio.fi

VIP 25.7.

VIP 29.8.
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Luovuusmajakka MestariTarpoja

19.–20.11. Turun seutu

Piirin monipuolisimmat kädentaitajat pääsevät ottamaan mittaa toisistaan.

Majakan aikana pääsette vartiona kokeilemaan uusia taitoja ja ennen kaikkea saatte 
päästää luovuuden valloilleen leiritaitojen parissa. Tässä tapahtumassa yhdistyvät 
luovat ratkaisut ja retkeilytaidot. Tapahtumaan osallistuminen ei edellytä aiempaa 
osaamista käsitöissä, mutta toivomme osallistujilta aiempaa kokemusta retkeilystä.

Mukaan mahtuu 120 osallistujaa. Toivomme lähijohtajan osallistumista tapahtumaan.

Hinta: 30 €/hlö

Tarpojajaosto, Milla Suomi, 044 232 042, milla.suomi01@outlook.com

Piirin U-projektivartion startti

6.10. Turun partiotoimisto

Kiinnostaako U-projekti, mutta tekijäkaverit uupuvat?

Vaeltajaikäkauden päättävä ulkomaanprojekti eli u-projekti on vaeltajavartion itse 
suunnittelema ja toteuttama partiomatka ulkomaille.

U-projektistartti kutsuu piirin vaeltajat tutustumaan ja verkostoitumaan. Samalla 
opitaan mikä on u-projekti; miten se tehdään? kenen kanssa? minne mennään? Voisim-
meko me tehdä projektin yhdessä? Tule mukaan yksin, kaksin tai vaikka koko vartion 
voimin! 

Jos kiinnostuneita on riittävästi, perustetaan u-projektistartissa lippukuntarajat 
ylittävä vaeltajavartio toteuttamaan elämänsä seikkailua. Projektia tukevat ja ohjaavat 
kv- ja aatejaosto ja vaeltajajaosto, mutta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vartio 
itse.

Minimiosallistujamäärä tapahtuman järjestämiselle on 6 ilmoittautunutta.

Hinta: 5 €/hlö

Kv- ja aatejaosto, Camilla Rautala, 0400 790 069, camilla.rautala@partio.fi

VIP 15.10.

VIP 15.9.
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Samoajasyömingit

1. 18.9. Turku 
2. 19.9. Pori

Samoajajaosto on the road!

Samoajajaosto tuo lähelle samoajia ja heidän luotsejaan matalan kynnyksen päiväta-
pahtuman, jossa syödään hyvin ja nautitaan hauskasta ohjelmasta. Mukana myös 
vinkkejä samoajaohjelman toteuttamiseen omassa lippukunnassa, alueella tai 
kavereiden kanssa.

Hinta: 10 €/hlö

Samoajajaosto, Aino Perälä, 044 024 3557, aino.perala@partio.fi

Sampovihjari

5.9 Pori 
12.9 Turku

Kaipaatko uusia ideoita? Vai kenties vertaistukea muilta sammoilta? Tökkiikö seikkaili-
jaohjelma? Tule vaihtamaan uusimat kuulumiset ja ideat, sekä tapamaan muita sampoja 
sampovihjareille. Tapahtuma järjestetään samansisältöisenä Turussa ja Porissa

Hinta: 5 €/hlö

Seikkailijaosto, Sini-Johanna Lespi, 044 2034703, sini-johanna.lespi@partio.fi

Simonpäivät

6.11. 

Tavataan taas partiokaverit ja pidetään yhdessä hauskaa

Sisupartiolaisten päiväretki

Hinta: 15 €/hlö

Sisualue, Leena Aula, 040 537 0757, leena.aula@gmail.com

VIP 1.9.

VIP 15.10.

VIP 6.8.
VIP 6.8.

VIP 1.9.
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Tapahtuma aikuisille: Maastoratsastusta Marttilassa

21.8. Kylänmäen Hevostila, Marttila

Ratsasta kanssamme kohti uutta, tarmokasta partiosyksyä Heikolan kylän maalaismai-
semissa. 

Luvassa luonnonrauhaa suomenhevosten keinuvassa kyydissä tunnin ratsastuslenkillä 
hiljaisilla kyläteillä, peltoteillä ja metsäpoluilla. Tämä tapahtuma sopii myös vähemmän 
ratsastuskokemusta omaaville, sillä vauhti sovitetaan osallistujien kokemustason 
mukaan.

Ratsastusretken kesto noin 1 tunti, tapahtuman kokonaiskesto 2-3 tuntia. 

Max. 7 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta: 40 €/hlö

Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559,  
kati-marika.haapasalo@partio.fi

Tapahtuma aikuisille: Luolaseikkailu Pirunpesälle

4.9. Pori, Lyttylän Pirunpesä

Tutustu kanssamme Porin Lyttylän Pirunpesälle luolamies Tuomo Kesäläisen opasta-
mana. Kyllästyttääkö perinteiset retkipaikat, kaipaatko seikkailua? Tiesitkö, että 
Lyttylän Pirunpesä on Suomen toiseksi pisin luolasto, johon sinulla on nyt mahdollista 
tutustua. Oppaamme Tuomo Kesäläisen johdolla saamme kuulla paljon asiantuntevaa 
tietoa kyseisestä luolasta ja sen historiasta sekä varmasti myös yleisesti Suomen 
luolista.

Paikanpäälle ei ole yhteiskuljetusta, suosittelemme kimppakyytejä. Retken kesto n. 4 
tuntia. Retki ei sovellu liikuntarajoitteisille. Mukaan mahtuu max. 20 hlö ilmoittautu-
misjärjestyksessä

Hinta: 15 €/hlö

Aikuis- ja luottisryhmä, Päivi Jouste, 045 1341 691, paivi.jouste@partio.fi ja  
Kati Haapasalo, kati-marika.haapasalo@partio.fi

VIP 9.8.

VIP 18.8.
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Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja IV

26.–27.11. Turku, partiotoimisto

Se tulee taas – järjestyksessään jo viides, ei kun edelleen neljäs Luovuuslilja!  Pande-
mian vuoksi syksyllä 2020 peruttu 24h Luovuuslilja järjestetään jälleen 26.–27.11.2021 
Turussa. Ota mukaan mallisi, materiaalisi ja duunaa/tuunaa vaikka joulun parhaat 
paketit ja kortit luovassa seurassa tai toteuta kaappiin unohtuneet keskeneräiset 
käsityösi tai luovat projektisi loppuun.

Hinta: 15 €/hlö

Aikuis- ja luottisryhmä ja Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi

 
TarpojaVaellus

25.–26.9. Kuhankuono

Lähde mukaan tarpomaan kohti uusia kokemuksia.

Tarpojajaosto tarjoaa tarpojille mahdollisuuden päästä kokeilemaan vaeltamista 
lyhyellä vaelluksella. Yhden yön vaelluksella tarpoja pääsee nauttimaan maisemista, 
tutustumaan muihin tarpojiin ja oppii vaelluksella tarvittavia taitoja. Tapahtuma on 
tarkoitettu kaikille vaeltamisesta kiinnostuneille tarpojille ja sopii hyvin ensiker-
talaisille. Tapahtumaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta vaelluksille 
osallistumisesta.

Hinta: 15 €/hlö

Tarpojajaosto, Maria Seppä, 050 467 6042, maria.seppa@partio.fi

 
Tutkakurssi

17.–19.9. 

Saaristomerellä järjestetään viikonlopun mittainen tehokurssi tutkanavigoin-
tiin! Viikonlopun aikana tutustutaan tutkan toimintaperiaatteeseen ja navigoidaan 
tutkaa apuna käyttäen saaristo-olosuhteissa. Kurssin pääsyvaatimuksena on suori-
tettu veneenohjaajakurssi tai vastaavat taidot. Kurssi on tarkoitettu partioalusten 
päällystössä toimiville, jotka haluavat oppia tutkanavigoinnin perusteet tai syventää 
osaamistaan käytännön harjoittelulla. Kurssilla opetellaan tutkan käyttöä teoriassa ja 
käytännössä. Kurssi kestää yhden viikonlopun, koostuen lyhyestä teoriaosuudesta ja 
käytännön harjoittelusta isoilla partioaluksilla.  

Hinta: 80 €/hlö  

Tutkakurssin järjestää: Turun Partio-Sissit,  
Yhteyshenkilö: Arttu Korpela, kurssinjohtaja, arttu.korpela@partio.fi

VIP 14.11.

VIP 31.8.

VIP 29.8.
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Vaeltajaviikonloppu Amazing Race

19.–21.11. Jossain piirin alueella

Vaeltaja, hyppää lähimpään junaan, tule mukaan seikkailuun ja kilpailemaan vaeltajien 
Amazing Race - kisan voitosta. Kisa järjestetään jossakin piirin alueella ja voit lähteä 
kisaan melkein mistä vaan. Kisa toteutetaan pareittain joten voit valita itsellesi parin 
tai antaa meidän määrätä se sinulle. Nyt tarvitset todella kekseliäisyyttä, älykkyyttä, 
nopeutta ja huumoria.

Hinta: 70 €/hlö

Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400 932 155, niina.etelatalo@partio.fi    

Vaeltajien A-ilta, autosuunnistus

21.9. Turku ja Pori

Vauhdikasta ja hauskaa menoa vaeltajille. Tervetuloa mukaan autosuunnistukseen, 
tule joko yksin auton kanssa tai kerää mukaan neljän hengen vaeltajaporukka samaan 
autoon. Tapahtuma järjestetään Turussa ja Porissa 21.9.2021 tiistai-iltana klo 18–20. 
Tapahtuma on ilmainen, joten kaikki vaeltajat mukaan. 

Ilmainen

Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400 932 155, niina.etelatalo@partio.fi

VIP 15.10.

VIP 10.9.
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Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Värilliset lehdet tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

VIP 15.5.

VIP 15.5.

Johtajakoulutus 

Akelakoulutus

5.–7.11. Koulutusfestarit 

Sähäkkyyttä ja sähköä sudenpentutoimintaan akelakoulutuksesta!

Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentujen 
johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Viikonlopun aikana tapaat myös 
muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea! Koulutus on suunnattu sekä tuleville että jo 
pestissään aloittaneille akeloille. Jos viikonloppu ei mahdu kalenteriisi, niin voit myös 
tehdä ennakkoon tehtäviä itsenäisesti ja tulla paikalle yhdeksi päiväksi. Monimuotoisen 
koulutuksen lähiosuus pidetään yhdessä koko viikonlopun koulutuksen kanssa lauan-
taina. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä. Monimuotokou-
lutus sopii sinulle, joka omaat jo vankan partiotaustan tai olet esimerkikisi osallistunut 
jo aiemmin sampokoulutukseen.

Hinta: 70 €/hlö, monimuotokoulutus 25 €/hlö

Koulutusryhmä, Mari Erola, 040 506 2480, mari.erola@partio.fi

 
Johtamistehtäväohjaajien koulutus

15.9. Turku ja 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 ohjaa-
misesta ja pj-koulutuksen viimeisimmät tuulet. Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaa-
mattoman arvokas.

Ilmainen

Koulutusryhmä, Marjo Aalto, 0400230382, marjo.aalto@partio.fi

1,5 op
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Lippukunnanjohtajakoulutus

5.–7.11. Koulutusfestarit

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 viestin-
nästä. 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.

Hinta: 70 €/hlö

Koulutusryhmä, Kati Isotupa-Erjala, 040 088 6851, kati.isotupa-erjala@partio.fi

Mentorikoulutus

2.10. Turun partiotoimisto

Kouluttaudu mentoriksi!

Haluatko jakaa omaa osaamistasi ja kokemustasi muille? Tule mentorikoulutukseen 
ottamaan selvää mitä mentorointi on partiossa. Koulutuksessa tutustutaan mento-
roinnin 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.

Ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Eveliina Virtanen, 041 511 9922, eveliina.virtanen@partio.fi

VIP 15.5.

VIP 17.9.

2 op
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Ohjelmajohtajakoulutus

5.–7.11. Koulutusfestarit

Ohjelmajohtaja! Ota partio-ohjelma ja lippukunnan johtakolmikon osana toimiminen 
haltuun juuri sinulle räätälöidyssä koulutuksessa.

Vastaatko lippukuntasi ikäkausitoiminnasta? Tule hakemaan parhaat vinkit ohjel-
majohtajan 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 partio-ohjelman toteuttamiseen sekä ikäkausien yhteistyöhön lippukun-
nassa. Lisäksi pääset verkostoitumaan muiden ohjelmajohtajan pestissä toimivien 
aikuisten kanssa. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.

Hinta: 70 €/hlö

Koulutusryhmä, Kati Isotupa-Erjala, 040 088 6851, kati.isotupa-erjala@partio.fi

 
 
Partiojohtajaperuskoulutus

PJ-PK VI 10.–12.9. ja 19.–21.11. 
PJ-PK VII 17.–19.9.ja 26.–28.11.

Kouluttaudu Partiojohtajaksi NYT! Lähde hakemaan PJ-koulutuksesta kaikki perus-
tiedot ja -taidot, mitä partiojohtajana tarvitset! Koulutuksessa pääset mm. harjoittele-
maan tapahtuman johtamista, saat koulutusta johtamistaidoista ja syvennät näkemys-
täsi partioliikkeestä. Koulutus on tarkoitettu lippukunnan vastuupesteissä toimiville 
partiolaisille.

Koulutusosien välissä tehdään johtamisharjoituksena sopivan haastava projektijoh-
tamistehtävä (retki, lippukunnan kisat, jokin osa-alue leiristä, tms.), jota ohjaa oman 
lippukunnan nimeämä partiojohtaja.

Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokoulu-
tukseen 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.

Yhteen PJ-koulutukseen voidaan ottaa maksimissaan kaksi kouluttautujaa samasta 
lippukunnasta.

Hinta: 110 €/henkilö

Riikka Hosiosto, 050 312 9425, riikka.hosiosto@partio.fi, koulutusryhmä 

2 op

7 op

VIP 15.5.

VIP 15.5.
VIP 15.5.
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Partiokouluttajakoulutus

8.–10.10. Häme

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 kokei-
lemista, harjoittelua ja palautetta sopivassa paketissa, ennakkotehtäviä sähköisessä 
oppimisympäristössä sekä viikonlopun mittaisen myllytyksen. Tämä spektaakkeli tukee 
toimintaasi piiripestissä, ROKilla kouluttamisessa ja ihan arkisessa ryhmän johtami-
sessa. Parasta antia kouluttamisesta, mitä partiolla on tarjota - tuu messiin! Koulutus 
on piiriluottiksille ilmainen. Kaikille arvokas.

Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.

Hinta: 70 €/hlö, koulutus on maksuton piiriluottiksille.

Koulutusryhmä, Otto Glader, 050 346 1960, otto.glader@partio.fi

Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus 
(JTMK-koulutus)

13.–14.11. Turun seutu

Hyppää mukaan kilpailujärjestelyjen kulisseihin ja opi, mitä kaikkea partiotaitokilpai-
lujen järjestäminen pitää sisällään.

Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoi-
mintaa 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 
järjestettävää kilpailua. Esitietona suositellaan rastipäällikkökoulutusta. Koulutusko-
konaisuuden suorittamisesta saa alimman tason maastotuomarikortin sekä opintopis-
teitä.

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

Hinta: 60 €/hlö

Kilpailujaosto, Suvi Kajanen, 050 476 3763, suvi.kajanen@partio.fi

VIP 15.5.

VIP 10.10.

2 op

2 op
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Pestijohtajakoulutus

5.–7.11. Koulutusfestarit

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 lippukun-
tasi 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.

Hinta: 70 €/hlö

Koulutusryhmä, Tarja Mäkinen, 040 868 3354, tarja.makinen@partio.fi

Rastipäällikkökoulutus 

9.10. Piirin pohjoisosa

Onko lippukunnallasi tai alueellasi kisat tulossa?

Kouluttaudu rastipäälliköksi ja ansaitse samalla opintopisteitä! 

Koulutuksen jälkeen osaat määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää 
mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa erilaisissa kisoissa.

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

Koulutus on esitietosuositus JTMK-kurssille.

Hinta: 15 €/hlö

Kilpailujaosto, Suvi Kajanen, 050 476 3763, suvi.kajanen@partio.fi

VIP 15.5.

VIP 12.9.

2 op

1 op
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ROK-kouluttajakoulutus

9.10. Häme 

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 ryhmänohjaa-
jakoulutuksen tärkeimmät asiat korkeimmalle jalustalle. Koulutus järjestetään yhdessä 
partiokouluttajakoulutuksen kanssa. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.

Hinta: 15 €/hlö

Koulutusryhmä, Otto Glader, 050 346 1960, otto.glader@partio.fi

 
Sampokoulutus

5.–7.11. Koulutusfestarit 

Lähde takomaan itsestäsi rautainen Sampo, seikkailijoiden johtaja! Tässä koulutuksessa 
saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sampojen johtamiseen ja partio-ohjelman 
toteuttamiseen. Viikonlopun aikana tapaat myös muita sampoja ja saat heiltä vertais-
tukea! Koulutus on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille sammoilla. 
Jos viikonloppu ei mahdu kalenteriisi, niin voit myös tehdä ennakkoon tehtäviä itsenäi-
sesti ja tulla paikalle yhdeksi päiväksi. Monimuotoisen koulutuksen lähiosuus pidetään 
yhdessä koko viikonlopun koulutuksen kanssa lauantaina. Koulutukseen osallistumisen 
vaatimuksena on 18 vuoden ikä. Monimuotokoulutus sopii sinulle, joka omaat jo vankan 
partiotaustan tai olet esimerkikisi osallistunut jo aiemmin akelakoulutukseen.

Hinta: 70 €/hlö, Monimuotokoulutus 25 €/hlö

Koulutusryhmä, Mari Erola, 040 506 2480, mari.erola@partio.fi

 
Luotsikoulutus

6.11.

Luotsi, kouluttaudu nyt! Luotsikoultuksessa saat eväät luotsin pestissä toimimiseen ja 
rautaista oppia luotsaamasi ikäkauden ominaispiirteistä koulutusryhmän ja ikäkausi-
jaostojen kouluttamana! Luotsin pesti on yksi lippukunnan tärkeimmistä pesteistä, sillä 
jos luotsi toimii on tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausien toiminta lippukunnassa 
varmasti hyvissä kantimissa! Nyt kannattaa siis tarttua tilaisuuteen!

Hinta 15€

Koulutusryhmä, Hanna Lammela, 0504665168, hanna.lammela@partio.fi

VIP 15.5.

VIP 15.5.

VIP 15.5.

1,5 op

1 op

1,5 op
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Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Värilliset lehdet tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Täydentävä koulutus 

VIP 5.9.

VIP 28.9.
VIP 30.9.

Aikuisluotsitapaaminen

14.9. Turun 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. Aikuisluotsitapaaminen on saanut hyvää palau-
tetta - tule siis rohkeasti mukaan! 

Ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna 040 5191 448, petra.naavalinna@partio.fi

 
Ansiomerkkikoulutus 

5.10. Porin partiotoimisto 
7.10. Turun partiotoimisto

Miten kiittää lippukunnan ansioituneita johtajia? Mitkä ovat Mannerheim -solkien, 
Collanin soljen ja Louhisuden soljen uudet myöntöperusteet? Mikä on Pohjantähti 
-solki? Miten teen ansiomerkkiehdotuksen Kuksaan?

Ansiomerkkikoulutuksessa syvennetään piirin ja SP:n ansiomerkkeihin ja partion 
ansiomerkkijärjestelmään lippukunnan näkökulmasta. Opit, miten ehdotus tehdään 
Kuksaan ja millainen on laadukas ansiomerkkiehdotus. Koulutus on suunnattu kaikille 
lippukuntien ansiomerkkiasioista vastaaville johtajille ja muille aihepiiristä kiinnostu-
neille.

Ansiomerkkikoulutus on Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmän mukainen täyden-
tävä koulutus ja siitä saa todistuksen. Koulutuksen ohjeellinen kesto on 3h.

Ilmainen

Pori: Ansiomerkkitoimikunta, Timo Sirén, timo.siren@partio.fi 
Turku: Ansiomerkkitoimikunta, Jyrki Tuominen, scout@iki.fi
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EA1-koulutus

II/2020 EA1 9.–10.10. Etelä

Punaisen Ristin koulutusohjelman mukainen EA1-kurssi.

EA1-kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa 
sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punaisen Ristin sähköiseen rekisteriin. Rekis-
teröintimaksun suuruus vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä (21.5.2020 hinta oli 
13,5€/hlö). Rekisterin tietosuojaseloste löytyy sivuilta https://ensiavunkouluttajat.fi/
kumppaneille/

Kurssikoko max 20 hlö.

Hinta: 50 €/hlö + Punaisen Ristin rekisteröintimaksu

Turvallisuusjaoston ea-ryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787, tiina.harkia@partio.fi

Ensiavun kertauskoulutus

11.9. Turun partiotoimisto

Punaisen Ristin koulutusohjelman mukainen ensiavun kertauskurssi.

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

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punaisen Ristin sähköiseen rekisteriin. Rekis-
teröintimaksun suuruus vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä (21.5.2020 hinta oli 
13,5€/hlö). Rekisterin tietosuojaseloste löytyy sivuilta https://ensiavunkouluttajat.fi/
kumppaneille/

Kurssikoko max 15hlö.

Hinta: 15 €/hlö + Punaisen Ristin rekisteröintimaksu

Turvallisuusjaoston ea-ryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787, tiina.harkia@partio.fi

 

VIP 15.5.

VIP 15.5.
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Ensiavun peruskoulutus

13.–14.11. Pohjoinen 

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisim-
missa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssirunko: Toiminta onnettomuuspaikalla, tapaturmien ennaltaehkäisy, hätäen-
siapu, haavojen ensiapu, yleisempien sairaskohtauksien ensiapu, nyrjähdys- ja murtu-
mavammojen ensiapu, palovammojen ja paleltumien ensiapu sekä mm. käärmeiden 
puremien ja ampiaisen pistojen ensiapu.

Huom! Kurssilta ei saa Punaisen Ristin ensiaputodistusta!

Kurssikoko max 20 hlöä.

Hinta: 50 € /hlö

Turvallisuusjaoston ea-ryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787, tiina.harkia@partio.fi

Luottiskoulutus

2.10. 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 luottamushenki-
löille sekä ajankohtaisia asioita tapahtumista, projekteista ja suunnitelmista. Osallistu-
minen koulutukseen on edellytys piiriluottiksena toimimiselle.

Luottiksille ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Sanna Tamminen, 050 514 6725, sanna.tamminen@partio.fi

VIP 15.5.

VIP 26.9.
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Mikä ihmeen autismikirjo?

3.11. Turku, Lounatuulet Yhteisötalo

Mikä ihmeen autismikirjo-perustietoilta tarjoaa peruspaketin autismikirjosta. Autismi-
kirjo - mistä on kysymys? ”Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehitys-
häiriö, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjoa 
esiintyy kaikkialla maailmassa ja eri tutkimusten mukaan sitä esiintyy väestöstä noin 1 
%:lla.” (Lähde: www.autismiliitto.fi/autismikirjo.) Suomessa voidaan tämän perusteella 
arvioida olevan noin 55 000 autismikirjon ihmistä, joiden joukosta varmasti löytyy 
myös aika monta eri ikäistä partiolaista. Miten autismikirjoon kuuluva pärjää partiossa, 
mitä haasteita hän kohtaa ja miten me voisimme tehdä partiosta hänelle entistä 
paremman ympäristön harrastaa? Perustietoillan lisäksi pohdimme yhdessä näitä 
kysymyksiä ja niihin vastauksia. Tapahtumassa on ulkopuolinen puhuja autismiliitosta.

Tapahtumaan tulee ulkopuolinen puhuja autismiliitosta.

Hinta: 10 €/hlö

Sisujaosto, Karoliina Polvi, 050 360 3666, karoliina.polvi@partio.fi

 
Partiokamu -koulutus

26.9. kello 8.00–15.30 Turun partiotoimisto

Kaikilla on oikeus partioon! Tule Partiokamuksi, ole mahdollistaja!

Milloin lippukunnassa on partiokamu-tarvetta?
• partioryhmässä ylivilkkaita tai erityistä huomiota vaativia lapsia
• sisuryhmäläinen tarvitsee lisätukea onnistuakseen partiossa
• maahanmuuttajan tai yksinäisen lapsen partiopolun varmistajaksi
• erityistä huomiota vaativan partiolaisen tarpojaikäkauden haasteisiin 

Kenelle partiokamu-pesti istuu?
• samoajalle, vaeltajalle ja aikuiselle
• kaikista ei tule ryhmänohjaajia ja oma pesti on tärkeä juttu
• kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalle aikovalle cv-hyötyä
• näppärä tie tulla partioon aikuisena 

Yhteiseen partioon – hanke on kehittänyt erityisesti samoaja-vaeltajaikäisille 
suunnatun partiokamupestin. Partiokamun tehtävänä on olla tukemassa yksittäistä 
partiolaista tai vaikka kokonaista partioryhmää. Jokaisen pitäisi partiossa tuntea itsensä 
tervetulleeksi, olonsa turvalliseksi, kokea toveruutta ja ajoittain onnistumistakin. 
Mahdollisimman monen pitäisi saada kasvaa harrastusyhteisössä, koska se tutkitusti 
edesauttaa pärjäämään elämässä ja ehkäisee syrjäytymistä. Partiokamu voi olla myös 
aikuinen, joka on apuna retkillä ja leireillä, mutta ei välttämättä osallistu viikoittaiseen 
toimintaan. Ryhmän johtaja saa Partiokamusta apua ja tukea jaksamiseensa.

Hinta: 15 €/hlö

Sisujaosto, Sirja Valtanen, 045 112 6266, sirja.valtanen@partio.fi

VIP 22.10.

VIP 18.9.
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Rekrykoulutus

7.9. Turun partiotoimistolla

Apua aikuisten rekrytointiin! Rekrytoinnin ammattilaisten vetämä koulutus rekrytoin-
nista.

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.

Ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, 040 519 1448, petra.naavalinna@partio.fi

Riehakas ryhmä haltuun -koulutus

26.9. kello 16.00–19.00, Turun partiotoimisto

Riehakas ryhmä haltuun - keinoja ja vinkkejä haastavan partioryhmän ohjaamiseen

Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille samoajista aikuisiin ja erityisesti heille, 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 osallistu-
jien partioryhmissä 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.

Hinta: 5 €/hlö

Sisujaosto, Karoliina Polvi, 050 360 3666, karoliina.polvi@partio.fi

VIP 18.9.

VIP 29.8.

25



Shh..Ässis

1. osa 8.–10.10. Satakunta 
2. osa 12.–14.11. Mynämäki

Lähde mukaan selvittämään johtajuuden salat!

Shh..Ässis tarjoaa sinulle monipuolista teemaohjelmaa, mielenkiintoisia koulutus-
aiheita 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.

Hinta: 90 €/hlö

Samoajajaosto, Noomi Suominen, 044 204 5522, noomi.suominen@partio.fi

 
SävelmÄssä

26.–28.11. 

Tinnittääkö sävelkorvasi? Ovatko ruokalaulusi ruosteessa?

Tule samoajajaoston mukaan musiikin maailmaan! SävelmÄssä on viikonlopun 
mittainen samoajien ohjelmatapahtuma, jossa pääset musisoimaan hyvässä seurassa. 
Luvassa on monipuolista ohjelmaa, jossa et tarvitse musiikillista taustaa. Tule 
kanssamme pitämään meteliä!

Hinta: 50 €/hlö

Samoajajaosto, Kristian Jokinen, kristian.jokinen@partio.fi

 
Vanhojen johtokolmikoiden ilta

18.11. Turun partiotoimisto ja Teams

Uutta virtaa johtokolmikoiden arkeen

Illan mittainen tapahtuma on tarkoitettu jo hetken pesteissään toimineille johtokolmi-
koille. Illassa keskitytään muutamaan aiheeseen, joilla voi ohjata omaa toimintaansa 
kehittämään lippukunnan toimintaa pidemmällä tähtäimellä. Luvassa myös vertais-
tukea ja hyviä ideoita kotiin viemiseksi.

Ilmainen

Valmentajajaosto, Maikki Laukkanen, 044 040 4128, maija-liisa.laukkanen@partio.fi

VIP 29.8.
VIP 29.8.

VIP 22.10.

VIP 7.11.
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Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Värilliset lehdet tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Taitokoulutus

Partiomatkailun ABC

28.11. Porin partiotoimisto

Mielitkö maailmalle?

Partiomatkan voi tehdä yksin, kaksin tai porukalla ja suuntana saattaa olla lähialue 
naapurimaassa tai kaukokohde kaukana kotoa. Valinnanvaraakin on: retki, leiri, vaellus, 
kurssi, palvelutempaus, partiokotityöskentely tai monen elementin lennokas yhdis-
telmä. Partiomatkailun ABC on päivän mittainen tiivis paketti, jonka aikana mietitään, 
miten päästä alkuun, mistä löytyy kiinnostavia partiokohteita, miten kartuttaa matka-
kassa, anoa matka-avustuksia ja niin edelleen. Lopuksi luvassa vapaata keskustelua, 
kokemusten jakoa ja pientä tarjoilua.

Ilmoittautuneille lähtee ennen tapahtumaa lyhyt toiveiden kartoituskysely, jotta 
osaamme hioa illan sisällön osallistujien mukaiseksi!

Hinta: 5 €/hlö

Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto, Hanna-Leena Savinainen, 040 573 0281, 
hanna-leena.savinainen@partio.fi

VIP 31.10.
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Radioamatöörikoulutus

1. osa: 6.–7.11. Liesan maja, Lieto 
2. osa: 11.–12.12. Liesan maja, Lieto

Tule oppimaan miten voit pitää yhteyksiä ympäri maapallon ja saada samalla uusia 
KV-kavereita, kokonaan ilman internetiä!

Radioamatöörikoulutuksessa suoritetaan perusluokan radioamatööritutkinto. Koulutus 
koostuu itseopiskelusta, parista lähiopiskelupäivästä ja kahdesta koulutusviikonlo-
pusta, joiden lopulla järjestetään monivalintakoe. Lähiopetusillat sovitaan erikseen 
kurssilaisten kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutus jakautuu liikenne- ja määräysosiin (K-moduuli) ja lyhyeen sähkötekniikkaan 
ja turvallisuusmääräyksiin (T1-moduuli).

Koulutuksen hinta on 80 €, ja moduulien tenttiminen maksaa 18 €/moduuli. Jos 
kummankin moduulin saa läpäistyä, Traficomilta voi hakea radioamatöörin pätevyys-
todistusta ja radioamatöörilupaa, jotka maksavat yhteensä noin 62 €.

Turvallisuusjaoston radiokerho, Reetta Mansikkaviita, 044 280 3229,  
reetta.mansikkaviita@partio.fi

Retkeilykoulutus Aikuisille (Erätaito I)

1.–3.10. Pohjoinen (Samaan aikaan nuorten retkeilykurssin kanssa!) 

Oletko seikkailija- tai tarpojaryhmän vetäjä tai vasta partion löytänyt aikuinen, etkä 
oikein tiedä miten opettaa erätaitoja partiossa? Tuntuuko ajatus ryhmän yöretkestä 
metsässä haastavalta? Jos vastasit kyllä, kurssi on juuri sinulle!

Kurssilla otetaan retkeilyn perusteet perusteellisesti haltuun ja pohditaan, miten niitä 
voisi parhaiten opettaa lapsille ja nuorille. Aikuisten retkeilykurssilla varataan myös 
aikaa kurssilaisten ja kouluttajien ideoiden vaihdolle ja lippukunnan retkeilykult-
tuurista keskusteluun. Kurssi soveltuu kaikille aikuisille, mutta erityisesti aloittelijat 
ja kertausta kaipaavat saavat kurssilta paljon eväitä retkeilyyn. Tavoitteenamme on 
innostaa itsenäiseen retkeilyyn sekä luonnossa viihtymiseen. Retkeilykoulutus on 
validioitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen. 

Hinta: 50 €/hlö

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

VIP 30.10.
VIP 30.10.

VIP 23.8.
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Retkeilykoulutus (Erätaito I)

2/2021: 1.–3.10. Pohjoinen (Samaan aikaan aikuisten retkeilykurssin kanssa!) 

Haluatko rautaisen osaamisen tavallisista retkitaidoista ja enemmän uskallusta lähteä 
retkeilemään itsenäisesti ja ryhmäsi kanssa? Jos vastasit kyllä, on retkeilykurssi juuri 
sinua varten!

Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta tavallisim-
pien erätaitojen mestarina. Kurssi on tarkoitettu tarpojille ja kaikille sitä vanhemmille 
ikäkausille, huomioithan kuitenkin myös syksyisin vaeltajille ja aikuisille erikseen 
järjestettävän retkeilykurssin. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään 
luonnossa. Retkeilykoulutus on validioitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn 
kurssitodistuksen.

Hinta: 50 €/hlö

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

Vaelluskoulutus (Erätaito II)

5.–7.11. Pohjoinen

Oletko suunnitellut lähteväsi vaellukselle? Uskotko selviytyväsi hankalissakin tilan-
teissa vaihtuvissa olosuhteissa? Jos haluat harjoitusta ja vinkkejä, tämä kurssi on 
sinulle!

Vaellusmuotoisella kurssilla syvennetään eräretkeilyn perustietoja ja -taitoja, joita 
osallistuja on päässyt opettelemaan retkeilykurssilla (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 vaellukselle. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat ennakkotehtä-
vien ja kurssiosan suorittaminen.

Vaelluskurssille (ET II) osallistumiseen suositellaan hyväksytysti suoritettua retkeily-
kurssia (ET I) tai muuta aiempaa retkeilykokemusta.

Erätaitojatkokoulutus on validioitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn kurssi-
todistuksen.

Hinta: 50 €/hlö

Erätaitojaosto, Taavi Tingander, taavi.tingander@partio.fi

2 op

3 op

VIP 23.8.

VIP 26.9.
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Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Sudenpentu
7–9 v.

Seikkailija
10–12 v.

Tarpoja
12–15 v.

Samoaja
15–17 v.

Vaeltaja
18–22 v.

Aikuinen
yli 22 v.

Värilliset lehdet tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Kilpailut 

L-SP:n syys-pt-kilpailut Villi Kortti

11.-12.9. Turku

Vuoden 2021 piirin syyskilpailut kisataan Turussa. Kilpailukutsu julkaistaan piirilehti 
Repolaisessa.

Hinta: 70 €/vartio

Kaakkois-Turun alueen lippukunnat: Kilpailunjohtaja Samuli Laine, 040 741 9635 ja 
järjestelysihteeri Ilona Leiman 0400 925 526.  
 

Sudenpentukilpailut

4.9. Lieto ja Pomarkku, VIP ks. piirin nettisivujen tapahtumakalenteri

Yhdessä tekemisen riemua ja leikkimielistä kilpailua! Kilpailu järjestetään piirin alueella 
kahdessa eri paikassa, etelä ja pohjoinen, saman sisältöisenä.

Sudenpentukilpailuissa pääpaino on yhdessä tekemisessä ja onnistumisessa. Kilpai-
luissa 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. Kisoissa ei 
ole käytössä osallistujakiintiöitä.

Hinta: 50 € hinta/pentue

Altti ja Pohjois-Satakunta, Henna Koskimäki, henna.koskimaki@partio.fi,  
henna.koskimaki@partio.fi

VIP 26.8.
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VIP-kalenteri
Nappaa tästä talteen kevään tapahtumien viimeiset ilmoittautumispäivät! 

Toukouu
VIP 15.5. Akelakoulutus 5.–7.11.
 Johtamistehtäväohjaajien koulutus 

15.9.
 Lippukunnanjohtajakoulutus 5.–7.11.
 Ohjelmajohtajakoulutus 5.–7.11.
 Partiojohtajaperuskoulutus VI 

10.–12.9. ja 19.–21.11.
 Partiojohtajaperuskoulutus VII 

17.–19.9.ja 26.–28.11.
 Partiokouluttajakoulutus 8.–10.10.
 Pestijohtajakoulutus 5.–7.11.
 ROK-kouluttajakoulutus 9.10.
 Sampokoulutus 5.–7.11.
 Luotsikoulutus 6.11.
 EA1-koulutus II/2020 EA1 9.–10.10.
 Ensiavun kertauskoulutus 11.9.
 Ensiavun peruskoulutus 13.–14.11.

Heinäkuu
VIP 25.7.  Eri Vänkää Eräilyä -mittelö 11.–12.9. 

Elokuu
VIP 6.8. Sampovihjari 5.9. ja 12.9.
VIP 9.8. Tapahtuma aikuisille: Maastoratsas-

tusta Marttilassa 21.8.
VIP 18.8. Tapahtuma aikuisille: Luolaseikkailu 

Pirunpesälle 4.9.
VIP 23.8. Retkeilykoulutus Aikuisille (Erätaito I) 

1.–3.10.
 Retkeilykoulutus (Erätaito I) 1.–3.10.
VIP 26.8. L-SP:n syys-pt-kilpailut Villi Kortti
 11.-12.9. 
VIP 29.8. Kaupunkiretkipäivä Rauhan askelissa 

25.9. 
 Tutkakurssi 17.–19.9.
 Rekrykoulutus 7.9.
 Shh..Ässis 8.–10.10. ja 12.–14.11.
VIP 31.8. TarpojaVaellus 25.–26.9.

Syyskuu
VIP 1.9. Samoajasyömingit 18.9. ja 19.9.
VIP 2.9. Vaelluskoulutus (Erätaito II) 5.–7.11.
VIP 5.9. Aikuisluotsitapaaminen 14.9.
VIP 10.9. Vaeltajien A-ilta, autosuunnistus 21.9.

VIP 12.9. Rastipäällikkökoulutus 9.10.
VIP 15.9. Piirin U-projektivartion startti 6.10.
VIP 17.9. Mentorikoulutus 2.10.
VIP 18.9. Partiokamu -koulutus 26.9.
VIP 18.9. Riehakas ryhmä haltuun -koulutus 

26.9.
VIP 19.9. Akelavihjari 5.10. ja 7.10. 
VIP 26.9. Luottiskoulutus 2.10.
VIP 28.9. Ansiomerkkikoulutus 5.10. 
VIP 30.9. Ansiomerkkikoulutus 7.10..

Lokakuu
VIP 10.10. Partiotaitokilpailujen järjestelytoi-

mikuntakoulutus (JTMK-koulutus) 
13.–14.11.

VIP 15.10. Luovuusmajakka MestariTarpoja 
19.–20.11.

 Simonpäivät 6.11.
 Vaeltajaviikonloppu Amazing Race 

19.–21.11.
VIP 22.10. Mikä ihmeen autismikirjo? 3.11.
 SävelmÄssä 26.–28.11.
VIP 31.10. Partiomatkailun ABC 28.11.
 Radioamatöörikoulutus 6.–7.11. ja 

11.–12.12.

Marraskuu
VIP 7.11. Vanhojen johtokolmikoiden ilta 18.11.
VIP 14.11. Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja IV 

26.–27.11.
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