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Tervetuloa koulutuksiin 
ja ohjelmatapahtumiin!
Koulutukset ja ohjelmatapahtumat ovat piirin parasta antia lippukunnille. Niitä 
toteutetaan, jotta lippukunnat saavat toimintaansa koulutettuja johtajia ja 
ikäkaudet kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa, jonka järjestämiseen ikäkau-
sijohtajien ei tarvitse nähdä juuri lainkaan vaivaa. Kaikki tapahtumat järjestetään 
siis lippukuntia varten!

Tästä Kevät-Ilmosta löydät kaikki koulutukset ja tapahtumat yksissä kansissa. 
Ilmo on paitsi pestijohtajan ja ohjelmajohtajan, myös jokaisen ikäkausijohtajan 
kullanarvoinen työkalu oman lippukunnan ja ryhmän kevään toiminnan ja 
kouluttautumisten suunnitteluun. 

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 tapahtumasta ja sen luonteesta
• sopikaa lippukunnassa maksupolitiikasta ennakkoon
• hoida ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset ajoissa. 

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

Vaikka elämmekin varmasti tämän Ilmon ilmestyessä vielä pandemia-aikaa, 
rohkaisemme silti kaikkia lähtemään mukaan kevään tapahtumiin. Toivottavasti 
keväällä 2022 arki olisi jo normaalimpaa ja kohtaamiset partiossa mahdollisia. 
Ja vaikka pandemia jatkuisikin vielä, kaikissa piirin tapahtumissa turvallisuus 
on aina etusijalla. Pandemiasta huolimatta kannattaa siis ilmoittautua rohkeasti 
mukaan. Rajoitusten suhteen eletään hetkessä ja mukautetaan siten kuin on 
välttämätöntä – meillä on jo aika paljon kokemusta korona-ajan tapahtumien 
järjestämisestä.

Piirin tapahtumia on kaikenikäisille ja partiossa pitkään tai vähemmän aikaa 
mukana olleille – tulkaa innolla mukaan!

Enni, kasvatusministeri ja Otto, koulutusministeri
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Toimi näin 
Lippukunnan muistilista 

• Kevään 2022 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittaudutaan 30.11.2021 
mennessä tai tapahtumassa/nettisivuilla ilmoitettuna ajankohtana. 

• Osa tiedoista on vielä alustavia. Tarkennuksia voi tulla tapahtumien ja koulu-
tusten paikkoihin. Kaikki tapahtumien hinnat ovat alustavia, ne vahvistetaan 
piirin syyskokouksessa 31.10.2021. Seuraa tarkennuksia nettisivuilta www.
lounaissuomenpartiopiiri.fi

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

• Ilmoittautumislinkit ovat auki 15.10.2021 alkaen piirin nettisivujen tapahtu-
makalenterissa (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 23.12.2021 alkaen (Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan 
jäsenten tapahtumaosallistumiset). Lippukunta tiedottaa itse jäsenilleen 
koulutuksiin pääsemisestä. 

• Kevään 2022 aikana järjestetään monia tapahtumia kuten kisoja, joiden 
ilmoittautumisaika 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.
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Noppa kertoo  
opintopisteistä

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

• 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 partio-
toimistoon lääkärin- tai vastaavan todistuksen kahden viikon kuluessa 
tapahtumasta. 

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

Osa ILMOssa olevista koulutuksista on merkitty noppa-symbolilla. Se kertoo 
siitä, että niistä koulutuksista osallistuja voi saada virallisen oppilaitoksen 
myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus 
Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Partiossa 
useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, 
nuorisoastetta tai AMK-tasoa. 

Opintopisteytetty todistus voi olla saajalleen monella tavalla hyödyllinen. 
Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa 
voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuun-
nitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa 
partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankki-
misen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja. 
Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Opintopisteytetty todistus pitää 
hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä 
enää jälkikäteen.

Lisätietoa opintopisteytetyistä todistuksista voit lukea osoitteessa www.partio.fi/
lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/opintopisteytetty-todistus-partiokoulutuk-
sesta/ 
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Helppo tulla -tunnus

Partiolla on valtakunnallisena tavoitteena poistaa 
osallistumisen ja harrastamisen esteitä, jotta mahdol-
lisimman moni pääsisi mukaan maailman parhaan 
harrastuksen pariin. Helppo tulla -tunnus on luotu 
auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä 
tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, 
jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen 
osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on 
helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. 
Tunnuksen osa-alueissa huomioidaan erilaisia tarpeita, 
ohjeistus ei ole kaikenkattava.

Piiri tuo Helppo tulla -tunnuksen mukaan vuoden 2022 tapahtumiin. Piirin 
nettisivujen tapahtumakalenterista, kunkin tapahtuman yhteydestä löytyy 
jatkossa Helppo tulla -tunnus ja maininta siitä, mitkä tunnuksen osa-alueet 
on tapahtumassa erityisesti huomioitu. Jos et tapahtuman yhteydestä tunnusta 
löydä, kannattaa olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja yhdessä keskustella 
mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden purkamisesta.

Lisätietoa tunnuksesta, sen osa-alueista ja kriteereistä partion nettisivuilta 
osoitteesta  
www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/

on työkalu yhdenvertaisemman  
partiotoiminnan toteuttamiseen
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Tapahtumakalenteri

Tammikuu 
6.–9.1. Ko-Gi 143, lyhyt lähijakso, Suomen Partiolaiset
14.–16.1. YSP-koulutus, Suomen Partiolaiset
15.–16.1. Organisaatiossa toimiminen -koulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
21.–23.1. Talviretkeilykurssi (ET II), Erätaitojaosto
28.1. Mannerheimin muistoilta, Turku, Turun Partiolaiset
29.1. Lippukuntapäivä, Piirihallitus
29.1. Partiopiirin organisaatio tutuksi, Aikuis- ja luottisryhmä
29.1. Pestauskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
29.1. Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
29.1. Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
29.1. Johtamistehtäväohjaajakoulutus, Koulutusryhmä
30.1. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
30.1. Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
31.1.–27.2. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä

Helmikuu 
3.2. VOK Selkämeri (tasokoe)
5.2. Piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut Koukussa,  
 Maarian partioyhtymä/MK
8.2. Verkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
10.2. VOK Saaristomeri (tasokoe), 
11.–13.2. Valmentajakoulutus, Suomen Partiolaiset
11.–13.2. PJ-PK II 1. osa, Koulutusryhmä
13.2. PJ-PK IA aloitus, Koulutusryhmä
16.2. Välinehuolto haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
22.2. Muistelemispäivä, Suomen Partiolaiset
22.2. TDOTA 2022 (Thinking Day on the Air), Suomen Partiolaiset
22.2. Founder’s Day (WOSM) / Thinking Day (WAGGGS), 
31.1.–27.2. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä

Maaliskuu 
2.3. Moninaisuustoimijoiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset
4.–6.3. Retkeilykurssi (ET I), Erätaitojaosto
4.–6.3. Ko-Gi -staabikoulutus, Suomen Partiolaiset
5.3. Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
5.3. Luottiksen viestintäkoulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
9.3. Vaeltajien A-ilta: Tutustuminen varuskuntaan, Vaeltajajaosto
10.3. Uusien johtokolmikoiden ilta, Alueryhmä
11.–13.3. VOK Selkämeri (teoriaosa), 
11.–13.3. PJ-PK III 1. osa, Koulutusryhmä
12.–13.3. Partiotaitojen talvi-SM-kilpailut, Riekon Kiepaus, Kajaani, J-SP
12.–13.3 Kevätpäivät, Suomen Partiolaiset
16.3. Kaukovaeltaminen haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
17.3. Untuvikkoilta, Koulutusryhmä
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18.–20.3. Muonituskurssi, Huoltojaosto
19.–20.3. EA2-kurssi, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
19.3. L-SP Lippukunnan viestintä -koulutus, Viestintä- ja  
 markkinointiryhmä
25.–27.3. Koulutusohjaajakoulutus 1. osa, Suomen Partiolaiset
26.3. LuotsiLataamo, Kasvatusryhmä
 

Huhtikuu 
3.4. Lippukuntafoorumi ja Piirin kevätkokous, Piirihallitus
8.–10.4. VOK Saaristomeri (teoriaosa) 
8.–10.4. Akelakoulutus, Koulutusryhmä
8.–10.4.  Sampokoulutus, Koulutusryhmä
9.4. Meripartiojohtajapäivä, Suomen Partiolaiset
9.4. Partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, Riimu-22, Pohjois-Turku
9.4. Rauhan pyöreän pöydän keskustelu, Suomen Partiolaiset
9.4. PJ-PK IA/2022 ja IB/2021 lähipäivä, Koulutusryhmä
9.4. Monimuotoinen akela-sampo koulutus, Koulutusryhmä
9.–10.4. EA1, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
13.–18.4.  Ko-Gi 143, pitkä lähijakso, Suomen Partiolaiset
13.–18.4. Ko-Gi 144, pitkä lähijakso, Suomen Partiolaiset
15.–18.4 PJ-PK IV (pääsiäinen), Koulutusryhmä
18.–24.4. Partioviikko
21.4. Rummutuskurssi alkaa, Turku, Turun Partiolaiset
23.4. Partiolaisten Yrjönpäivä
23.–24.4. TTP Pertsa ja Kilu Raumalla, Rauma
27.4. Kansallinen veteraanipäivä ja lipunnosto, Turun Partiolaiset
Tässä kuussa myös Tapahtuma aikuisille: Pysy kartalla, Aikuis- ja luottisryhmä

Toukokuu 
6.–8.5. PJ-PK II 2. osa, Koulutusryhmä
7.5. Sudenpentukilpailut, Salo ja Pohjoiskulma
12.5.  Piirin suunnistusmestaruuskilpailut, Leijankorpi
13.–15.5.  Kohtaus, Suomen Partiolaiset
13.–15.5. Koulutusohjaajakoulutus 2. osa, Suomen Partiolaiset
14.5. Partiotaitojen kevät-SM-kilpailu, Yli-Ii, Pohjanmaan Partiolaiset
14.5. SPR Hätäensiapukurssi, Ea-kertaus, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
14.5. Helen Storrow -pop up seminaari, Suomen Partiolaiset
15.5. Partioparaati
20.–22.5. PJ-PK III 2. osa, Koulutusryhmä
20.–22.5. Kuvauskoulutus, Suomen Partiolaiset
20.–22.5. Survival-koulutus (Erätaito III), Erätaitojaosto
20.–22.5. ÄsOoÄssä, Samoajajaosto
20.–22.5. Sotahuuto vol 2, Tarpojajaosto
21.5. Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Katanpään  
 linnakesaarelle, Aikuis- ja luottisryhmä
22.5. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
22.5. Sukellus seikkailijaohjelmaan samoajille, Seikkailijajosto
26.–29.5. Ko-Gi 145, lyhyt lähijakso, Suomen Partiolaiset
26.–29.5. Ko-Gi 146, lähijakso, Suomen Partiolaiset
27.–29.5. VOK Selkämeri (käytännönosa)
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Kesäkuu 
6.–10.6. Leiriseikkailu-päiväleiri nro 1., Turun Partiolaiset
9.–12.6. Tammileiri, Ahtela, Sauvo, Lounais-Suomen Partiopiiri
10.–12.6. L-SP Radiokerho workkimisviikonloppu 1/2022,  
 Turvallisuusjaosto
10.–12.6. VOK Saaristomeri (käytännönosa)
11.–12.6. Vaeltajafestarit, Vaeltajajaosto
13.–17.6. Leiriseikkailu-päiväleiri nro 2., Turun Partiolaiset
17.–19.6. PJ-PK V 1. osa (Meri), Koulutusryhmä
20.–23.6. Leiriseikkailu-päiväleiri nro 3., Turun Partiolaiset

Heinäkuu 
11.–15.7. SuomiAreena, Pori
15.–23.7. Kajo, Suomen Partiolaiset
Kajolla Vaeltajaluotsikoulutus, Suomen Partiolaiset
18.–26.7. World Scout Moot, Suomen Partiolaiset
25.–29.7. Leiriseikkailu-päiväleiri nro 4., Turun Partiolaiset
27.7. Street-o-puistosuunnistus, Turku, Turun Partiolaiset

Elokuu 
1.–8.8. Partiorippileiri (vaellus), Saariselkä, Turun Partiolaiset
1.–5.8. Leiriseikkailu-päiväleiri nro 5., Turun Partiolaiset
1.–6.8. Ko-Gi 145, pitkä lähijakso, Suomen Partiolaiset
1.–6.8. Ko-Gi 146, lähijakso, Suomen Partiolaiset
17.8. Iltapurjehdus sisupartiolaisille, Meripartiojaosto
18.8. Luottis- ja aikuispurjehdus Turku ja Pori,  
 Meripartiojaosto ja Aikuis- ja luottisryhmä
19.–21.8. PJ-PK V 2. osa (Meri), Koulutusryhmä
19.–21.8. Kokoontumispurjehdus
20.8.  PJ-PK IV 2. osa, Koulutusryhmä
22.8.–18.9. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
26.–28.8. VOK Aikuiset 18+ (teoriaosa) 
28.8. Sampovihjarit, Seikkailijajosto

Syyskuu 
2.9. LuotsiRetriitti, Tarpojajaosto
3.9. Tapahtuma aikuisille: Resiinaralli, Aikuis- ja luottisryhmä
3.–4.9. Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
4.9. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
7.9. Partiosyksyn aloitusiltanuotio, Vartiovuori, Turun Partiolaiset
7.9. Välinehuolto haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
7.9. Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
8.–11.9. Kipparikurssi 1 / käytännön osa, Suomen Partiolaiset
9.–11.9. PJ-PK VI 1. osa, Koulutusryhmä
10.–11.9. Piirin Syys-PT, Etelä-Turku
10.9. Vapaaehtoistuen foorumi, Suomen Partiolaiset
11.9. Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
14.9. Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
15.9. Johtamistehtäväohjaajakoulutus, Koulutusryhmä
15.–18.9. Ko-Gi 144, lyhyt lähijakso, Suomen Partiolaiset
15.–18.9. Ko-Gi 145, lähijakso, Suomen Partiolaiset
16.–18.9. Pj-PK VII 1. osa (K22), Koulutusryhmä
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16.–18.9. Y-traineekoulutus, 1. lähijakso, Suomen Partiolaiset
16.–18.9. VOK Aikuiset 18+ (käytännönosa)
17.9. Partiokamukoulutus, Sisujaosto
17.9. Kaikki mukaan -koulutus, Sisujaosto
20.9. Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
20.9. Vaeltajien A-ilta: Friba-piknik, Vaeltajajaosto
22.9. Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
22.8.–18.9. Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
23.–25.9. Archipelago Race
23.–25.9. Overture Diversity Network, Suomen Partiolaiset
24.9. Tarpojatapahtuma Kybersankarit, Tarpojajaosto ja  
 Viestintä- ja markkinointiryhmä
24.9. Kaupunkiretkipäivä Kestävä kaupunki, Kansainvälisyys- ja  
 aatejaosto
28.9. Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
30.9.–2.10. Koulutusfestarit (lpkj-, ohjo, pejo, luotsi, akela ja  
 sampokoulutukset), Koulutusryhmä
30.9.–2.10. Retkeilykurssi (ET I), Erätaitojaosto
30.9.–2.10. Retkeilykurssi aikuisille (ET I), Erätaitojaosto

Lokakuu 
1.10. Partioviestinnän ja markkinoinnin koulutus, Suomen Partiolaiset
1.10. Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
1.10. Luottiksen viestintäkoulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
1.10. Luotsikoulutus, monimuoto, Koulutusryhmä
4.10. Ansiomerkkikoulutus, Pori, Ansiomerkkitoimikunta
4.10. Akelavihjari Turku, Sudenpentujaosto
5.10. Vaeltajien Kv-ilta, Vaeltajajaosto
6.10. Ansiomerkkikoulutus, Turku, Ansiomerkkitoimikunta
6.10.  Akelavihjari Pori, Sudenpentujaosto
7.–9.10. Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
8.10. Luotsisatelliitti, Suomen Partiolaiset
8.10. Rok-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
8.10. Valmentajakurssi, monimuotokurssin lähipäivä, Suomen 
 Partiolaiset
8.–9.10 Partiotaitojen syys-SM-kilpailut, Järvi-Suomen Partiolaiset
8.–9.10. Ko-Gi -staabikoulutus, Suomen Partiolaiset
10.11. Vanhojen johtokolmikoiden ilta, Alueryhmä
15.10. Seikkailijoiden etätapahtuma, Seikkailijajaosto
15.10. Tapahtuma aikuisille: Linturetki koskemattomalle Koskeljärvelle,
 Aikuis- ja luottisryhmä
15.–16.10. Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet, Suomen  
 Partiolaiset
15.–17.10. JOTA-JOTI 2022, L-SP Radiokerho / Turvallisuusjaosto
15.–16.10 EA1, Turvallisuusjaosto / Ea-ryhmä
21.–23.10. SoppaÄssis 1. osa, Samoajajaosto
22.–23.10. Syyspäivät / laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset
25.10. Mentorikoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
29.10. Luottissemma, Aikuis- ja luottisryhmä
30.10. Piirin syyskokous, Piirihallitus
1.–31.10. Haku vuoden 2023 mentorointiohjelmaan, Aikuis- ja  
 luottisryhmä
Tässä kuussa myös Piirin yösuunnistusmestaruuskilpailut, Kymmenykset
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Marraskuu 
3.11. Untuvikkoilta, Koulutusryhmä
4.11. Purjehduskauden päätösiltama, Meripartiojaosto 
4.11. Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
5.–6.11. PT-kilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus (JTMK-koulutus), Kilpailujaosto
4.–6.11. L-SP Radiokerho workkimisviikonloppu 2/2022 ja pikkujoulut,  
 Turvallisuusjaosto
4.–6.11. Y-traineekoulutus, 2. lähijakso, Suomen Partiolaiset
4.–6.11. Minä partiolaisena -kurssi, Suomen Partiolaiset
9.11. Vaeltajien A-ilta: Taonta, Vaeltajajaosto
11.–13.11 Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset
11.–13.11. Vaelluskoulutus (erätaito II), Erätaitojaosto
12.11. PJ-PK IA lähipäivä, Koulutusryhmä
12.–13.11 SP jäsenkokous, Suomen Partiolaiset
18.–20.11.  PJ-PK VI 2. osa, Koulutusryhmä
18.–20.11. SoppaÄssis 2. osa, Samoajajaosto
20.11. Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
25.–26.11. Johtokolmikko lepää, Alueryhmä
25.–27.11. PJ-PK VII 2. osa (K22), Koulutusryhmä
25.–26.11 Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja V, Aikuis- ja luottisryhmä
19.11. SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
19. –20.11. Partiokuntoon-yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto
 

Joulukuu 
7.12. Partiolaisten kauneimmat joululaulut, Turun Partiolaiset
9.12. Luottisten pikkujoulut, Aikuis- ja luottisryhmä
27.12.2022-1.1.2023  Ko-Gi 147, lähijakso, Suomen Partiolaiset
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Värilliset palikat tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

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.

Johtajakoulutus 

Akelakoulutus

8.–10.4., monimuodon lähipäivä  
9.4., paikka selviää myöhemmin 
30.9.–2.10. Koulutusfestarit, monimuodon lähipäivä 1.10. 

Tiivis paketti sudenpentujen kanssa toimimisesta. Eväät pestiin ja vertaistukea!

Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät akeloiden 
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 lauantaina. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on 18 
vuoden ikä. Monimuotokoulutus sopii sinulle, joka omaat jo vankan partiotaustan 
tai olet esimerkiksi osallistunut jo aiemmin sampokoulutukseen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/
koulutus/perustaso/akela-sampokoulutus/ 

Hinta: 80 €, monimuotokoulutus 25 € / hlö

Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi

VIP 30.11.
VIP 30.11.

1,5 opintopistettä
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Johtamistehtäväohjaajakoulutus

29.1., Lippukuntapäivässä 
15.9., paikka selviää myöhemmin

Tämä on parasta koulutusta lippukuntanne johtamistehtäväohjaajille. Tärkeä 
paketti myös kokeneille partiojohtajille, jotka ryhtyvät ohjaajiksi. Luvassa 
rautaisannos ohjaamisesta ja PJ-koulutuksen viimeisimmät tuulet. Tilaisuus on 
ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas. Lippukuntapäivän koulutus on lähikou-
lutusta, syksyn koulutus on puolestaan etänä. 

Lisätietoa koulutuksesta: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/
taydentava-koulutus/pj-pk-johtamistehtavan-ohjaaminen/

Ilmainen

Koulutusryhmä, Marjo Aalto, 040 023 0382, marjo.aalto@partio.fi

Luotsikoulutus

29.1., monimuoto, Lippukuntapäivässä 
1.10., paikka selviää myöhemmin

Partiojohtaja, kouluttaudu tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkauden osaajaksi. 
Tutustu nuorten, ohjaamisen ja ohjelman maailmaan yhdessä muiden luotsien 
kanssa. Opi luotsaamaan lippukuntasi ikäkaudet nextille levelille.

Luotsikoulutuksessa koulutetaan niin tarpoja-, samoaja- kuin vaeltajaluotse-
jakin. Yhteisissä osuuksissa perehdytään 12–22-vuotiaiden nuorten kehitysvai-
heisiin sekä nuorten ja heidän ryhmiensä vertaisjohtajien ohjaamiseen. Erityisesti 
painotetaan aikuisen roolia turvallisen ja innostavan partiotoiminnan mahdol-
listajana. Lisäksi jokainen osallistuja saa rautaisannoksen tietoa ja työkaluja valit-
semansa ikäkauden ohjelman soveltamiseen. Kurssilla myös pohditaan valitun 
ikäkauden haasteita ja mahdollisuuksia ja näihin pohdintoihin käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan lähtökohtina kurssilaisten omia kokemuksia ja kysymyksiä. 
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.

Monimuotokoulutus koostuu lähiopetuskerrasta, verkkotehtävistä Moodle-oppi-
misympäristössä ja itsenäisestä opiskelusta. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/
koulutus/jatkotaso/luotsikoulutus/

Hinta: 15 € / hlö

Koulutusryhmä, Anne Tyrmi, 044 018 4840, anne.tyrmi@partio.fi

1,5 opintopistettä
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Organisaatiossa toimiminen -koulutus

15.–16.1., Turun seutu

Koulutus partiojohtajille johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä

Koulutuksessa tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutus antaa 
valmiuksia johtamiseen ja toimimiseen erilaisissa organisaatioissa. Koulutuk-
sessa perehdytään partiotoiminnan kehittämiseen, ryhmän toiminnansuun-
nitteluun, kehittämishankkeen toteutukseen, aikuisryhmän johtamiseen sekä 
oman partiopiirin organisaatioon ja toimintaan. Koulutuksessa on mahdollista 
hyödyntää oman projektin työstämistä ja kehittämistä. Koulutus on tarkoi-
tettu piiriluottiksena jaostoissa, ryhmissä ja piirihallituksessa sekä piirileirien 
ja muiden isojen tapahtumien projektiorganisaatioissa toimiville. Koulutus on 
partiojohtajaperuskoulutuksen käyneille.

Hinta: Ilmainen L-SP:n piiriluottiksille. Muille 50 € / hlö

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

Partiojohtajaperuskoulutus

PJ-PK IA 13.2. (aloitus) 
PJ-PK II 11.–13.2. ja 6.–8.5. 
PJ-PK III 11–13.3. ja 20.–22.5. 
PJ-PK IV 15.–18.4. ja 20.8. 
PJ-PK V 17.–19.6. ja 19.–21.8. (Meri) 
PJ-PK VI 9.–11.9. ja 18.–20.11. 
PJ-PK VII 16.–18.9. ja 25.–27.11. (K22)

Oletko täyttänyt 18 ja innokas kouluttautumaan johtajaksi? Tule siis kokemaan 
partiokoulutuksen helmi ja ilmoittaudu PJ-peruskoulutukseen!

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 projek-
tijohtamistehtävä (retki, lippukunnan kisat, jokin osa-alue leiristä, tms.), jota 
ohjaa oman lippukunnan nimeämä partiojohtaja. 

Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokou-
lutukseen 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.

VIP 30.11.

VIP 30.11.

2 opintopistettä

7 opintopistettä
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* PJ-PK V MERI: Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu meripartiolaisille, mutta 
sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa purjehduskokemusta. Koulutuksen ensim-
mäinen osa vietetään purjehtien ja toinen osa kurssikeskuksessa.

* PJ-PK VII K22: Haluatko kouluttautua partiojohtajaksi yhdessä muiden 
aikuisten kanssa? Tähän koulutukseen sinun tulee olla vähintään 22-vuotias ja 
sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta lippukun-
nassa.

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

Kurssipaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta: 110 € / hlö, monimuoto 80 € / hlö

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

Sampokoulutus

8.–10.4., monimuoto  
9.4., paikka selviää myöhemmin 
30.9.–2.10. Koulutusfestarit, monimuoto 1.10.

Tiivis paketti seikkailijoiden kanssa toimimisesta. Eväät pestiin ja vertaistukea!

Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sampojen 
johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Viikonlopun aikana tapaat myös 
muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea! Koulutus on suunnattu sekä tuleville 
että jo pestissään aloittaneille sammoilla. Jos viikonloppu ei mahdu kalenteriisi, 
niin voit myös tehdä ennakkoon tehtäviä itsenäisesti ja tulla paikalle yhdeksi 
päiväksi. Monimuotoisen koulutuksen lähiosuus pidetään yhdessä koko viikon-
lopun koulutuksen kanssa lauantaina. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena 
on 18 vuoden ikä. Monimuotokoulutus sopii sinulle, joka omaat jo vankan partio-
taustan tai olet esimerkiksi osallistunut jo aiemmin akelakoulutukseen. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/
koulutus/perustaso/akela-sampokoulutus/

Hinta: 80 €, monimuoto 25 € / hlö

Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi

VIP 30.11.
VIP 30.11.

1,5 opintopistettä
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Aikuisluotsitapaaminen

29.1., Lippukuntapäivä 
14.9., Turun partiotoimisto, myös etämahdollisuus

Aikuisluotsi hoi – tule tapaamaan muita aikuisluotseja!

Saavu vaihtamaan kokemuksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja tukemiseksi 
partiossa. Tai ihan vain kuulemaan muiden kokemuksia ja saamaan vertaistukea. 
Tapaaminen on tarkoitettu yhtä lailla jo niille lippukunnille, joilla on jo aktiivista 
aikuispartiotoimintaa tai niille lippukunnille, jotka vasta miettivät aikuisasioita. 
Aikuisluotsitapaaminen on saanut hyvää palautetta juuri siitä, että täällä kuulee 
muiden kokemuksia. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tapaaminen järjes-
tetään sekä lippukuntapäivässä että syksyllä ja mukaan voi tulla niin usein kuin 
haluaa! 

Ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, 040 519 1448,  
petra.naavalinna@gmail.com

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

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.

Täydentävä koulutus
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EA1-kurssi

1. 9.–10.4., etelä 
2. 15.–16.10., pohjoinen

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA1-kurssi (16 h*). Kurssi 
antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- 
ja onnettomuustilanteissa.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta 
peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen 
yhteydessä (15.9.2021 se oli 13, 5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista. 

Kurssitodistus on sähköinen mobiilikortti.  Max 20 osallistujaa / kurssi.

Hinta: 50 € + rekisteröintimaksu / hlö

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787,  
tiina.harkia@partio.fi

EA2-kurssi

19.–20.3, pohjoinen 

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA2-kurssi (16 h*).

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla käydään 
läpi mm. hätäensiapu, vammojen tutkiminen ja niiden ensiapu, hypotermia sekä 
harjoitellaan erilaisia tilanteita.

Kurssi on samoajille, vaeltajille ja aikuisille, joilla on voimassa oleva EA 1 –kurssi 
(kurssin täytyy olla voimassa, kun EA2-kurssi alkaa)

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta 
peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen 
yhteydessä (15.9.2021 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.

Kurssitodistus on sähköinen mobiilikortti.

*Huom! Punainen Risti Ensiapu päivittää parhaillaan EA2-kurssia. Kurssi saattaa 
muuttua yhden päivän mittaiseksi. Mahdolliset muutokset kurssin pituuteen 
tehdään piirin nettisivuille tapahtumakalenteriin, tarkista ajantasainen tieto 
sieltä.

Max 20 kurssilaista. Jos kurssi muuttuu yhden päivän kurssiksi, kurssihinta laskee 
vastaavasti 15 euroon/hlö. Punainen Risti päättää asiasta syksyllä 2021.

Hinta: 50 € + rekisteröintimaksu / hlö

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787,  
tiina.harkia@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 31.1.
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Kaukovaeltaminen haltuun -vihjarit

16.3., kello 18.00–20.00, etänä

Jännittääkö kaukovaeltaminen tai tunnetko tundran kutsun? Tule juttelemaan ja 
oppimaan uusia ja mielenkiintoisia juttuja kaukovaelluksesta.

Jännittääkö kaukovaeltaminen tai tunnetko tundran kutsun? Onko tarpeen kerrata 
mitä tulee ottaa huomioon? Haluatko tietää, mitä on kaukovaeltaminen ja oppia 
sellaisen tekemistä? Tule juttelemaan ja oppimaan uusia ja mielenkiintoisia 
juttuja kaukovaelluksesta.

Vihjareilla käydään läpi kaukovaeltamisen perusteita ja jaetaan vinkkejä onnis-
tuneen vaelluksen toteuttamiseksi. Lisäksi jaamme muutamia kantapään kautta 
opittuja asioita ja käytännön esimerkkejä huonoista ideoista. Asiaan pureudu-
taan erilaisten keskusteluiden ja harjoitusten avulla, joten luvassa ei ole pelkkää 
puisevaa luennointia. Vihjarit järjestetään etäyhteydellä Teamsin välityksellä. 
Tapahtuma on maksuton.

Ilmainen

Erätaitojaosto, Vilhelmiina Viima Hännikäinen, 040 555 0927,  
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi

Lippukunnan viestintä -koulutus

19.3., Turku

Toimitko lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin parissa? Haluaisitko 
lisätukea pestiin tai verkostoitua muiden viestintävastaavien kanssa? NYT on 
oikea aika avata tapahtumakalenteri ja ilmoittautua Lippukunnan viestintä 
-koulutukseen! 

Entiseltä nimeltään ViMa-viikonloppuna tunnettu koulutus on taas täällä! 

Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun 
partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille, kuten lippukun-
tien viestintävastaaville tai tiedottajille, lippukunnanjohtajille sekä hallitusten 
jäsenille! Koulutuksessa saat kattavan kuvan yhdistyksen viestinnästä, yhteyden-
pidosta median kanssa sekä kriisiviestinnästä.  Päivän aikana käydään läpi lippu-
kunnan viestintäsuunnitelman teko ja päivittäminen, keskeisimmät lippukunnan 
viestintäkanavat (some, nettisivut, uutiskirjeet) sekä kriisiviestinnän perusteet. 

Tarkempia tietoja tapahtumasta ilmestyy tapahtumakalenteriin lähempänä 
ajankohtaa. Otathan yhteyttä, mikäli tapahtuman hinta on esteenä osallistumi-
selle.

Hinta: 15 € / hlö

Viestintä- ja markkinointiryhmä, Liisa Holmberg, liisa.holmberg@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 31.1.
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Luottiksen viestintäkoulutus

5.3., Turun partiotoimisto 
1.10., Turun partiotoimisto

Kaikki mitä piiriluottiksen pitäisi pestissään viestinnästä tietää - nyt omana 
koulutuksenaan! Koulutuksessa käydään läpi mm. piirin uutiskirjeet ja sisällön 
lähettäminen niihin, piirin somekalenteri ja käyttöoikeudet, jäsenlehti Repolai-
sessa julkaiseminen sekä linjaukset, joita piiriviestinnässä tulee ottaa huomioon. 
Koulutus on hyvä paketti jokaiselle luottikselle, mutta erityisesti ryhmien tai 
jaostojen viestintävastaaville. 

Huomaathan, että voit osallistua saman päivän aikana sekä luottiskoulutukseen 
että luottiksen viestintäkoulutukseen, sillä tapahtuma järjestetään luottiskoulu-
tuksen perään. 

Ilmainen

Viestintä- ja markkinointiryhmä, Liisa Holmberg, liisa.holmberg@partio.fi

Luottiskoulutus

5.3., Turun partiotoimisto 
1.10., 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 toimi-
miselle.

Luottiksille ilmainen

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

VIP 28.2.

VIP 28.2.
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Mentorointiohjelma

30.1., Turun Partiotoimisto

Ota haltuun oma pestisi!

Mentorointiohjelman tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea lippukun-
nanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille sekä piiriluottiksille. Jokainen 
osallistuja saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan noin kerran kuukaudessa. 
Näiden tapaamisten lisäksi ohjelmaan kuuluu neljä yhteistä tapaamista 30.1., 
22.5., 4.9. ja 20.11.

Ilmainen

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

Muonituskurssi

18.–20.3., Mansikkakari, Taivassalo

Suurien ihmismäärien muonittaminen - hankalaako? Lähde muonituskurssille!

Muonituskurssi tarjoaa käytännön opetusta ruuan laittoon, ainemäärien laske-
miseen, erityisruokavalioiden valmistamiseen sekä tarvittavan muonituska-
luston hankintaan. Unohtamatta tietenkään legendaarista iltaohjelmaa notku-
vine pitopöytineen! Kurssi sisältää hygieniakoulutuksen ja voitkin halutessasi 
suorittaa hygieniapassin kurssin jälkeen.

Hinta: 65 € / hlö

Huoltojaosto, Tiina Tähtikari, 044 557 7354, tiina.tahtikari@partio.fi

Partiopiirin organisaatio tutuksi

29.1., Lippukuntapäivä

Pikaopas partiopiirin toimintoihin

Tämä koulutus antaa lippukuntatoimijalle perustiedot siitä, mitä toimintoja 
partiopiiristä löytyy ja miten ne on organisoitu.

Ilmainen

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

VIP 31.10.

VIP 31.1.

VIP 30.11.
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Pestauskoulutus

29.1., Lippukuntapäivä

Lippukuntapäivässä tehdään pestauksen mestareita. Tule mukaan ja ole yksi 
heistä!

Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtä-
vässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen 
mahdollisuuden. Tämä koulutus on sinulle, jos haluat kehittää oman toimintaym-
päristösi pestauskulttuuria tai muuten vaan kerrata pestaamisen hyvät käytännöt. 
Aiheina ovat partiopestin periaatteet, pestikeskustelut, perehdytys sekä pestin 
tuki. Koulutus sopii niin pestaajille kuin pestattavillekin.

Ilmainen

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

Rekrykoulutus

29.1., Lippukuntapäivä 
7.9., selviää myöhemmin

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.

Ilmainen

Aikuis- ja luottisryhmä, Petra Naavalinna, 040 519 1448,  
petra.naavalinna@gmail.com

VIP 30.11.
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SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus

1. 14.5., Porin partiotoimisto klo 11–15  
2. 19.11., Turun partiotoimisto klo 10–14  
3. 19.11., Turun partiotoimisto klo 15–19 

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen hätäensiapukurssi (4 h), 
jolla voit yhden kerran kerrata voimassa olevan EA1 tai EA2-kurssin (kurssin 
täytyy olla voimassa, kun osallistut hätäensiapukurssille).

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta 
peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen 
yhteydessä (15.9.2021 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista. 

Kurssitodistus on sähköinen mobiilikortti. 

Max 15 hlö / kurssi. Turkuun on laitettu kaksi samansisältöistä koulutusta  
peräkkäin, koska kurssi on usein ollut täynnä.

Hinta: 15 € + rekisteröintimaksu / hlö

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787,  
tiina.harkia@partio.fi

Sukellus seikkailijaohjelmaan samoajille

22.5., Turun partiotoimisto

Sukellus seikkailijaohjelman syövereihin samoajille. Lyhyt koulutus seikkailijaoh-
jelmasta.

Hei samoaja! Oletko siirtymässä johtamaan seikkailijaryhmää tai oletko kenties 
juuri aloittanut sammon tehtävissä? Tervetuloa sukeltamaan Seikkailijaohjelman 
pariin Turun partiotoimistolle. 

Päivän aikana käydään läpi seikkailijaohjelman perusteet. Sukellus antaa 
valmiuksia suunnitella ja toteuttaa seikkailijoille sopivaa toimintaa ja tukee 
sinua toimiessasi sammon pestissä. Koulutus on suunnattu nimenomaan vasta 
vähän aikaa pestissä toimineille tai pestissään aloittaville uusille samoajaikäisille 
sammoille.

Tapahtumassa brunssityylinen tarjoilu klo 11.30 alkaen. Koulutuksen aikana 
tarjolla kevyttä purtavaa. 

Hinta: 10 € / hlö

Seikkailijajaosto, Sini-Johanna Lespi, 044 203 4703, sini-johanna.lespi@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 31.1.

22



Uusien johtokolmikoiden ilta

10.3., Turun partiotoimisto ja etämahdollisuus

Aloititko uutena johtokolmikossa? Tule yhden illan tapahtumaan kuuntelemaan 
vinkit miten saat pestisi hyvään alkuun!

Luvassa on starttipaketti lippukunnan johtamiseen! Uusien johtokolmikoiden ilta 
UKI on tarkoitettu LPKJ:n, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pestissä aloittaneille 
tai aloitteleville lippukuntatoimijoille. Muutaman tunnin pituisessa tapahtumassa 
käydään läpi keskeisimmät asiat lippukunnan johtamisesta sekä tärkeimmät 
huomioitavat seikat lippukunnan toiminnan suunnittelussa ja pyörittämisessä. 
Lisäksi tarjolla on tietoa siitä, millaista tukea omaan johtajuuteen on tarjolla.

Ilmainen

Alueryhmä, Kris Loimaala, 050 596 0517, kris.loimaala@partio.fi

Välinehuolto haltuun -vihjarit

1. 16.2. kello 18.00–20.00, etänä 
2. 7.9. kello 18.00.20:00, etänä

Vihjareilla käydään läpi, miten huolletaan yleisimpiä retkeilyvarusteita. Lähde-
tään liikenteeseen teknisistä varusteista ja päädytään yleisimpiin retkityökaluihin.

Muistatko vielä miltä nuotiolettu maistui? Entä viime vaelluksella juodun 
kuksallisen nokipannukahvia tai sopivasti kärvähtäneen vaahtokarkin makeuden? 
Haluaisitko tuntea jälleen hellän nuotion lämmön pimenevässä illassa ja katsella 
tulen tanssimista? Tule mukaan kertailemaan, miten välineistöä kannattaa 
huoltaa ja näin lisätä käyttömukavuutta sekä kaluston käyttöikää. Tämän vihjarin 
käyneet tulevat olemaan keskimääräistä kuivempia ja terävämpiä kuin välineitään 
huoltamattomat henkilöt.

Vihjareilla käydään läpi, miten huolletaan yleisimpiä retkeilyvarusteita. Lähde-
tään liikenteeseen teknisistä varusteista ja päädytään yleisimpiin retkityökaluihin. 
Halutessasi voit varata lähellesi erinäisiä huoltoa kaipaavia välineitä, joita huolle-
taan yhdessä pienryhmissä. Mikäli epäilet, mitä välineitä tarvitset huoltamiseen, 
voit olla ennen vihjareita yhteydessä meihin! Vihjarit järjestetään etäyhteydellä. 
Tapahtuma on maksuton.

Ilmainen

Erätaitojaosto, Vilhelmiina Viima Hännikäinen, 040 555 0927,  
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 3.3.
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Taitokoulutus 

Rastipäällikkökoulutus

30.1., etelä 
4.11., Mustajärven leirikeskus, Loimaa

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: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taitokou-
lutus/kisakoulutus/rastipaallikkokoulutus/ 

Tämä koulutus on esitietosuositus JTMK-kurssille. Koulutus järjestetään 
järjestelytoimikuntakoulutuksen yhteydessä perjantaina, joten ilmoittautumalla 
molempiin saat kattavan käsityksen kilpailujen järjestämisestä.

Hinta: 15 € / hlö

Kilpailujaosto, kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi

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

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.

VIP 30.11.

1 opintopistettä
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Retkeilykurssi (Erätaito I)

1. 4.–6.3., pohjoinen  
2. 30.9.–2.10., etelä

Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta taval-
lisimpien erätaitojen mestarina.

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

Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta taval-
lisimpien erätaitojen mestarina. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja 
viihtymään luonnossa. Kurssi on tarkoitettu tarpojille ja kaikille sitä vanhemmille 
ikäkausille - huomioithan kuitenkin myös syksyisin vain vaeltajille ja aikui-
sille järjestettävän retkeilykurssin. Retkeilykoulutus on validoitu, eli saat tästä 
halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen. 

Hinta: 50 € / hlö

Erätaitojaosto, Vilhelmiina ”Viima” Hännikäinen, 040 555 0927,  
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi

Survival-koulutus (Erätaito III)

20.–22.5., paikka on salaisuus

Survival-kurssi eli Erätaito III haastaa sinut selviytymään vähillä varusteilla, 
luonnonantimilla ja tilapäisvälineillä. Kurssin suoritettuasi tulet toimeen yllättä-
vissä ja vaihtelevissa olosuhteissa ilman repullista tavaraa.

Oletko valmis haastamaan itsesi luonnon ehdoilla? Jos vastasit tähän kyllä, 
ilmoittaudu survival-kurssille pikimmiten. Survival-kurssi eli Erätaito III haastaa 
sinut selviytymään vähillä varusteilla, luonnonantimilla ja tilapäisvälineillä. 
Kurssin suoritettuasi tulet toimeen yllättävissä ja vaihtelevissa olosuhteissa ilman 
repullista tavaraa. 

ET III on retkeilyn erikoiskurssi, joka on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, jotka 
eivät pelkää viileitä öitä, nälkää ja pimeää. Kurssille pääsyn vaatimuksena on 
täysi-ikäisyys ja hyväksytysti suoritettu ET II -kurssi tai vastaavat retkeilytaidot.

Hinta: 50 € / hlö

Erätaitojaosto, Sanna Nanda Suinila, sanna.suinila@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 31.1.

2 opintopistettä
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Talviretkeilykurssi (Erätaito II)

21.–23.1., pohjoinen

Lähde oppimaan talviretkeilyn perusteita hyvässä seurassa!

Kurssi antaa valmiudet esim. pidemmälle hiihtovaellukselle osallistumiseen ja 
tavalliseen talviretkeilyyn. Tule mukaan viikonlopun mittaiselle vaellukselle ja 
koe mm. yöpyminen maastossa talvisissa olosuhteissa sekä muita talvivaelluksen 
hienouksia. Kurssi toteutetaan lumitilanteen suomien mahdollisuuksien mukaan 
hiihtovaelluksena. Mukaan voit tulla yksin tai porukalla, eikä aikaisempaa talvi-
retkeilykokemusta edellytetä.

Kurssilaisilla olisi kuitenkin hyvä olla Retkeilykurssia (ET I) vastaavat taidot. 
Mikäli olet samoaja tai sitä vanhempi ja tunnet kiinnostusta talviretkeilyyn, tule 
ihmeessä viettämään erähenkinen koulutusviikonloppu mukavassa porukassa. 

Talviretkeilykoulutus on validoitu, eli saat kurssista halutessasi opintopisteytetyn 
kurssitodistuksen.

Hinta: 50 € / hlö

Erätaitojaosto, Vilhelmiina ”Viima” Hännikäinen, 040 555 0927,  
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi

VOK Saaristomeri

10.2. (tasokoe), Turun seutu 
8.–10.4. (teoriaosa), Turun seutu 
10.–12.6. (käytännönosa), Turun seutu

VOK on pop!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määri-
tellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan 
kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla 
kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippu-
kunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä 
tavoitteita. Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille. 

Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla 
opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, 
koordinaattien mittaus, matka-aikanopeus -laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. 
Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta, teoria- ja käytännön viikonlo-
pusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Turun seudulla ja käytännön osa 
Saaristomerellä.

Hinta: 80 € / hlö

Kupittaan Henrikinpojat, Akseli Silfver, 040 508 7558, akseli.silfver@partio.fi

VIP 30.11.

VIP 31.1.

2 opintopistettä

5 opintopistettä
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VOK Selkämeri 

3.2. (tasokoe), Rauma 
11.–13.3. (teoriaosa), Pori 
27.–29.5. (käytännönosa), Selkämeri

VOK on pop!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määri-
tellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan 
kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla 
kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippu-
kunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä 
tavoitteita. Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille. 

Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla 
opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, 
koordinaattien mittaus, matka-aikanopeus -laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. 
Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta, teoria- ja käytännön viikonlo-
pusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Satakunnassa ja käytännön osa 
Selkämerellä.

Hinta: 80 € / hlö

Selkämeren laivue / Meripartiojaosto, Juho Ajanko, 044 251 2600,  
juho.ajanko@partio.fi

VIP 31.1. 5 opintopistettä
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Ohjelmatapahtumat 

LuotsiLataamo

26.3., Turun seutu

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsi! Lähde LuotsiLataamoon, iske piuha kiinni ja 
lataa virtapankkiisi aimo annos ajankohtaista tietoa, vinkkejä ja vertaistukea.

LuotsiLataamo on eri ikäkausien luotseille suunnattu yhteinen ohjelma-
päivä. LuotsiLataamossa pääset iloitsemaan onnistumisen kokemuksista, saat 
monipuolisesti vinkkejä ikäkausitoimintaan sekä kuulet ajankohtaisista asioista. 
Tapahtumassa pääset verkostoitumaan eri lippukuntien luotsien kanssa ja 
jakamaan parhaita käytäntöjä. Luvassa on myös rentoutumista, unohtamatta 
hyvää ruokaa! Voit osallistua LuotsiLataamoon yksin tai koota vaikka koko lippu-
kunnan luotsiporukan mukaan. Mukana menossa ovat myös tarpoja-, samoaja- ja 
vaeltajajaostot.

Hinta: 15 € / hlö

Kasvatusryhmä, Pia Aalto, 040 728 6800, pia.aalto@partio.fi

Pertsa ja Kilu Raumalla

23.–24.4., Rauman alue 

Tarpojien taitopäivässä pääset selviytymään merellisissä tunnelmissa.

Sinut on kutsuttu mukaan elämykselliseen seikkailuun Pertsan ja Kilun kintereillä. 
Kokoa vartiosi ja lähtekää yhdessä seikkailuun Rauman merellisiin ja historialli-
siin maisemiin. Taitopäivän aikana pääsette yhdessä koettelemaan selviytymis-
taitojanne ja oppimaan myös paljon uusia partio- ja selviytymistaitoja.

Suosittelemme lähijohtajan osallistumista tapahtumaan.

Hinta: 40 € / hlö

Rauma, Tiina Loutti, tiina.loutti@partio.fi

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

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.

VIP 31.1.

VIP 31.1.
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Radiokerhon workkimisviikonloppu 1

10.–12.6., paikka tarkentuu lähempänä ajankohtaa

Piirin radiokerhon workkimisviikonloppuna vietät laatuaikaa partion ja radioa-
matööritoiminnan merkeissä.

Piirin radiokerhon workkimisviikonloppuna tavataan muita radiopartiolaisia, 
pidetään radioyhteyksiä ja mahdollisesti toteutetaan joku rakenteluprojekti tai 
luontoaktiviteetti. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki piirin alueen radioama-
töörit ja radioamatööreiksi aikovat.

Tapahtuman paikka tarkentuu myöhemmin

Hinta: 30 € / hlö

Radiokerho / Turvallisuusjaosto, Saku Elovaara, 050 584 6171, saku.elovaara@
partio.fi

Sotahuuto vol2

20.–22.5., Somero 

Sotahuuto kaikuu ja kutsuu testaamaan tarpojien selviytymistaitoja.

Sotahuuto vol2 -selviytymismajakassa pääset yhdessä vartiosi kanssa oppimaan 
uusia taitoja ja koettelemaan jo opittuja. Selviytymistaitojen lisäksi tarvitset 
tapahtumassa rohkeutta ja leiritaitoja. Viikonlopun aikana pääset liikkumaan 
vesistössä ja hiipimään metsäisessä maastossa. Kuinka sinulta sujuu savumerk-
kien lukeminen?

Jokaisella lippukunnalla on oltava lähijohtaja tapahtumassa. Mukaan mahtuu 120 
osallistujaa. Tapahtuman saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä toivomme, 
että olet yhteydessä tapahtuman johtajiin.

Hinta: 50 € / hlö

Tarpojajaosto, Katariina Suutela, 045 885 3877, katariina.suutela@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 5.6.
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Tapahtuma aikuisille:  

Merellinen retki Katanpään linnakesaarelle 

21.5.

Lähtö- ja paluusatama Uusikaupunki - kohde Katanpään linnakesaari 

Lähde kanssamme viettämään merellistä päivää Uudenkaupungin Merihaiden 
koulutusalus m/s Kristalla Katanpään linnakesaarelle. 

Taitamme merimatkaa Uudenkaupungin Merihaiden koulutusalus m/s Kristalla, 
joka on vanha Pohjanmeren troolari. Kohteemme Katanpään eli Lypertön linna-
kesaari sijaitsee Selkämeren kansallispuistossa ollen sen eteläisin käyntikohde. 
Saaren värikäs historia tarjoaa tarinoita sotasatamasta vankisaareen. 

Paikkana linnake on todella upea kokonaisuus, niin luonnon kuin sotilasra-
kenteidenkin takia. Historiallisella saarella pääset mm. kulkemaan venäläisten 
1900-luvun alussa Amurin ja Mantsurian alueelta tuomien vankien junttaamaa 
kaksi kilometriä pitkää mukulakivitietä. Löytyypä saarelta viimeinen tiedossa 
oleva tsaarin aikainen puinen vesitornikin. 

Ja tiesitkö, että saarella olleelta louhokselta vankien louhimia nupukiviä löytyy 
ympäri Suomen ja Euroopan katuja ja kivettyjä pihoja?

Merimatkan aikana saamme nauttia suolantuoksuisista tuulista, ja saarella meitä 
odottaa opastetun kierroksen lisäksi keittolounas. 

ps. Kansallispuistobongarit - tässä oivallinen tilaisuus kartuttaa pistetiliä Selkä-
meren osalta. 

Kokopäiväretki (tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille lähempänä).  
Mukaan mahtuu maksimissaan 30 hlö ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Hinta: 50 € / hlö

Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559, kati-marika.haapasalo@
partio.fi ja Päivi Jouste, 045 1341 691, paivi.jouste@partio.fi

VIP 31.1.
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Tapahtuma aikuisille: Pysy kartalla

Huhtikuussa, päivämäärät tarkentuvat myöhemmin piirin nettisivujen tapahtu-
makalenteriin, Turun seutu

Hei aikuinen tai vaeltaja!

Kutsuuko Lukkari Jukola kesäkuussa Mynämäelle, tai kiinnostaisiko iltarastit ja 
Street-O tapahtumat, muttet ihan ole kartalla? Meillä on siihen ratkaisu!

Jukolan viesti on Suomen suurin urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnis-
tusviesti, joka järjestetään vuonna 2022 piirimme alueella Mynämäellä. Sen 
kunniaksi haluamme innostaa teitä suunnistamaan tarjoamalla mahdollisuutta 
sukeltaa suunnistuksen saloihin TuMen taitavien opettajien johdolla.

Huhtikuussa järjestetään kaksiosainen suunnistuskurssi aikuisille. Ensimmäi-
sessä osassa perehdytään suunnistuksen perusteisiin parin tunnin ajan sisäti-
loissa, ja toisessa osassa lähdetään tositoimiin maastoon harjoittelemaan.

Lähde rohkeasti mukaan – koskaan ei voi olla liian kartalla!

Mukaan mahtuu maksimissaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Hinta: 5 € / hlö

Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559, kati-marika.haapasalo@
partio.fi ja Päivi Jouste, 045 1341 691, paivi.jouste@partio.fi

Vaeltajafestarit

11.–12.6.

Miltä kuulostaisi viikonloppu rennoissa festarimeiningeissä luonnonhelmassa?

Vaeltajafestareiden ohjelmassa lauantaina on retkeily laavulle lounaalle ja sieltä 
melonta kämpälle. Illalla kämpällä rentoa meininkiä ruokailun, hengailun, sauno-
misen ja halutessanne keksimienne ohjelmien ja esitysten parissa. Mahdollisuus 
myös rauhoittua merenrannassa onkimalla. Sunnuntaina melomalla takaisin.

Hinta: 20 € / hlö

Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, niina.etelatalo@partio.fi

VIP 30.4.
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Vaeltajien A-ilta: Tutustuminen Säkylän varuskuntaan

9.3., Huovinrinteen varuskunta, Säkylä

Lähtiskö inttiin vai eikö lähtis? Mitä siellä edes tehdään ja millaista elämä siellä 
on? Miltä ne legendaariset sotkun munkit maistuu?

Vaeltaja, lähde mukaan ottamaan selvää ja tutustumaan Säkylän varuskuntaan 
keskiviikkona 9.3. Saapuminen omin (kimppa)kyydein Säkylään klo 18.

Osallistuminen ilmainen (ei sisällä munkkeja)

Vaeltajajaosto, Mika Kuusisto, mika.kuusisto@turku.fi

ÄsOoÄssä

20.–22.5., Turun seutu

Oletko valmis kohtaamaan katastrofin? Tai jopa estämään sen? Tule testaamaan 
aivonystyräsi pakohuone-tyylillä!

Kun katastrofi uhkaa, on sinun tehtävänäsi estää luonnon tuho! Tässä ennennä-
kemättömässä tapahtumassa pääset hyödyntämään kekseliäisyyttäsi purkaen 
koodeja ja ratkoen mitä ihmeellisempiä arvoituksia!

Kaiva siis kaapin perältä morse-koodit sekä Enigma-laitteet ja hyppää mukaan 
jännitykseen!

Hinta: 45 € / hlö

Samoajajaosto, Antti Virtanen, 045 862 5008, antti.virtanen@partio.fi

VIP 31.1.

VIP 15.2.
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Värilliset palikat tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

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.

Kilpailut 

Partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, Riimu-22

9.4., Piikkiö

Kutsumme kaikki seikkailijat ja tarpojat mukaan ratkomaan Riimun arvoitusta. 
Mukaan matkalle viikinkien maailmaan tarvitaan reilusti rohkeutta, kosolti 
kekseliäisyyttä sekä yllin kyllin yhteistyöhenkeä. Uskallatko ottaa haasteen 
vastaan?

Piirin seikkailija- ja tarpojakisat

Hinta: 50 € / vartio

Pohjois-Turku, Aino Kalske, 044 283 8665, a.kalske@gmail.com

Piirin suunnistusmestaruuskilpailut

12.5., Leijankorven alue

Suunnistusta partiolaisilta partiolaisille!

Tule suunnistamaan metsien poluille ja ratkomaan, kenellä on kompassi 
parhaiten hallussa. Sarjoja on kaikenikäisille ja -tasoisille.

Hinta: 6 € / hlö

Leijankorven alue, Maria Sankari, maria.sankari@partio.fi

VIP 25.3.
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Piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, Koukussa

5.2., Turku, Maaria

Tervetuloa kilpailemaan partiotaitojen piirinmestaruudesta Turun Maarian 
alueelle. Loistava mahdollisuus päästä ulkoilemaan ja nauttimaan kivasta kisapäi-
västä Maarian maastoissa. 

Sarjat: oranssi/vihreä (tarpojat), sininen/punainen (samoajat), ruskea/harmaa 
(vaeltajat ja aikuiset) ja keltainen (kevyt sarja - samoajat, vaeltajat, aikuiset)

Kisakutsu julkaistaan piirilehti Repolaisessa. 

Hinta: 55 € / vartio

Maarian Kämmekät, Henna Jagt, 045 631 1073, henna.jagt@gmail.com 

Sudenpentukilpailut

7.5., Salo ja Laitila

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. Kilpailuissa vietetään mukava retkipäivä metsässä ratkoen 
erilaisia tehtäviä ja samalla uutta oppien. Jokaisen pentueen mukana kulkee 
saattaja, joten eksymisen vaaraa ei ole.

Kisoissa ei ole käytössä osallistujakiintiöitä.

Hinta: 50 € / vartio

Salo ja Pohjoiskulma, Jenni Sakari, jenni.sakari@partio.fi

VIP 14.4.

VIP 14.1.
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VIP-kalenteri
Nappaa tästä talteen kevään tapahtumien viimeiset ilmoittautumispäivät! 

Lokakuu 
VIP 31.10.

Mentorointiohjelma 30.1.

VIP 30.11.
Akelakoulutus, monimuoto 8.–10.4.
Akelakoulutus 9.4.
Organisaatiossa toimiminen -koulutus 
15.–16.1.
Partiojohtajaperuskoulutus IA, aloitus 13.2.
Partiojohtajaperuskoulutus II 11.–13.2. ja 
13.–15.5.
Partiojohtajaperuskoulutus III 11–13.3. ja 
20.–22.5.
Partiojohtajaperuskoulutus IV 15.–18.4. ja 
20.8.
Partiojohtajaperuskoulutus V (Meri) 17.–19.6. 
ja 19.–21.8.
Sampokoulutus, monimuoto 8.–10.4.
Sampokoulutus 9.4.
Partiopiirin organisaatio tutuksi 29.1.
Pestauskoulutus 29.1.
Rastipäällikkökoulutus 30.1.
Talviretkeilykurssi (ET II) 21.–23.1.

Tammikuu 
VIP 14.1.

Piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, 
Koukussa, 5.2.

VIP 31.1.
EA1-kurssi 9.–10.4.
EA2-kurssi 19.–20.3.
Kaukovaeltaminen haltuun -vihjarit 16.3.
Lippukunnan viestintä -koulutus 19.3.
Muonituskurssi 18.–20.3.
SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus 14.5.
Sukellus seikkailijaohjelmaan samoajille 22.5.
Välinehuolto haltuun -vihjarit 16.2.

Retkeilykurssi (ET I) 4.–6.3.
Survival-koulutus (Erätaito III) 20.–22.5.
VOK Saaristomeri, 10.2., 8.–10.4. ja 10.–12.6. 
VOK Selkämeri, 3.2., 11.–13.3., 27.–29.5.
Luotsilataamo, 26.3.
Pertsa ja Kilu Raumalla, 23.–24.4.
Sotahuuto vol2, 20.–22.5.
Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Katan-
pään linnakesaarelle, 21.5.
ÄsOoÄssä, 20.–22.5.

Helmikuu 
VIP 15.2.

Vaeltajien A-ilta: Tutustuminen Säkylän 
varuskuntaan, 9.3.

VIP 28.2.
Luottiksen viestintäkoulutus 5.3.
Luottiskoulutus 5.3.

Maaliskuu 
VIP 3.3.

Uusien johtokolmikoiden ilta 10.3.

VIP 25.3.
Partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut,  
Riimu-22, 9.4.

Huhtikuu 
VIP 14.4.

Sudenpentukilpailut 7.5.

VIP 30.4.
Vaeltajafestarit, 11.–12.6.

Kesäkuu 
VIP 5.6.

Radiokerhon workkimisviikonloppu 1, 
10.–12.6.
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Yhteistyössä:

ILMO 2022 
 

Toimitus Maria Ojanen, Valtteri Lampi, Mari Erola,  
Riikka Hosiosto, Satu-Maija Kaunisto 

Kuvitus ja taitto Satu-Maija Kaunisto
Painotyö Suomen Uusiokuori, Somero 2021
Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri


