
Koulutussetit (kuvaukset alempana)  
 

Päivän ensimmäisessä koulutussetissä 11:45 - 12:45 on tarjolla: 

1. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) peruskurssi [kesto: setit 1–3] 
2. Kommunikaatiolla saavutettavuutta partiotapahtumiin 
3. Monimuoto luotsikoulutus [kesto: setit 1–3] (HUOM: tämä ei riitä ilmoittautumiseksi, 

muista erillinen ilmoittautuminen kuksaan.fi/45681) 
4. Takaisin partioon [kesto: setit 1–3] (HUOM: Tämä ei ole Tervetuloa partioon -koulutus) 
5. Vaellusruokaa vasta-alkajille ja virittelijöille [kesto: setit 1–2] 
6. Vima&Valitus 
7. Siirtymien merkitys osana ikäkausiohjelmaa 
8. Rakovalkea 
9. Leikkivihjarit 
10. Kevytveneet meripartiotoiminnassa ja kevytveneiden yhteishankinta partiolaisille 
11. Rekrykoulutus [kesto: setit 1–2] 
12. Johtokolmikon perusteet 
13. Ensitreffit seurakunnan kanssa 
14. Kestävästi partiossa -tunnus 
15. Tervetuloa partioon-kurssi [kesto: setit 1–3] 
16. Tulevaisuuden taidot partiossa 
17. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1–3] 
18. Hygieniapassitesti 
19. Oman ajankäytön hallinta 
20. Pelejä ja empatiaa – aikuisluotsikohtaaminen 
21. Lippukunnan hallituksen juridinen vastuu 
22. Ristiriitatilanteiden ratkominen lippukunnan johtajistossa 
23. Seurakuntavaalit, miksi niillä on lippukunnalle merkitystä? 
24. Kuksassa tapahtuu: Tapahtumat ja niiden laskutus 
25. Kompassi, miten merkitsen tehdyt aktiviteetit sovellukseen? 
26. Perhepartio-ohjaajakoulutus [kesto: setit 1–3] 

 

Päivän toisessa koulutussetissä 14.15–15.15 on tarjolla: 

1. Elvytysharjoitus 
2. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) peruskurssi [kesto: setit 1–3] 
3. Ansiomerkki-koulutus [kesto: setit 2–3] 
4. Monimuoto luotsikoulutus [kesto: setit 1–3] (HUOM: tämä ei riitä ilmoittautumiseksi, 

muista erillinen ilmoittautuminen kuksaan.fi/45681) 
5. Takaisin partioon [kesto: setit 1–3] (HUOM: Tämä ei ole Tervetuloa partioon -koulutus) 
6. Johtamistehtäväohjaajien koulutus [kesto: setit 2–3] 
7. Vaellusruokaa vasta-alkajille ja virittelijöille [kesto: setit 1–2] 



8. Partiomatkailun ABC [kesto: setit 2–3] 
9. Alkeiden alkeet valokuvista ja somesta [kesto: setit 2–3] 
10. Suunnitelmallinen viestintä 
11. Syttyykö nuotio? 
12. Rastihenkilön ABC 
13. Rekrykoulutus [kesto: setit 1–2] 
14. Johtokolmikko edistyneille 
15. TTP-materiaalit käyttöön 
16. Toimiva samoajaikäkausi lippukunnassa 
17. Ensitreffit seurakunnan kanssa 
18. Kestävästi partiossa -tunnus 
19. Radiopartio tutuksi, leiriasemaan tutustuminen 
20. Onko lippukuntanne avoin erilaista kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville? 
21. Tervetuloa partioon-kurssi [kesto: setit 1–3] 
22. Tulevaisuuden taidot partiossa 
23. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1–3] 
24. Partiopiirin organisaatio tutuksi 
25. Kohti Etelä-Koreaa! Jamboreen ABC 
26. Oman ajankäytön hallinta 
27. Milloin ja miten tehdään lastensuojeluilmoitus 
28. Lippukunnan hallituksen juridinen vastuu 
29. Ristiriitatilanteiden ratkominen lippukunnan johtajistossa 
30. Kuksassa tapahtuu: Tapahtumat ja niiden laskutus 
31. Kompassi-sovellus kokeneille -kysy asiantuntijalta 
32. Perhepartio-ohjaajakoulutus [kesto: setit 1–3] 

 

Päivän kolmannessa koulutussetissä 15.45–16.45 on tarjolla: 

1. Elvytysharjoitus 
2. Ihana kamala kaava 
3. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) peruskurssi [kesto: setit 1-3] 
4. Ansiomerkki-koulutus [kesto: setit 2–3] 
5. Saavutettavampaa viestintää lippukunnan digikanaviin 
6. Monimuoto luotsikoulutus [kesto: setit 1–3] (HUOM: tämä ei riitä ilmoittautumiseksi, 

muista erillinen ilmoittautuminen kuksaan.fi/45681) 
7. Takaisin partioon [kesto: setit 1–3] (HUOM: Tämä ei ole Tervetuloa partioon -koulutus) 
8. Pestauskoulutus 
9. Johtamistehtäväohjaajien koulutus [kesto: setit 2–3] 
10. Kestävä kehitys lippukunnan arjessa 
11. Partiomatkailun ABC [kesto: setit 2–3] 
12. Alkeiden alkeet valokuvista ja somesta [kesto: setit 2–3] 
13. Nuotiot ikäkausittain 
14. Leikkivihjarit 



15. Porsaanreikien ABC 
16. Kokkisota samoajille 
17. Syvemmälle seurakuntasuhteeseen 
18. Radiopartio tutuksi, leiriasemaan tutustuminen 
19. Onko lippukuntanne avoin erilaista kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville? 
20. Tervetuloa partioon-kurssi [kesto: setit 1–3] 
21. Siis mikä Seppo.io? 
22. Sukellus seikkailijaohjelmaan [kesto: setit 1–3] 
23. Vertaistukea Sammon pestiin 
24. Oman ajankäytön hallinta 
25. Milloin ja miten tehdään lastensuojeluilmoitus 
26. Ristiriitatilanteiden ratkominen lippukunnan johtajistossa 
27. Kuksassa tapahtuu: Tapahtumat ja niiden laskutus 
28. Perhepartio-ohjaajakoulutus [kesto: setit 1–3] 
29. Lippukunnan taloushallinnon ABC 

 

Koulutukset järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella 

Koulutuskuvaukset 
 

Alkeiden alkeet  

Oletko peukalo keskellä kämmentä, kun jotain pitäisi julkaista omaan, saati lippukunnan sosiaaliseen 
mediaan? Tiedätkö mitä merkitystä on somekanavien kuvasuhteilla ja miten ne eroavat toisistaan? 
Tiedätkö mitä eroa on FB-sivulla, ryhmällä ja tapahtumalla? Tai IG-feedillä ja storylla? Ei hätää, sillä tässä 
koulutuksessa se kerrotaan.  
 
Koulutuksessa pureudutaan Instagramin ja Facebookin perusteisiin ja opetellaan tekemään itse postauksia 
seuraten esimerkkiä. Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä, miten otetaan kuvia ja miten kuvasuhteet 
vaikuttavat niihin sekä harjoitellaan julkaisujen laittamista Instagramiin ja Facebookiin. Huomaathan, että 
koulutus on suunnattu erityisesti vasta-alkajille: heille, joilla ei ole lainkaan kokemusta somekanavista, tai 
mahdollisesti vain henkilökohtaisessa käytöstä. Jos siis some ja sinne julkaisu on vielä vieras juttu ja pelkäät 
suurelle yleisölle julkaisemista, on tämä koulutus räätälöity juuri sinulle!  
 
Kenelle? Somen vasta-alkajat 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Viestintä- ja markkinointiryhmä 
 
Ansiomerkki-koulutus 

Miten kiittää lippukunnan ansioituneita johtajia? Mitkä ovat Mannerheim -solkien, Collanin soljen ja 
Louhisuden soljen uudet myöntöperusteet? Mikä on Pohjantähti -solki? Miten teen ansiomerkkiehdotuksen 
Kuksaan? 
 
Ansiomerkki-koulutuksessa 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 
kiinnostuneille. Ansiomerkkikoulutus on Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmän mukainen täydentävä 
koulutus ja siitä saa todistuksen. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: L-SP ansiomerkkitoimikunta 
 
Elvytysharjoitus 

Pääset harjoittelemaan aikuisen ja lapsen peruselvytystä, sydäniskurin käyttöä sekä kylkiasentoon 
kääntämistä. 

Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Turvallisuusjaoston EA-ryhmä 

Ensitreffit seurakunnan kanssa 

Ovatko välit oman seurakunnan kanssa viilenneet? Vai onko ihastus ollut kenties yksipuolista? Tämä 
koulutus on juuri sinulle: lippukunnalle, jolla ei ole kunnon toimivaa yhteyttä taustayhteisönä toimivaan 
seurakuntaansa. Voit tulla myös vain herättelemään ajatusta yhteistyön mahdollisuuksista. Hyvä yhteistyö 
seurakunnan kanssa tuo parhaimmillaan rutkasti iloa ja apua kummallekin puolelle. Koulutuksessa saat 
vinkkejä ja tietoa muun muassa siitä, millaista yhteistyö voisi olla ja mikä ihme on taustayhteisösopimus 
seurakunnan kanssa. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kirkkosuhdejaosto 
 
Hygieniapassitesti 
Hei sinä ruoan kanssa toimiva partiolainen. Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa virallinen 
hygieniapassitesti. Samoaja: hygieniapassista on hyötyä esimerkiksi kesätyöhaussa. Ilmoittautuminen on 
sitova ja testin hinta laskutetaan lippukunnaltasi jälkikäteen, vaikka joutuisit perumaan osallistumisesi. 
Tarvitset mukaasi kuvallisen henkilökortin ja kuulakärkikynän. Saat linkin harjoittelua varten viikkoa ennen 
koetta. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 15 € (sitova ilmoittautuminen, laskutetaan jälkikäteen lippukunnalta) 
 
Ihana kamala kaava 
 
Mistä nämä talot tupsahtelevat?  Jaa, eikö tämä olekaan puistoa? Kangistuuko kaavoihin? Mistä on pienet 
kaavat tehty, entä ne isommat sitten? 
Vuoden 2022 ohjelmapainotuksen teemaan liittyen, tule kuuntelemaan miten Suomessa maankäytön 
suunnittelu toimii ja mitä sinä voit tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi eli kuinka osallistua 
kuntakaavoitukseen. Sanukka "sane" Lehtiö on toiminut kaavoitusarkkitehtina kohta puolet elämästään ja 
kokee, että maankäytön suunnittelussa voi yrittää jättää tämän maailman vähän parempana kuin sen löysi 
;) Sane kertoo lippukuntapäivässä, miksi kokee, että kaavoitus on kivaa ja miten jokainen meistä voi siihen 
ottaa osaa.  



 
Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja oppimaan uutta kaavoituksen ihmeellisestä maailmasta ja 
yhdyskuntarakenteemme kestävämmistä mahdollisuuksista. Aina voi innostua! Kyllä, kestävämpää 
kaavoitusta. 
 
Kenelle? Kaikille täysi-ikäisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvatusryhmä 
 
Johtamistehtäväohjaajien koulutus 

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. 

Kenelle? Partiojohtajille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Koulutusryhmä 
 
Johtokolmikko edistyneille 
 
Tule kuuntelemaan miten tehostaa johtokolmikon toimintaa ja hankkimaan uusi ideoita yhteistyöhön. 
Koulutus sopii jo johtokolmikon käyttöönottaneille lippukuntien johtokolmikoille ja sellaiseen haluaville. 
 
Kenelle? Lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille, pestijohtajille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Alueryhmä 

Johtokolmikon perusteet 

Joko lippukunnassasi on johtokolmikko? Kiinnostaisiko ottaa käyttöön mutta ette tiedä miten lähestyä 
asiaa? Tule kuulemaan perustiedot johtokolmikosta ja ole taas piirun verran viisaampi. 

Kenelle? Lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille tai sellaisiksi haluaville 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Alueryhmä 
 
Kestävä kehitys lippukunnan arjessa 
 
Koulutuksessa tutustutaan SP:n tulevaan Agenda 2030 ohjelmapainotukseen ja kestävän kehityksen 
tavoitteisiin lippukuntatoiminnassa ja mietitään, miten kestävä kehitys voidaan ottaa osaksi kaikkea 
lippukunnan toimintaa. 
 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvatusryhmä 
 
Kestävästi partiossa -tunnus 
 
Mikä Kestävästi partiossa -tunnus? Miten partiosta voi tehdä entistä kestävämmän kehityksen mukaista? 
Mitä eri asioita kestävyys pitää sisällään? Koulutuksessa päästään tutustumaan Suomen Partiolaisten 



Kestävästi partiossa -tunnukseen paremmin. Tunnus myönnetään lippukunnille, jotka täyttävät 
toiminnassaan vakiintuneesti vähintään määriteltyä 25 kriteeriä. Kouluttajat tulevat keskusjärjestöstä. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kestävän kehityksen jaosto 
 
Kevytveneet meripartiotoiminnassa ja kevytveneiden yhteishankinta partiolaisille 
 
Miten toteuttaa meripartiotoimintaa kevytveneillä (jollilla)? Vinkkejä, kokemusten ja ajatusten jakamista 
kevytveneiden käytöstä meripartiotoiminnassa. Lisäksi keskustellaan kevytveneiden yhteishankinnasta 
partiolaisille. Mukaan voivat tulla ne, joiden lippukunnalla jo on kevytvene(itä), mutta myös ne, joilla ei 
vielä ole, ja kevytvenepurjehdus partiotoiminnan muotona kiinnostaa! 
 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Meripartiojaosto 
 
Kohti Etelä-Koreaa! Jamboreen ABC 
 
Kiinnostaako maailmanjamboree? Tule mukaan kuuntelemaan, mitä kaikkea jamboree tarjoaa sinulle ja 
miten pääset mukaan! Samalla saat myös ideoita varainhankintaan. Setti sopii niin osallistujaikäisille 
samoajille kuin vaeltajille ja aikuisille. Apuja saavat myös lippukunnat jampin markkinointiin. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Suomen jamboreejoukkue 
 

Kokkisota samoajille 
 
Tule testaamaan taitojasi piirin muita samoajia vastaan trangiakokkailun merkeissä! Ruoka-aineet on 
valittu, sinun tehtäväksesi jää ideointi. Mitä voisit valmistaa annetuista raaka-aineista 30 minuutissa? 
Kokkisodassa mittaa toisistaan ottavat vartiot. Mukaan voit lähteä valmiissa porukassa, kaksin tai yksin: 
jokaiselle löytyy vartio, johon pääsee mukaan. Tästä saat suorituksen samoajaohjelman taskuun (esim. 
Meidän juttu). 

Mukaasi tarvitset trangian ja polttoaineen, ruoanlaittovälineitä (esim. lasta, kauha, vispilä, puukko), 
henkilökohtaiset ruokailuvälineet ja istuinalustan. Kokkisota mitellään ulkona, joten varustaudu sään 
mukaisesti. 

Kenelle? Samoajille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Samoajajaosto 
 
Kommunikaatiolla saavutettavuutta partiotapahtumiin 
 
Millaisia eri tapoja on kommunikoida? Mitä partiotapahtumien kommunikoinnissa olisi hyvä huomioida? 
Tarjolla käytännöllisiä vinkkejä.  Kouluttajina viittomakielen asiantuntija, kieli- ja viestintätieteiden maisteri 
Heta Pietarinen sekä kasvuryhmän moninaisuusvastaava Hilu Näse. 
 



Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvuryhmä 
 
Kompassi, miten merkitsen tehdyt aktiviteetit sovellukseen? 

Tiesitkö, että vuoden 2022 alusta ei enää kuksaan merkitä tehtyjä aktiviteetteja? Osaatko merkitä ryhmän 
aktiviteetit Kuksan sijaan Kompassi-sovellukseen? Vuoden 2022 alusta lähtien tehtyjä aktiviteettejä ei 
merkitä enää Kuksaan vaan ainoastaan Kompassiin. Jos et vielä osaa, tule mukaan oppimaan! 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Suomen Partiolaiset 
 

Kompassi-sovellus kokeneille -kysy asiantuntijalta 

Onko kompassin perusniksit jo hallussa? Vai kiinnostaisiko sittenkin tietää asiasta vähän lisää? Tule 
kuulemaan lisää vinkkejä aktiviteettien merkitsemiseen tai vaikka ryhmän osallistamiseen aktiviteettien 
valinnassa! Tässä koulutuksessa voit kysyä melkein mitä tahansa Kompassi-sovellukselta asiantuntijalta. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Suomen Partiolaiset 
 

Kuksassa tapahtuu: Tapahtumat ja niiden laskutus 

Koulutus sekä vasta-alkajille että edistyneemmille Kuksan käyttäjille. Koulutuksessa käydään läpi sekä 
tapahtuman luonnin perusasiat että niiden monipuolisemmat toiminnot aina kattavien kysymyssarjojen 
luonnista raportointiin ja tapahtuman laskutukseen Kuksan kautta. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Lounais-Suomen Partiopiiri 
 

Leikkivihjarit 

Onko ideat aivan loppu? Toistuuko samat leikit koloillasta toiseen? Tule Leikkivihjareille saamaan ideoita ja 
inspiraatiota energianpurkuleikkeihin! Leikkivihjareilla nimensä mukaan leikitään yhdessä ja saadaan 
kotiinviemisiksi pää täyteen uusia ideoita leikkeihin, joista sudenpennut varmasti tykkäävät. 

Kenelle? Akeloille ja muille sudenpentulaumassa toimiville 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Sudenpentujaosto 
 
Lippukunnan hallituksen juridinen vastuu 
 
Tässä koulutuksessa opit sen, mistä yhdistyksen hallitus oikeasti on juridisesti vastuussa, mistä hallitus 
vastaa ja miten hyvää hallintoa toteutetaan. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 



Lippukunnan taloushallinnon ABC 
 
Mitä lippukunnan taloushallinnon järjestämisessä tulee vähintään ottaa huomioon? Miten taloushallinto 
kannattaa järjestää ja mitä vastuita hallituksella sekä taloudenhoitajalla on? Koulutuksessa jaossa myös 
hyviä käytännön vinkkejä muista lippukunnista ja mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä piirin 
taloustoimikunnalta. 
 
Kenelle? Lippukunnanjohtajalle, talousvastaaville ja hallitusten jäsenille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Talousryhmä 
 
 
Milloin ja miten tehdään lastensuojeluilmoitus 
 
Partiossa välillä tulee vastaan tilanteita, joissa on huolissaan lapsen/nuoren hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta. Mitä silloin pitää tehdä? Mikä on lastensuojeluilmoitus, miten sen voi tehdä? Mitä siitä 
seuraa? 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
 
Monimuoto luotsikoulutus   
(HUOM: tämä ei riitä ilmoittautumiseksi, muista erillinen ilmoittautuminen kuksaan.fi/45681) 
 
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 osallistuja saa rautaisannoksen tietoa ja työkaluja valitsemansa ikäkauden 
ohjelman soveltamiseen. Kurssilla myös pohditaan valitun ikäkauden haasteita ja mahdollisuuksia ja näihin 
pohdintoihin käytetään mahdollisuuksien mukaan lähtökohtina kurssilaisten omia kokemuksia ja 
kysymyksiä. 
 
Kenelle? Koulutus on suunnattu tarpoja- samoaja- tai vaeltajaluotsin pesteissä toimiville tai pestissä 

juuri aloittaville aikuisille partiolaisille. Koulutuksen alaikäraja on tarpoja- ja 
samoajaluotseille 18 vuotta ja vaeltajaluotseille 22 vuotta. Koulutus on partiojohtajille. 

Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Koulutusryhmä 
 
Nuotiot ikäkausittain 

Mikä muuttuu, kun nuotiota tekee sudenpennun sijaan tarpoja? Ikäkausien nuotio-ohjelmat ja taidot 
nousujohteisesti. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Erätaitojaosto 
 
Oman ajankäytön hallinta 

Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten omaa ajankäyttöään voi hallita. Saat konkreettisia vinkkejä 
aikasyöppöjen kanssa työskentelyyn ja opit hallitsemaan omaa ajan käyttöäsi. 

Kenelle? Kaikille 



Hinta: 0 € 
 
Onko lippukuntanne avoin erilaista kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville? 

Miten voimme parhaiten tukea eri taustaisten lasten, nuorten ja aikuisten partioharrastusta? Lippukuntien 
tueksi on syntynyt jo paljon erilaisia materiaaleja, koulutuksia ja työkaluja. Tervetuloa tutustumaan 
aiheeseen ja muuttamaan lippukunnan ajatukset suunnitelmiksi ja suunnitelmat teoiksi. 

Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvuryhmä 
 
Partiomatkailun ABC  
 
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 yhdistelmä. 
 
Partiomatkailun ABC on päivän mittainen tiivis paketti, jonka aikana mietitään, miten päästä alkuun, mistä 
löytyy kiinnostavia partiokohteita, miten kartuttaa matkakassa, 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! 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto 
 
Partiopiirin organisaatio tutuksi 
 
Pikaopas partiopiirin toimintoihin! Tämä koulutus antaa lippukuntatoimijalle perustiedot siitä, mitä 
toimintoja partiopiiristä löytyy ja miten ne on organisoitu. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Aikuis- ja luottisryhmä 
 
Pelejä ja empatiaa – aikuisluotsikohtaaminen 
 
Lähde jakamaan kokemuksiasi, kuulemaan toisten hyväksi havaittuja ideoita ja innostumaan uusista 
tavoista tehdä entistä parempaa aikuispartiota. Tapaamisen aikana luvassa empatiaa, sympatiaa ja 
vertaistukea (ilman hikoilua) pelailun lomassa. Tule siis tuomaan oma palasi osaksi piirin 
aikuisluotsiverkostoa. 
 
Kenelle? Aikuisluotsit ja sellaiseksi haluavat 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Aikuis- ja luottisryhmä 
 
Perhepartio-ohjaaja koulutus 
 



Peruskoulutus kaikille perhepartio-ohjaajille sekä toiminnan mahdollistamisesta lippukunnassa 
kiinnostuneille, esimerkiksi ohjelmajohtajille ja lippukunnanjohtajille. Koulutus on hyödyllinen myös kaikille 
perhepartioryhmän aikuisille, jotka voivat järjestää ryhmän kokoontumisia. Koulutuksessa saa kattavan 
kuvan Suomen partiolaisten perhepartio-ohjelmasta ja sen soveltamisesta lippukunnan perhepartioryhmän 
toimintaan. 
 
Koulutus antaa valmiudet ohjata ja aloittaa perhepartiotoiminta lippukunnassa. Koulutuksen aikana 
tehdään toimintasuunnitelma perhepartion kaudelle, opitaan perhepartioikäisestä lapsesta, tarkastellaan 
toimintaa lippukunnan näkökulmasta ja harjoitellaan soveltamaan ohjelmaa omalle porukalle sopivaksi. 
 
Kenelle? Perhepartio-ohjaajille ja perhepartiosta kiinnostuneille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Perhepartiojaosto 
 
 
Pestauskoulutus 
 
Tässä koulutuksessa tehdään pestauksen mestareita. Tule mukaan ja ole yksi heistä! Pestillä tarkoitetaan 
pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen 
sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden. Tämä koulutus on sinulle, jos haluat kehittää oman 
toimintaympäristösi pestauskulttuuria tai muuten vaan kerrata pestaamisen hyvät käytännöt. Aiheina ovat 
partiopestin periaatteet, pestikeskustelut, perehdytys sekä pestin tuki. Koulutus sopii niin pestaajille kuin 
pestattavillekin. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Aikuis- ja luottisryhmä 
 
Porsaanreikien ABC 
 
Rupeaman tavoitteena on auttaa kisajärjestäjiä huomaamaan tehtäväkäskyjen 
tulkinnanvaraisuuksia ja poistamaan omista tehtäväkäskyistään tahattomat porsaanreiät. 
 
Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tehtäväkäskyjä ja niiden kirjoitustyyliä. Koulutus 
pidetään kokonaan ulkona. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kilpailujaosto 
 
Radiopartio tutuksi, leiriasemaan tutustuminen 
 
Lähde mukaan radiopartion ihmeelliseen maailmaan. Tutustu alueelle rakennettuun leiriasemaan ja 
samalla siihen mitä mielenkiintoista tekemistä, ja itsensä kehittämistä radiopartio tarjoaa tarpojista 
aikuisille. Tarjolla yleistietoa radiopartiosta ja osallistuminen leiriasema-aktiviteetteihin lähtien 
radioyhteyksien pidosta. Mukaasi saat pienen infopaketin ja ”miten tästä eteenpäin” ohjeita. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Turvallisuusjaoston radiokerho 
 



Rakovalkea 

Etsitkö retkellesi uutta vetonaulaa? Onko perusnuotiot jo nähty? Tule harjoittelemaan rakovalkean teon 
vaiheita ja nuku jatkossa paremmin tulilla. 

Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Erätaitojaosto 
 
Rastihenkilön ABC 
 
Koulutuksessa tutustutaan rastihenkilön tehtäviin partiotaitokilpailuissa.  
 
Koulutus sisältää asioita seuraavista aihealueista: mitä ennen kilpailuja tapahtuu, kuinka kilpailujen aikana 
toimitaan ja mitä kilpailujen jälkeen tulee ottaa huomioon.  
 
Koulutuksen jälkeen osaat toimia rastilla yleisesti, rastikohtaiset ohjeet tulee aina rastipäälliköltäsi. 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kilpailujaosto 
 
Rekrykoulutus 
 
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 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Aikuis- ja luottisryhmä 
 
Ristiriitatilanteiden ratkominen lippukunnan johtajistossa 
 
Miten keskustellen ja sovitellen, toisia kuulleen ja kohdaten voidaan turvata jokaiselle paikka tulla 
arvokkaasti kohdelluksi? 
 
Miten lippukunnassa voidaan toimia isoissakin ristiriitatilanteissa. Sovittelun ja kuulemisen mallia pääsee 
konkreettisesti opettelemaan tässä koulutuksessa. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
 
Saavutettavampaa viestintää lippukunnan digikanaviin 
 
Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että nettisivu tai muu verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja 
siellä olevat tiedot ovat helposti ymmärrettävissä. Kognitiivisesti saavutettavaa nettisivua pystyvät 
käyttämään myös ihmiset, joilla on haasteita oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa. 
 



Tässä koulutuksessa saat konkreettisia vinkkejä selkeämpään ja saavutettavampaan viestintään 
lippukunnan nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvuryhmä 
 
Seurakuntavaalit, miksi niillä on lippukunnalle merkitystä? 
 
2022 on jälleen seurakuntavaalit. Miksi niissä pitäisi olla aktiivinen? Miksi sillä n väliä, kuka päättää 
seurakuntien asioista? Mitä vaikutuksia seurakuntataustaiselle lippukunnalle voi olla siitä, millaisia päättäjiä 
seurakunnissa on? 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
 
Siirtymien merkitys osana ikäkausiohjelmaa 
 
Ovatko siirtymät jääneet lippukunnassasi unholaan? Tahtoisitko järjestää siirtymän, mutta pää lyö täysin 
tyhjää? Jos vastasit kyllä, niin kannattaa kasvatusryhmän siirtymänkoulutukseen! 
 
Siirtymät ovat uniikki vaihe ikäkausien ohjelmassa, joten ne tarjoavat mahdollisuuden tehdä kaikkea 
hauskaa ja peruskokouksista poikkeavaa. Siirtymän voi liittää myös lippukunnan yhteisiin perinteisiin.  
Onnistunut siirtymä jää mieleen ja sitouttaa nuoren partiolaisen osaksi ryhmää ja lippukuntaa, joten niihin 
panostaminen todellakin kannattaa! 
 
Tule siis kuulemaan siirtymien merkityksestä sekä keräämään myös toimivia käytännönvinkkejä siirtyminen 
järjestämiseen! 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kasvatusryhmä 
 
Siis mikä Seppo.io? 
 
Tule oppimaan, miten luodaan Seppo.io -peli! Seppo.io on alusta, jonne voi helposti luoda erilaisia pelejä. 
Näitä pelejä voi hyödyntää esimerkiksi retkillä ja viikkotoiminnassa ihan kaikenikäiset! Koulutuksessa 
käydään alkeet seppo.io:n käyttämisestä ja harjoitellaan pelien luomista ja pelaamista. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Koulutusryhmä 
 
Sukellus seikkailijaohjelmaan 
 
Tervetuloa sukeltamaan seikkailijaohjelman pariin. Tässä koulutuksessa käydään läpi seikkailijaohjelman 
tärkeimmät tärpit. 
 
Kenelle? Sammoille, jotka ovat toimineet pestissään vasta vähän aikaa tai jotka ovat vasta 

aloittamassa sammon pestiään 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Seikkailijaosto 



 
Suunnitelmallinen viestintä 
 
Etkö ole vielä saanut itseäsi niskasta kiinni lippukunnan viestintäsuunnitelman tekemiseen? Tämä 
koulutuskuvaus on siis pelkkää kohtaloa, sillä nyt on aika!   
 
Partiossa suunnitellaan etukäteen koloiltoja ja toimintasuunnitelmaa, kesäleirejä ja johtajiston 
rentoutumisia – miksi viestintä olisi suunnittelusta poikkeus? Hyvin suunniteltu viestintä helpottaa sisäisen 
viestinnän ongelmia, kun vastuunjako on selkeää sekä auttaa viestintävastaavaa pestissään. Koulutuksessa 
tehdään lippukunnan viestintäsuunnitelma kuluvalle vuodelle. Täsmennetään kohderyhmät, selvitetään 
kenelle ja milloin mikäkin viesti lähtee ja mitä kautta mistäkin asioista olisi hyvä viestiä sekä pohditaan 
vastuunjakoa lippukunnan viestinnässä. Saat koulutuksesta mukaan vietäväksi valmiin 
viestintäsuunnitelman esiteltäväksi muulle johtajistolle!   
 
Tarvitset osallistumiseen joko oman tietokoneen tai kynän ja paperia. Koneella olisi hyvä olla mahdollisuus 
käyttää O365, Google Sheetsiä tai LibreOfficen Calc-ohjelmstoa. Mikäli näitä ei ole, pärjäät mainiosti myös 
kynän ja paperin kera.   
 
Kenelle? Viestintävastaaville 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Viestintä- ja markkinointiryhmä 
 
Syttyykö nuotio? 
Joudutko jännittämään, onnistuuko nuotio tällä kertaa? Oletko epävarma tulentekotaidoistasi? Tämän 
koulutuksen jälkeen sinun ei tarvitse enää empiä – hoidamme nuotiotaitosi kerralla kuntoon. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Erätaitojaosto  
 
Syvemmälle seurakuntasuhteeseen 
 
Kaipaako suhteenne lippukunnan ja seurakunnan välillä uutta kipinää? Oletteko jumahtaneet vanhoihin 
kaavoihin? Koulutus on tarkoitettu niille lippukunnille, joilla on jo yhteys taustayhteisönä toimivaan 
seurakuntaansa, mutta kehittämisen tarvetta ja halua olisi. Tarjolla on uusinta tietoa ja keskustelua 
taustayhteisösopimuksista, vertaistukea sekä innostavia vinkkejä arkistuneeseen suhteeseen. Laitetaan 
kerralla seurakunta-asiat kuntoon! 
 
Kenelle? Partiolaisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Kirkkosuhdejaosto 
 
Takaisin partioon 
HUOM: Tämä ei ole Tervetuloa partioon -koulutus. 
 
Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on vieras? Haluaisitko 
palata partion pariin? Tässä koulutus ja päivityspaketti partion paluumuuttajille! 
 
Koulutuksessa käydään läpi partio-ohjelman keskeisiä asioita. Teemoina ovat mm. eri ikäkaudet, 
kasvatustavoitteet ja partioliike organisaationa. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa paluuta kiehtovan 
harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on hyvä mahdollisuus tutustua muihin aikuisiin partioharrastajiin. 
 



Tervetuloa takaisin, olet ystävien seurassa! 
 
Kenelle? Partioon palaaville aikuisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Koulutusryhmä 
 
Tervetuloa partioon-kurssi 
 
Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittavat saavat perustiedot partiosta kätevästi 
yhdessä paketissa. 
 
Kenelle? Lippukuntien uusille aikuisille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Lippukuntajaosto 
 
Toimiva samoajaikäkausi lippukunnassa 
 
Onko sinulla haasteita saada samoajat mukaan? Toimiiko vertaisjohtajuus vai joudutko raahaamaan 
toimintaa perässäsi? Nyt on mahdollisuutesi saada apua ja jakaa kokemuksia! Samoajajaosto tarjoaa 
kivenkovaa asiaa ikäkauden peruspalikoista, jonka jälkeen pureudumme ikäkauden haasteisiin. Tule 
kuuntelemaan ja keskustelemaan, miten onnistut rakentamaan lippukunnan jatkuvuuden kannalta 
elintärkeän ja toimivan samoajaikäkauden! 
 
Kenelle? Samoajaluotsit, ikäkausivastaavat, ohjelmajohtajat 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Samoajajaosto 
 
TTP-materiaalit käyttöön 
 
Mikä on TTP? Mitä siellä voi tehdä ja miten sellainen järjestetään omalla alueella? Tässä koulutuksessa saat 
vastauksen näihin kysymyksiin ja pääset tutustumaan erilaisiin valmiisiin materiaaleihin, joita on tarjolla 
taitopäivien järjestämiseen. Saat vinkkejä materiaalien soveltamiseen oman lippukunnan tai alueen 
käyttöön. 
 
Kenelle? Tarpojaluotseille ja tarpojien ikäkausivastaaville 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Tarpojajaosto 
 
Tulevaisuuden taidot partiossa 
 
Työpajassa virittäydymme tulevaisuustaajuudelle. Partion visio on antaa nuorille taidot muuttaa maailmaa - 
ja maailman muuttamiseksi tarvitsemme partiossa tulevaisuusajattelua. Koska ajatuksemme 
tulevaisuudesta vaikuttavat siihen, mitä nyt teemme huomisen eteen, on tärkeää haastaa 
olettamuksiamme tulevaisuudesta ja kuvitella mahdottomiakin! 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: SP Tulevaisuusryhmä 
 
Vaellusruokaa vasta-alkajille ja virittelijöille 
 



Koulutuksen tarkoitus on tarjota vaellusharrastusta aloittelevalle ruokatietoutta sekä antaa kokeneelle 
vaeltajalle ideoita omatekoisten ruokien valmistamiseen vaelluksella. Koulutuksessa käydään läpi, mitä 
pitää ottaa huomioon, kun suunnittelee vaellusruokia. Lisäksi tutustutaan ruokien kuivaamiseen, vaelluksen 
ruokalistoihin sekä näppäriin ruokakikkoihin. Painopiste koulutuksessa on omatekoisten aterioiden 
suunnittelussa. Valmisruokapussit vierailevat vain sivulauseissa. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Huoltojaosto 
 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) peruskurssi 
 
Vapepan peruskurssi esittelee Vapepan taustaa sekä organisointi- ja hälytystehtäviä, viranomaisten 
tehtäviä ja yhteistoimintaa viranomaisten kanssa. 
 
Kenelle? Kaikille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Turvallisuusjaosto 
 
Vertaistukea Sammon pestiin 
 
Sampo, kaipaatko kohtaamista toisten sampojen kanssa? Ajatusten vaihtoa tai kenties vertaistukea? Jos 
vastasit kyllä, on tämä oikea paikka sinulle, tule kohtamaan toisia sampoja ja samaan lisää virtaa pestiisi. 
 
Kenelle? Sammoille 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Seikkailijajaosto 
 
Vima&Valitus 
 
Ottaako päähän, kun kukaan muu lippukunnasta ei ymmärrä nettisivujen tai somen päälle? Tökkiikö 
lippukunnan sisäinen viestintä? Turhauttaako ja ärsyttääkö? Tule purkamaan kuumat tunteet ja etsimään 
yhdessä niihin ratkaisuja!   
 
Työpajassa saa vihdoin avautua koko sydämensä kyllyydestä, oli ongelmana sitten eri näkemykset 
visuaalisuudesta tai kammottavan kauhea sisäinen viestintä ja sen ongelmat. Tarkoituksena on saada 
vertaistukea muilta, jotka ovat samojen ajatusten äärellä sekä lyödä viisaat päät yhteen ratkaisujen 
keksimiseksi. 
 
Kenelle? Viestintävastaavat (niin vanhat kuin vasta pestissä aloittavat) sekä johtokolmikot 
Hinta: 0 € 
Järjestäjä: Viestintä- ja markkinointiryhmä 


