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Tervetuloa koulutuksiin
ja ohjelmatapahtumiin!
Tähän Syys-Ilmoon on kerätty yhteen kaikki piirin koulutukset ja tapahtumat.
Piiri järjestää koulutuksia ja ohjelmatapahtumia lippukuntia varten. Tapahtumat
ja koulutukset ovat loistava keino saada pienellä vaivalla toimintaan koulutettuja
johtajia ja ikäkausille kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa.
Ilmo on loistava työkalu pestijohtajalle, ohjelmajohtajalle ja ikäkausijohtajille.
Voit käyttää sitä apuna lippukunnan ja ryhmän syksyn toiminnan ja kouluttautumisten suunnitteluun.
Pohtiessanne lippukunnassa tapahtumiin osallistumista, muistakaa muutama
tärkeä asia: Markkinoi tapahtumia oikealle kohderyhmälle. Ilmoita vain ne
henkilöt, jotka ovat todella osallistumassa. Huolehdi, että alaikäisten huoltajat
saavat tiedot ilmoittautumisesta. Keskustele osallistujan kanssa tulevasta
tapahtumasta ja sen luonteesta. Sopikaa lippukunnassa ennakkoon, kuka maksaa
tapahtuman osallistumismaksun. Hoida ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset ajoissa.
Muista, että partiotoimistolta saat apua, jos olet epävarma, kenelle mikäkin
tapahtuma on suunnattu tai jos tarvitset apua ilmoittautumisten tai Kuksan
kanssa.
Huomioi, että Ilmon tapahtumatiedot voivat olla puutteellisia, joten kannattaa
seurata piirin muita viestintäkanavia ja lippukuntapostia. Tapahtumatiedot
päivitetään piirin nettisivuille tapahtumakalenteriin.
Nyt on aika pitkästä aikaa verkostoitua ja tavata muita ihmisiä. Kun lippukuntien
aikuiset voivat hyvin, on helppo ylläpitää laadukasta ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Tapahtumissa ja koulutuksissa on erinomainen tilaisuus saada paitsi uutta tietoa
ja ideoita, myös saada tärkeää vertaistukea ja iloa omalle partiopolulle. Lapsille ja
nuorille tapahtumat tarjoavat monipuolista sisältöä ja tuiki tärkeän muistutuksen
siitä, että meitä partiolaisia on paljon. On pitkästä aikaa aika olla yhdessä!
Piirin tapahtumia järjestetään kaikenikäisille ja pitkään partiossa olleille tai
uusille partiolaisille. Tutustukaa lippukuntanne kanssa tähän Syys-Ilmoon ja
ilmoittautukaa syksyn koulutuksiin, tapahtumiin ja kisoihin. Tartu tilaisuuteen
oppia uutta ja saada elämyksiä – lähde mukaan!
Anni, koulutusministeri ja Liisa, kasvatusministeri
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Toimi näin
Lippukunnan muistilista
• Syksyn 2022 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittautuminen on tehtävä
31.5.2022 mennessä tai tapahtumassa/nettisivuilla ilmoitettuna ajankohtana.
• Osa tiedoista on vielä alustavia. Tarkennuksia voi tulla tapahtumien ja
koulutusten paikkoihin. Seuraa tarkennuksia nettisivuilta www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
• Lippukunnissa pestijohtaja huolehtii siitä, että kaikki löytävät sopivan
koulutuksen tai ohjelmatapahtuman ja ilmoittautuvat niihin ajoissa.
• Ilmoittautumislinkit ovat auki 19.4.2022 alkaen piirin nettisivujen tapahtumakalenterissa (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 1.7.2022 alkaen (Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan jäsenten
tapahtumaosallistumiset). Lippukunta tiedottaa itse jäsenilleen koulutuksiin
pääsemisestä.
• Syksyn 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.
• Peruuttaneen osallistujan tilalle lippukunta saa lähettää uuden henkilön.
Vaihdoksesta on ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen
tapahtuman alkamista. Vaihdosta ei voi tehdä koulutuksissa, joiden osallistumisoikeus on henkilökohtainen, kuten pj-peruskurssi ja veneenohjaajakurssi.
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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 partiotoimistoon lääkärin- tai vastaavan todistuksen kahden viikon kuluessa
tapahtumasta.
• Kilpailujen osallistumismaksu laskutetaan aina, jos peruutusta ei tehdä
ilmoittautumisaikana.

Helppo tulla -tunnus
on työkalu yhdenvertaisemman
partiotoiminnan toteuttamiseen

Partiolla on valtakunnallisena tavoitteena poistaa
osallistumisen ja harrastamisen esteitä, jotta
mahdollisimman 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/
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Tapahtumakalenteri
Elokuu
1.–8.8.
1.–5.8.
1.–6.8.
17.8.
18.8.

Partiorippileiri (vaellus), Saariselkä, Turun Partiolaiset
Leiriseikkailu-päiväleiri nro 5., Turun Partiolaiset
Ko-Gi 145, lähijakso, Suomen Partiolaiset
Iltapurjehdus sisupartiolaisille, Meripartiojaosto
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.
3.9.
3.9.
3.–4.9.
3.–4.9.
4.9.
7.9.
7.9.
7.9.
8.–11.9.
9.–11.9.
10.–11.9.
10.9.
11.9.
14.9.
15.9.
15.–18.9.
16.–18.9.
16.–18.9.
16.–18.9.
17.9.
17.9.
20.9.
20.9.
22.9.
22.8.–18.9.
23.–25.9.
23.–25.9.
24.9.
24.9.

LuotsiRetriitti, Tarpojajaosto
Tapahtuma aikuisille: Resiinaralli, Aikuis- ja luottisryhmä
Lippukuntapäivä, Piirihallitus
Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto/ea-ryhmä
Organisaatiossa toimiminen -koulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Partiosyksyn aloitusiltanuotio, Vartiovuori, Turun Partiolaiset
Välinehuolto haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Kipparikurssi 1 / käytännön osa, Suomen Partiolaiset
PJ-PK VI 1. osa, Koulutusryhmä
Piirin Syys-PT, Etelä-Turku
Vapaaehtoistuen foorumi, Suomen Partiolaiset
Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Aikuisluotsikohtaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Johtamistehtäväohjaajakoulutus, Koulutusryhmä
Ko-Gi 144, lähijakso, Suomen Partiolaiset
Pj-PK VII 1. osa (K22), Koulutusryhmä
Y-traineekoulutus, 1. lähijakso, Suomen Partiolaiset
VOK Aikuiset 18+ (käytännönosa)
Partiokamukoulutus, Sisujaosto
Kaikki mukaan -koulutus, Sisujaosto
Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
Vaeltajien A-ilta: Friba-piknik, Vaeltajajaosto
Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
Piirirekry, Aikuis- ja luottisryhmä
Archipelago Race
Overture Diversity Network, Suomen Partiolaiset
Tarpojatapahtuma: Kybersankarit, Tarpojajaosto ja
Viestintä- ja markkinointiryhmä
Kaupunkiretkipäivä Kestävä kaupunki, Kansainvälisyys- ja
aatejaosto
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24.–25.9.
28.9.
30.9.–2.10.

Nuoren mielen ensiapu -kurssi, Aikuis- ja luottisryhmä
Kalenterikettukoulutus, Taloustoimikunta
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.
1.10.
1.10.
1.10.
4.10.
4.10.
5.10.
6.10.
6.10.
7.–9.10.
8.10.
8.10.
8.10.

Partioviestinnän ja markkinoinnin koulutus, Suomen Partiolaiset
Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Luottiksen viestintäkoulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
Luotsikoulutus, monimuoto, Koulutusryhmä
Ansiomerkkikoulutus, Pori, Ansiomerkkitoimikunta
Akelavihjari Turku, Sudenpentujaosto
Vaeltajien Kv-ilta, Vaeltajajaosto
Ansiomerkkikoulutus, Turku, Ansiomerkkitoimikunta
Akelavihjari Pori, Sudenpentujaosto
Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
Luotsisatelliitti, Suomen Partiolaiset
Rok-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
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
31.10.
Piirin yösuunnistus mestaruuskilpailut, Kymmenykset
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Marraskuu
3.11.
4.11.
4.5.11.
5.–6.11.

Untuvikkoilta, Koulutusryhmä
Purjehduskauden päätösiltama, Meripartiojaosto
Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
PT-kilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus (JTMK-koulutus),
Kilpailujaosto
4.–6.11.
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
19.11.
SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus, Turvallisuusjaosto/Ea-ryhmä
19.–20.11.
Partiokuntoon-yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto
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
25.–26.11
Luovuuslilja V, Aikuis- ja luottisryhmä
			

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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Johtajakoulutus
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

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

Akelakoulutus
30.9.–2.10. Koulutusfestarit VIP 31.5.
1.10., monimuodon lähipäivä VIP 31.5.
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: https://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
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LPKJ-koulutus
30.9.–2.10., Koulutusfestarit VIP 31.5.
Kattava tietopaketti yhdistyksen johtamisesta ja lippukunnan arjen pyörittämisestä.
Koulutuksen aikana saat eväitä lippukunnan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.
Koulutuksesta hyötyvät lippukunnanjohtajien, sihteerien ja taloudenhoitajien lisäksi
kaikki muutkin aikuiset partiojohtajat, jotka toimivat lippukunnassa.
Koulutus antaa kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Lisäksi
koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamiseen ja auttaa hahmottamaan
lippukunnan ominaispiirteet yhdistyskentässä sekä lippukunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Lippukunnanjohtaja -koulutuksen suoritettuasi osaat perustiedot
lippukunnan johtamisen kokonaisuudesta sisältäen yhdistyksen sekä aikuisryhmän
johtamista, ymmärrät lippukunnan roolin partiokasvattajana ja osaat arvioida ja
kehittää lippukunnan toimintaa. Lisäksi pääset tutustumaan muiden lippukuntien
johtajiin ja verkostoitumaan. www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/
jatkotaso/lippukunnanjohtajakoulutus/ Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
Hinta: 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi

Luotsikoulutus
3.9., Lippukuntapäivässä VIP 31.5.
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 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. 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-oppimisympäristössä ja itsenäisestä opiskelusta. Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: www.
partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/luotsikoulutus/
Hinta: 15 € / hlö
Koulutusryhmä, Kati Isotupa-Erjala, 0400 886 851, kati.isotupa-erjala@partio.fi
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Ohjelmajohtajakoulutus
30.9.–2.10., Koulutusfestarit VIP 31.5.
Ohjelmajohtaja! Ota partio-ohjelma ja lippukunnan johtokolmikon osana toimiminen haltuun juuri sinulle räätälöidyssä koulutuksessa.
Vastaatko lippukuntasi ikäkausitoiminnasta? Tule hakemaan parhaat vinkit ohjelmajohtajan pestin laadukkaaseen toteuttamiseen ja vaihtamaan ajatuksia muiden
ohjelmajohtajien kanssa.
Koulutus on tarkoitettu partiojohtajakurssin käyneille uusille ja pestissä jo toimiville ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville. Koulutuksen aikana tutustut lasten
ja nuorten kehitysvaiheisiin ja erityispiirteisiin sekä opit toimimaan aikuisena
tukena lippukunnassa. Lisäksi pääset verkostoitumaan muiden ohjelmajohtajan
pestissä toimivien kanssa.
Koulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa.
Koulutuksen käynyt tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa
soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisen suuntaan. Ohjelmajohtaja-koulutuksen suoritettuaan
kouluttautuja osaa johtaa partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa,
vastata ikäkausien välisestä yhteistyöstä sekä johtaa lippukunnassa toimivia
partio-ohjelmaa toteuttavia aikuisia.
www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/ohjelmajohtajakoulutus/
Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
Hinta: 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi

Organisaatiossa toimiminen -koulutus
3.–4.9., Oriniemi, Turku VIP 31.5.
Koulutus partiojohtajille johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä
Koulutuksessa tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutus antaa
valmiuksia johtamiseen ja toimimiseen erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksessa perehdytään partiotoiminnan kehittämiseen, ryhmän toiminnansuunnitteluun, kehittämishankkeen toteutukseen, aikuisryhmän johtamiseen sekä
oman partiopiirin organisaatioon ja toimintaan. Koulutuksessa on mahdollista
hyödyntää oman projektin työstämistä ja kehittämistä. Koulutus on tarkoitettu
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
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Partiojohtajaperuskoulutus
PJ-PK VI 9.–11.9. ja 18.–20.11. VIP 30.11.
PJ-PK VII 16.–18.9. ja 25.–27.11. (K22) VIP 30.11.
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 projektijohtamistehtävä (retki, lippukunnan kisat, jokin osa-alue leiristä, tms.), jota
ohjaa oman lippukunnan nimeämä partiojohtaja.
Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokoulutukseen vähintään 22-vuotias) ja sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden
kokemus partiotoiminnasta lippukunnassa. Alle kolme vuotta partiossa olleille
suositellaan Partio tutuksi -koulutuksen suorittamista ennen koulutukseen tuloa.
PJ-tunnusten saamisen edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat
tiedot.
* 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 lippukunnassa.
Yhteen PJ-koulutukseen voidaan ottaa maksimissaan kaksi kouluttautujaa
samasta lippukunnasta.
Kurssipaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Hinta: 110 € / hlö, monimuoto 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Laura Vuoristo, 050 312 9425, laura.vuoristo@partio.fi
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Partiokouluttajakoulutus
7.–9.10., Oriniemen partiomaja, Turku VIP 31.5.
Parasta antia kouluttamisesta, mitä partiolla on tarjota! Hieno mahdollisuus
kehittää itseäsi, olitpa sitten kokenut tai tulevaisuuden kouluttaja.
Partiokouluttajakoulutuksessa pääset uppoutumaan erilaisiin koulutusmenetelmiin ja kouluttautujien oppimisen optimointiin. Koulutuksella on annettavaa
kokeneille kouluttajille, kokemattomille kouluttajille, kouluttamisesta kiinnostuneille ja ennen kaikkea heille, jotka haluavat olla loistavia siinä, mitä tekevät!
Koulutus sisältää kokeilemista, harjoittelua ja palautetta sopivassa paketissa,
ennakkotehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä sekä viikonlopun mittaisen
myllytyksen. Tämä spektaakkeli tukee toimintaasi piiripestissä, ROKilla kouluttamisessa ja ihan arkisessa ryhmän johtamisessa. Halutessasi voit kurssin yhteydessä päästä mukaan piirin kouluttajapankkiin. Parasta antia kouluttamisesta,
mitä partiolla on tarjota - tuu mukaan! Koulutus on piiriluottiksille ilmainen.
Kaikille arvokas. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/partiokouluttajakoulutus/
Hinta: 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Tarja Mäkinen, 040 868 2254, tarja.makinen@partio.fi

Pestijohtajakoulutus
30.9.–2.10., Koulutusfestarit VIP 31.5.
Tule oppimaan miten vastaat toimivien vapaaehtoisten motivaatiosta, pestijärjestelmän käytöstä sekä kouluttautumissuunnittelusta.
Koulutus antaa kattavasti tietoa lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten tukemisesta. Opit pestaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta partiossa. Koulutuksessa
tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.
Pestijohtajana varmistat, että lippukuntasi johtajat tietävät pestinsä, kouluttautuvat ja saavat palautetta pestissä toimimisestaan. Uudet aikuiset sujahtavat
avullasi osaksi lippukuntaa ja saavat tukea pestiinsä. Koulutuksessa opit suunnittelemaan lippukunnan tulevaisuutta koulutus- ja pestilähtöisesti. Pääset myös
verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden pestijohtajien kanssa!
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/pestijohtajakoulutus/
Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
Hinta: 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Hanna Holmroos, 045 631 5366, hanna.holmroos@partio.fi
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ROK-kouluttajakoulutus
8.10., Oriniemen partiomaja, Turku VIP 31.5.
Oletko lähdössä kouluttamaan lippukuntasi tai alueesi samoajista johtajia? Sinut
on pestattu ROKin johtajaksi? Tässä päivän koulutuksessa rautaista asiaa ROKin
tekijöille!
Partiossa ryhmänjohtajat ovat tärkeässä asemassa. Haluaisitko, että lippukunnassasi olisi piirin parhaiten koulutetut ryhmänjohtajat? Tervetuloa ryhmänohjaajakouluttajakoulutukseen! Avaamme ROKin sisällöt, opastamme miten
koulutus johdetaan ja miten se saadaan onnistumaan. Koulutuksessa esitellään
tärkeimmät koulutusmenetelmät ja nostetaan ryhmänohjaajakoulutuksen
tärkeimmät asiat korkeimmalle jalustalle. Koulutus järjestetään yhdessä partiokouluttajakoulutuksen kanssa. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille.
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/perustaso/
ryhmanohjaajakouluttajakoulutus/
Hinta: 15 € / hlö
Koulutusryhmä, Tarja Mäkinen, 040 868 3354, tarja.makinen@partio.fi

Sampokoulutus
30.9.–2.10., Koulutusfestarit VIP 31.5.
1.10., monimuoto VIP 31.5.
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 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 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
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Täydentävä koulutus
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

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

Aikuisluotsikohtaaminen
14.9., etätoteutus VIP 31.5.
Aikuisluotsi – tule tapaamaan muita aikuisluotseja!
Liity mukaan jakamaan kokemuksiasi, kuulemaan toisten hyväksi havaittuja
ideoita ja innostumaan uusista tavoista tehdä entistä parempaa aikuispartiota.
Tapaamisen aikana luvassa empatiaa, sympatiaa ja vertaistukea (ilman hikoilua)..
Tapahtuma sopii lippukunnille, joilla on jo aktiivista aikuispartiotoimintaa sekä
lippukunnille, jotka vasta miettivät aikuistoiminnan aloittamista. Tapahtumaan
ovat tervetulleita niin ensikertalaiset kuin aiemmin osallistuneet.
Tule siis tuomaan oma kokemuksesi osaksi piirin aikuisluotsiverkostoa.
Ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559, kati-marika.haapasalo@
partio.fi ja Päivi Jouste, 045 1341 691, paivi.jouste@partio.fi
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Ansiomerkkikoulutus
4.10., Porin partiotoimisto VIP 27.9.
6.10., Turun partiotoimisto VIP 29.9.
Miten kiittää lippukunnan ansioituneita johtajia? Mitkä ovat Mannerheim
-solkien, Collanin soljen ja Louhisuden soljen uudet myöntöperusteet? Mikä on
Pohjantähti -solki? Miten teen ansiomerkkiehdotuksen Kuksaan? Partion ansiomerkkijärjestelmä on uudistunut. Tule kouluttautumaan, niin pysyt tilanteen
tasalla.
Ansiomerkkikoulutuksessa syvennytään 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. Koulutuksen ohjeellinen kesto on 3 h.
Ilmainen
Ansiomerkkitoimikunta, Tarja Nummi, 050 312 9423, tarja.nummi@partio.fi

EA1-kurssi
2. EA1 15.–16.10., pohjoinen VIP 31.5.
Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA1-kurssi (16 h*). Kurssi
antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairausja onnettomuustilanteissa.
Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta
peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen
yhteydessä (14.1.2022 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös
perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 2,50 €, joka
lisätään kurssin lopulliseen hintaan.
max 20 osallistujaa / kurssi.
Hinta: 50 € + rekisteröintimaksu / hlö
Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787,
tiina.harkia@partio.fi
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Ensiavun peruskurssi
3.–4.9., Etelä (tarkoitus on pitää kurssi niin, että julkisilla pääsee) VIP 31.5.
Ensiavun peruskurssi (16 h*) antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa
sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Kurssista saa korttitodistuksen.
HUOM! Kurssi pidetään Turussa ilman yöpymismahdollisuutta. Kurssipäivät
kestävät lauantaina ja sunnuntaina klo 8.30–16. Kurssipaikka on julkisen liikenteen (Föli) varrella. Tarkemmat tiedot kurssipaikasta ilmoitetaan kurssikirjeessä
ja piirin nettisivuilla tapahtumakalenterissa.
max 20 kurssilaista
Hinta: 50 € / hlö
Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787,
tiina.harkia@partio.fi

Kaikki mukaan -koulutus
17.9., Turun partiotoimisto VIP 9.9.
Tehdään yhdessä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus myös tukea tarvitseville
lapsille!
Koulutus on kulkenut ennen nimellä Riehakas ryhmä haltuun. Koulutus on
kuitenkin uudistettu sisällöltään ja se pitää sisällään sekä Sisujaoston tarjoaman vanhan Riehakas ryhmä haltuun -koulutuksen sisällön että SP:n Kaikki
mukaan-koulutuksen sisällön.
Koulutus on tarkoitettu ryhmänohjaajille samoajista aikuisiin ja erityisesti
hänelle/heille, jonka/joiden ryhmässä on yksi tai useampi haasteellisesti
käyttäytyvä ryhmän jäsen. Kolmen tunnin koulutuksesta käytetään parisen tuntia
erityisen käyttäytymisen taustalla mahdollisesti olevan teoreettisen tiedon käsittelyyn, ja eri väleissä pohditaan yhdessä osallistujien partioryhmissä esiintyviä
ongelmatilanteita ja etsitään niihin ratkaisumalleja.
Koulutuksen tavoitteena on madaltaa erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä
partioon, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä moninaisuutta, lisätä tietoutta erityistä
tukea tarvitsevien lasten tarpeista sekä tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä
harrastus myös tukea tarvitseville lapsille. 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

18

Kalenterikettukoulutus
20.9., Turku VIP 19.9
22.9., Pori VIP 21.9.
28.9., etätoteutus, Teams VIP 27.9.
Jäikö häntä oven väliin? Älä huoli, apu on lähellä! Kalenterikettukoulutus tarjoaa
lippukuntien kalenteriketuille eväät onnistuneeseen kalenterikampanjaan.
Koulutuksessa käydään läpi mm. adventtikalenterikampanjan suunnittelu ja
organisointi lippukunnassa sekä tuotemyynnin ominaisuudet Kuksassa.
Kolmesta kalenterikettukoulutuksesta yksi järjestetään Turussa, yksi Porissa ja
yksi etätoteutuksena.
Ilmainen
Taloustoimikunta, Heli Matintalo, 050 312 9426, heli.matintalo@partio.fi

Luottiksen viestintäkoulutus
1.10., Turun partiotoimisto VIP 21.9.
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 Repolaisessa 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 luottiskoulutuksen perään.
Ilmainen
Viestintä- ja markkinointiryhmä, Liisa Holmberg, liisa.holmberg@partio.fi

Luottiskoulutus
1.10., Turun partiotoimisto VIP 21.9.
Tämä koulutus on sinulle, uusi piiriluottis! Luottiskoulutus on tarkoitettu sinulle
aikuinen tai vaeltaja, joka olet aloittanut piiriluottiksena parin viime vuoden
sisällä, etkä ole vielä käynyt koulutusta. Koulutus sisältää tietoa piirin organisaatiosta, ryhmistä, toimiston palveluista luottamushenkilöille sekä ajankohtaisia
asioita tapahtumista, projekteista ja suunnitelmista. Osallistuminen koulutukseen on edellytys piiriluottiksena toimimiselle.
Luottiksille ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Sanna Tamminen, 050 514 6725,
sanna.tamminen@partio.fi
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Mentorikoulutus
25.10., etätoteutus, Teams VIP 30.9.
Kouluttaudu mentoriksi!
Haluatko jakaa omaa osaamistasi ja kokemustasi muille? Tule mentorikoulutukseen ottamaan selvää mitä mentorointi on partiossa. Koulutuksessa tutustutaan mentoroinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin, pelisääntöihin, tavoitteisiin,
vastuisiin ja mentorointisuhteeseen. Mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja
kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä johtajana. Koulutus on
suunnattu mentorin tehtävistä joko omassa lippukunnassa tai piirin mentoriohjelmassa kiinnostuneille. Koulutus järjestetään etänä Teams-sovelluksen kautta
klo 18.00-20.30.
Ilmainen
Aikuis- ja Luottisryhmä, Eveliina Virtanen, 041 511 9922,
eveliina.virtanen@partio.fi

Nuoren mielen ensiapu -kurssi
24.–25.9., Turun partiotoimisto VIP 31.5.
Miten ottaa puheeksi nuoresta heräävä huoli? Miten sanoittaa epävarmuutta
lapsen hyvinvoinnista? Mistä etsiä apua? Tule parantamaan taitojasi mielen
hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyssä!
Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen
Nuoren mielen ensiapu -kurssi on tarkoitettu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten
kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten
yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä. Tällä kurssilla
mietimme asioita yhdessä partion näkökulmasta keskustellen.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on löytää tapoja, joilla voidaan vahvistaa lasten ja
nuorten mielen hyvinvointia. Kurssilla pyrimme parantamaan mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista ja niiden puheeksi ottamista sekä partion
aikuisten valmiuksia tarjota tukea ja apua mielen hyvinvointiin.
Koulutuksen toteutus
Kurssiin kuuluu kaksi lähiopetuspäivää 24.9. ja 25.9. klo 9–16 Turun partiotoimistolla. Molempiin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Toisen kurssipäivän päätteeksi jaetaan kurssitodistukset. Kurssille
otetaan 16 osallistujaa.
Oppimista tukevat materiaalit
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Opiskelun tukena toimii toisena kurssipäivänä saatava oppikirja (kirja on
maksuton SP:n jäsenmaksun maksaneille kurssilaisille) sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali. Voit tutustua
koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin osoitteessa http://www.mielenterveysseura.fi/nuoren-mielen-ensiapu
Hinta: 20 €, sisältäen oppikirjan ja ruokailut (aamupala, lounas ja kahvitarjoilu)
molempina kurssipäivinä
Aikuis- ja luottisryhmä, Leena Ohtonen, p. 040 7769582,
leena.ohtonen@partio.fi

Partiokamukoulutus
17.9., 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
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Rekrykoulutus
7.9., etätoteutus VIP 31.5.
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

SoppaÄssis
1. osa 21.–23.10., Huittinen VIP 31.5.
2. osa 18.–20.11, Turun seutu
Voihan soppa!
Hölkyn-pölkyn pillerin-pöllerin köspös! Mitä kaikkia aineksia tarvitaankaan
ryhmänjohtamiseen? Tule paikan päälle selvittämään samoajajaoston salainen
resepti johtajuuden saloihin. Sen verran voimme kuitenkin paljastaa, että maukas
liemi on kaiken A ja O.
Ässiksellä pääset vahvistamaan ryhmänjohtajataitojasi ja samalla saat vinkkejä
partioarkeesi. Ässis eli jatko-ROK on tarkoitettu toisen ja kolmannen vuoden
samoajille, joiden ROK:n suorittamisesta on mielellään vuosi. Ässis on kahden
viikonlopun kokonaisuus, jolle voit osallistua vain kerran.
Hinta: 85 € / hlö
Samoajajaosto, Kristian Jokinen, 040 059 9456, kristian.jokinen@partio.fi
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SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus
2. 19.11., Turun partiotoimisto klo 10–14 VIP 31.5.
3. 19.11., Turun partiotoimisto klo 15–19 VIP 31.5.
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 (14.1.2022 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös
perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 2,50 €, joka
lisätään kurssin lopulliseen hintaan.
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

Vanhojen johtokolmikoiden ilta
10.11., Turun partiotoimisto ja etämahdollisuus VIP 3.11.
Uutta virtaa johtokolmikoiden arkeen. Illan mittainen tapahtuma on tarkoitettu
jo hetken pesteissään toimineille johtokolmikoille.
Illassa keskitytään muutamaan aiheeseen, joilla voi ohjata omaa toimintaansa
kehittämään lippukunnan toimintaa pidemmällä tähtäimellä. Luvassa myös
vertaistukea ja hyviä ideoita kotiin viemiseksi.
Ilmainen
Lippukuntatuen ryhmä, Heidi Luoto, heidi.luoto@partio.fi
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Välinehuolto haltuun -vihjarit
7.9. kello 18.00–20.00, etänä VIP 31.5.
Vihjareilla käydään läpi, miten huolletaan yleisimpiä retkeilyvarusteita. Lähdetään 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. Lähdetään liikenteeseen teknisistä varusteista ja päädytään yleisimpiin retkityökaluihin. Halutessasi voit varata lähellesi erinäisiä huoltoa kaipaavia välineitä,
joita huolletaan 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
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Taitokoulutus
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

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

PT-kilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus
(JTMK-koulutus)
5.–6.11. Rannikkoseutu VIP 30.9.
Hyppää mukaan kilpailujärjestelyjen kulisseihin ja opi, mitä kaikkea partiotaitokilpailujen järjestäminen pitää sisällään.
Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa 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.
Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa alimman tason maastotuomarikortin sekä opintopisteitä.
Ennen koulutusta perjantaina ja lauantai aamuna järjestetään rastipäällikkökoulutus, joten voit osallistua molempiin ja samalla saat kattavan tiedon kisojen
järjestämisestä.
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taitokoulutus/
kisakoulutus/jarjestelytoimikuntakoulutus/
Hinta: 50 € / hlö
Kilpailujaosto, kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
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Rastipäällikkökoulutus
4.–5.11., Rannikkoseutu VIP 30.9.
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/taitokoulutus/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

Retkeilykurssi (ET I)
30.9.–2.10., etelä VIP 31.5.
Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta tavallisimpien erätaitojen mestarina.
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 tavallisimpien 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 aikuisille 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
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Retkeilykurssi aikuisille (ET I)
30.9.–2.10., etelä VIP 31.5.
Mietityttääkö erätaitojen opettaminen partiossa? Tule kurssille kertaamaan
taitoja ja saamaan uusia vinkkejä!
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. Tavoitteenamme on innostaa
itsenäiseen retkeilyyn sekä luonnossa viihtymiseen. Aikuisten retkeilykurssilla
varataan myös aikaa kurssilaisten ja kouluttajien ideoiden vaihdolle ja lippukunnan retkeilykulttuurista keskusteluun. Kurssi soveltuu kaikille aikuisille,
mutta erityisesti aloittelijat ja kertausta kaipaavat saavat kurssilta paljon eväitä
retkeilyyn.
Retkeilykoulutus on validoitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen.
Hinta: 50 € / hlö
Erätaitojaosto, Vilhelmiina ”Viima” Hännikäinen, 040 555 0927, vilhelmiina.
hannikainen@partio.fi
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Vaelluskoulutus (Erätaito II)
11.–13.11., etelä VIP 30.9.
Vaellusmuotoisella kurssilla syvennetään eräretkeilyn perustietoja ja -taitoja,
joita osallistuja on päässyt opettelemaan retkeilykurssilla (ET I -kurssilla).
Oletko suunnitellut lähteväsi vaellukselle? Uskotko selviytyväsi hankalissakin
tilanteissa 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 ennakkotehtävien ja kurssiosan suorittaminen.
Vaelluskurssille (ET II) osallistumiseen suositellaan hyväksytysti suoritettua
retkeilykurssia (ET I) tai muuta aiempaa retkeilykokemusta.
Erätaitojatkokoulutus on validoitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn
kurssitodistuksen.
Hinta: 50 € / hlö
Erätaitojaosto, Vilhelmiina ”Viima” Hännikäinen, 040 555 0927, vilhelmiina.
hannikainen@partio.fi

VOK Aikuiset 18+
26.–28.8. (teoriaosa), paikka selviää myöhemmin VIP 31.5.
16.–18.9. (käytännön osa), paikka selviää myöhemmin VIP 31.5.
VOK on pop!
Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimia partioaluksen vahtipäällikkönä tai päällikkönä päiväolosuhteissa, lippukunnan käytäntöjen mukaan.
Kurssi on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille partiolaisille.
Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jolla kartoitetaan kurssilaisten osaamisen
lähtötasoa. Tasokokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.
Kurssille hakeutuvalla tulisi olla hieman kokemusta partiopurjehduksesta.
Kurssille hakeutuvan tulisi vähintään auttavasti hallita (tai pystyä aiemman
osaamisen perusteella palauttamaan mieleen) merikarttatyöskentelyn perustaidot (harpin ja merenkulun kolmioastelevyn käyttö matkan ja koordinaattien
mittaamisessa), matka-aika-nopeus -laskujen käyttö, väistämissäännöt ja
viitoitusjärjestelmä.
Hinta: 85 € / hlö
Meripartiojaosto, Vilja Parkkunen, 0400 750 253, vilja.parkkunen@partio.fi
28

Ohjelmatapahtumat
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

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

Akelavihjari Turku
4.10., Turku VIP 30.9.
6.10., Pori VIP 30.9.
Moi Akela! Etsitkö uusia ideoita sudenpentuohjelmaan vai haluatko kerrankin
päästä itse nauttimaan valmiista ohjelmasta? Tule akelavihjarille!
Akelavihjari on kaikille sudenpentujen kanssa toimiville akeloille ja akelan
apulaisille oleva tapahtuma, jossa mm. saa vinkkejä sudenpentujen kanssa toimimiseen ja vertaistukea muilta akeloilta. Tapahtuma järjestetään saman sisältöisenä sekä Turussa että Porissa.
Hinta: 5 € / hlö
Sudenpentujaosto, Ida Ainasoja, ida.ainasoja@partio.fi

Archipelago Race
23.–25.9., paikka selviää lähempänä ajankohtaa VIP 31.5.
Taas se valtakunnan kovin partiotapahtuma tulee! Muistakaa ilmoittautua ajoissa
vuoden kiivaimpaan mittelöön.
Vaativa yöpurjehduskilpailu, jossa 1. sija on tavoittelemisen arvoinen!
Archipelago Race on yöpurjehduskilpailu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden harjoitella yönavigointia sekä loppuun asti harkittua veneenhallintaa.
Archipelago Race on piirimme meripartioalusten purjehduskauden päätöstapahtuma, jossa purjehditaan ja vietetään aikaa yhdessä ystävien kanssa.
Hinta: 40 € / vartio
Jokikylän pojat / Meripartiojaosto, Oskari Alho, 050 406 3009,
oskari.alho@partio.fi
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Iltapurjehdus sisupartiolaisille
17.8., Heinänokan partiovenesatama, Heinänokantie 16, 20960 Turku VIP 10.8.
Iltapurjehdus kaikille L-SP:n alueen sisuryhmille.
Ilmainen
Meripartiojaosto, Vilja Parkkunen, 0400 750 253, vilja.parkkunen@partio.fi

Johtokolmikko lepää
25.–26.11., etelä VIP 30.9.
Rentoutusta ja vertaisseuraa lippukuntien johtokolmikoille!
Johtokolmikko lepää -tapahtuma on tarkoitettu kaikille lippukunnan johtokokoonpanoissa toimiville kiitokseksi omissa lippukunnissa tehdystä tärkeästä
työstä. Tulkaa koko johtoporukalla rentoutumaan, verkostoitumaan ja tapaamaan
vertaisseuraa ihastuttaviin maalaismaisemiin ennen syyskokouksen edustustehtäviä. Luvassa on sopivassa suhteessa asiaa, oleilua, partiomeininkiä, eläinterapiaa ja maaseudun parhautta!
Hinta: 30 € / hlö
Lippukuntatuen ryhmä, Heidi Luoto, heidi.luoto@partio.fi

JOTA-JOTI
15.–17.10., paikka selviää myöhemmin VIP 3.10.
Osallistu maailman suurimpaan vuosittaiseen partiotapahtumaan JOTA-JOTIin!
Jamboree on the Air –Jamboree on the Internet eli JOTA-JOTI järjestetään
vuosittain lokakuun kolmantena viikonloppuna, ja se on tarkoitettu partiolaisille
kaikissa ikäkausissa. Tapahtumassa käytetään erilaisia viestintäkanavia, joiden
avulla rakennetaan yhteyksiä muihin partiolaisiin eri puolilla maailmaa.
Tapahtuman tavoitteena on kannustaa partiolaisia maailmanlaajuisesti viestimään toistensa kanssa internetin ja radion välityksellä, antaa partiolaisille
hauskoja ja kasvattavia kokemuksia sekä rakentaa yhteenkuuluvuutta kansainvälisessä partioliikkeessä. JOTA-JOTI on Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM)
kansainvälinen tapahtuma, ja siihen osallistuu nykyisin lähes kaksi miljoonaa
partiolaista ympäri maapallon.
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki piirin alueen radioamatöörit ja radioamatööreiksi aikovat.
Hinta: 10 € / hlö
L-SP Radiokerho / Turvallisuusjaosto, Saku Elovaara, 050 584 6171,
saku.elovaara@partio.fi
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Kaupunkiretkipäivä Kestävä Kaupunki
24.9., Pori VIP 31.5.
Seikkailijoille suunnattu toiminnallinen päivä, jossa liikutaan kaupunkiympäristössä 4–6 hengen vartioissa.
Seikkailijoiden kaupunkiretkipäivässä tutustutaan ympäristönsuojeluun. Päivän
aikana seikkailijat pääsevät oppimaan ja ratkaisemaan kaupunkiympäristössä
ympäristönsuojelun haasteita. Kaupunkiretkipäivä on toiminnallinen päivä, jonka
aikana vartiot kiertävät rastilta toiselle. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan päivän
aikana saa rauhassa kokeilla ja oppia uutta.
Tapahtumaan ilmoittaudutaan vartioittain (4–6 hlö), vain sampo tai saattaja
ilmoittautuu. Tapahtumaan mahtuu mukaan 20 vartiota ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hinta: 35 € / vartio
KV-paatti, Hanna-Leena Savinainen, 040 573 0281,
hanna-leena.savinainen@partio.fi

Kokoontumispurjehdus
19.–21.8., merellä (täsmentyy lähempänä ajankohtaa) VIP 1.8.
Kaikki meripartioveneet samassa paikassa!
Kokoontumispurjehdus on eskaader-tyyppinen purjehdus, jonka tarkoituksena
on koota piirimme meripartiolaiset yhteen. Tapahtumassa uudet ihmiset, tavat
sekä erilaiset meripartiokulttuurit kohtaavat!
20.8. Lauantai-illalla yhteisohjelmaa rannassa.
Venemaksu 20 €
Meripartiojaosto, Roope Korpela, 0443611243, roope.korpela@partio.fi
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Kybersankarit
24.9., etänä VIP 31.5.
Hei tarpoja - pue sankariviitta päällesi ja kerää vartiosi kasaan, sillä juuri teidät
on valittu pelastamaan Into-kettu hakkerin kynsistä! Yhdessä vartionne kanssa
pääsette selvittämään vihjeiden avulla verkon todellista totuutta – jos vain
uskallatte...
TikTok-sukupolvi, teitä tarvitaan! Me täällä piirissä ollaan ihan ymmällämme
keskijakauksesta ja goat-emojista, joten tähän hommaan tarvitaan teidän
apuanne. Pue sankariviitta päällesi ja kerää vartiosi kasaan, sillä juuri teidät on
valittu pelastamaan Into-kettu hakkerin kynsistä! Yhdessä vartionne kanssa
pääsette selvittämään vihjeiden avulla verkon todellista totuutta – jos vain
uskallatte...
Tapahtuma järjestetään verkossa, mutta osallistujat kokoontuvat yhteen sijaintiin vartionsa kanssa. Ennen tapahtumaa vartiot saavat mysteerilaatikon, jonka
sisältö selviää pitkin vihjeiden etenemistä.
Hinta: 10 € / vartio
Tarpojajaosto ja viestintä- ja markkinointiryhmä, Maria Ojanen, 050 381 2063,
maria.ojanen@partio.fi

LuotsiRetriitti
2.9., Porin ja Turun alueilla VIP 19.8.
Rentoutumista ja yhdessä tekemistä tarpojaluotseille.
Oletko tarpojaluotsi? Hienoa! Tämä tapahtuma on tarkoitettu juuri sinulle. Illan
aikana pääset tapaamaan Taoston lisäksi muita tarpojaluotseja. Pääset nauttimaan herkuista ja ulkoilmasta hyvässä seurassa. Retriitti tarjoaa mahdollisuuden
jakaa ja saada ideoita toteuttaa elämyksiä tarpojille syksyn aikana. Jos siis kaipaat
vielä ideoita aktiviteettien toteuttamiseen, on tämä loistava tilaisuus saada
ideoita ja inspiraatiota. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille tarpojaluotseille, jotka
haluavat päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja haluavat viettää perjantai-illan
rentoutuen hyvässä seurassa.
Retriitti järjestetään samaan aikaan Turun ja Porin alueella. Minimiosallistujamäärä on 5 luotsia.
Hinta: 5 € / hlö
Tarpojajaosto, Minni Koivisto, 0400 860 414, minni.koivisto@partio.fi
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Luottis- ja aikuispurjehdus
18.8., Heinänokan partiovenesatama, Heinänokantie 16, Turku VIP 10.8.
18.8., Kallon satama, Kallontie 25, Pori VIP 10.8.
Merelle!
Luottispurjehdus on syksyn ehdoton luottiskevennys!
Ohjelmassa on purjehdustaitojen verryttelyä ja hiomista, jutustelua, herkuttelua
ja uusiin partiokavereihin tutustumista.
Purjehdukselle osallistuminen on maksutonta.
Ilmainen
Meripartiojaosto, Roope Korpela, 044 361 1243, roope.korpela@partio.fi

Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja V
25.–26.11., Turun partiotoimisto VIP 30.9.
Kuinka monta käsityötä ja askartelua joukko partiolaisia saa valmiiksi 24
tunnissa?
Luovuuslilja kokoaa jälleen yhteen käsitöistä ja askartelusta innostuneet aikuiset
ja vaeltajat! Ota mukaan materiaalisi ja tarvikkeesi, mallit ja hullut ideat ja kaiva
kaappien perältä kaikki ufot (unfinished object), sillä tämä on tilaisuus keskittyä
vain käsillä tekemiseen. Koska kyseessä on lilja, jatkuu tekeminen yhtäjaksoisena 24 tuntia. Älä huoli, jos et pysy hereillä koko aikaa, tarvittaessa välillä voi
heittäytyä pitkäkseen.
Vinkki: Joulun ajan myyjäiset lähestyy ja myyntituotteita pitäisi saada valmiiksi?
Ota kaverit mukaan ja tulkaa tekemään ne luovuusliljaan!
Hinta: 15 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Meri Malmari, 040 847 0084, meri.malmari@partio.fi
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Partiokuntoon-yhteiskuntamajakka
19.–20.11., Pohjoiskulma tai Huittinen VIP 30.9.
Yhteiskuntamajakassa tarpojat pääsevät yhdessä partiokuntoon!
Aina on hyvä syy pitää vaalit ja äänestää! Yhteiskuntamajakassa pääset vartiosi
kanssa päätöksenteon pyörteisiin ja vallan kulisseihin. Majakassa testataan
vartionne partiotaitoja ja yhteishenkeä tehtävissä, joissa yhdistyvät niin vaikuttaminen, politiikka kuin paremman maailman rakentaminen. Joskus vaalikampanjointiin saattaa tulla yllätyksiä odottamattomilta tahoilta. Kuka lopulta
voittaa vaalit ja kuka onkaan vaalien ääniharava?
Mukaan mahtuu 120 osallistujaa. Toivoimme lähijohtajan osallistumista tapahtumaan. Tapahtuman saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä toivomme, että
olet yhteydessä tapahtuman johtajiin.
Hinta: 30 € / hlö
Tarpojajaosto, Heli Jämsén, heli.jamsen@partio.fi

Purjehduskauden päätösiltama
4.11., paikka selviää lähempänä ajankohtaa VIP 30.9.
Partiokippareiden kohtaamispaikka, jossa käydään läpi mennyt purjehduskausi ja
jaetaan kokemuksia.
Iltama on suunnattu alusten kippareille. Mielenkiintoisten esitysten jälkeen
illallinen ja sauna.
Hinta: 5 € / hlö
Meripartiojaosto, Roope Korpela, 044 361 1243, roope.korpela@partio.fi

Radiokerho, workkimisviikonloppu 2 / pikkujoulu
4.–6.11. paikka tarkentuu lähempänä ajankohtaa VIP 20.10.
Piirin radiokerhon workkimisviikonloppuna vietät laatuaikaa partion ja radioamatööritoiminnan merkeissä. Tilaisuudessa vietetään myös kerhon pikkujoulut.
Piirin radiokerhon workkimisviikonloppuna tavataan muita radiopartiolaisia,
pidetään radioyhteyksiä ja mahdollisesti toteutetaan joku rakenteluprojekti.
Samassa yhteydessä pidetään kerhon pikkujoulut. Tapahtumaan ovat tervetulleita
kaikki piirin alueen radioamatöörit ja radioamatööreiksi aikovat.
Hinta: 30 € / hlö
Radiokerho / Turvallisuusjaosto, Saku Elovaara, 050 584 6171,
saku.elovaara@partio.fi
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Sampovihjarit
28.8., paikka selviää myöhemmin VIP 31.5.
Tule kohtaamaan muita sampoja, saamaan vertaistukea pestiisi ja jakamaan
kokemuksia muiden sampojen kanssa.
Vertaistukea, keskustelua ja kohtaamista piirin sammoille.
Hinta: 10 € / hlö
Seikkailijajaosto, Sini-Johanna Lespi, 044 203 4703, sini-johanna.lespi@partio.fi

Seikkailijoiden etätapahtuma
15.10., etänä VIP 30.9.
Tervetuloa seikkailijoiden etätapahtumaan! Täällä kohtaat piirin muita seikkailijoita ja vietät hauskan päivän partion parissa.
Ilmainen
Seikkailijajaosto, Sini-Johanna Lespi, 044 203 4703, sini-johanna.lespi@partio.fi

Tapahtuma aikuisille: Linturetki koskemattomalle
Koskeljärvelle
15.10., Koskeljärvi, Eura VIP 30.9.
Lähde kanssamme linturetkelle yhdessä kokeneiden lintumiesten kanssa
Lounais-Suomen suurimmalle mökittömälle järvelle. Koskeljärven alue asumattomine ja melko luonnontilaisine rantoineen kuuluu Natura 2000 -alueeseen
monipuolisen linnuston ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta.
Tälle linturetkelle, jolle lähdemme jo hyvissä ajoin aamusta, meidät johdattavat
tutut, maanmainiot lintumiehemme Petri Vainio ja Petri Hakosalo.
Lajihavaintoja saamme mahdollisesti tehdä tiaisista ja vesilinnuista, ehkä
näemme myös pyyn puuoksalla. Syysmuuton ollessa syys-lokakuun vaihteessa
kuumimmillaan useita hyönteissyöjälajeja saattanee viipyillä tankkaamassa
alueella. Koskeljärven alueella pesivät myös Suomen kaikki kuusi tikkalajia, joten
toivoa monenlaisista havainnoista on.
Melko keskeisellä paikalla piiriä, Pyhäjärven länsipuolella sijaitsevalle Koskeljärvelle on matkaa Turusta ja Porista 70 km ja Raumalta 50 km.
Paikalle ei pääse julkisella liikenteellä, joten suosittelemme kimppakyytejä.
Hinta: 5 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 0414686832, erja-sisko.valkama@
partio.fi ja Marika Keiras, 0400415963, marika.keiras@partio.fi
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Tapahtuma aikuisille: Resiinaralli
3.9., Pomarkku, Pohjois-Satakunta VIP 31.5.
Lähdemme retkelle kiskoja pitkin Satakunnan Elämysrautatielle pohjoisempaan
päähän piiriämme.
Vanhalla Pori-Haapamäki -radalla eivät ole junat kolisseet vuosikymmeniin,
mutta resiinat sen sijaan kiitävät yhä kiskoilla rytmikkäästi kolkaten.
Matkan aikana kuljemme ihmismoottorin voimin n. 20 km matkan taukopaikalle,
jossa on mahdollista nauttia omia eväitä. Innokkaimmat voivat jatkaa matkaa
vielä muutaman kilometrin verran lähteelle täyttämään juomapullonsa raikkaalla
vedellä ennen kuin pumppaamme takaisin lähtöpaikalle. Matkan varrella saamme
ihailla niin ohikiitävää suomalaista havupuuvaltaista metsää kuin nähdä pilkahduksen Isonevan soidensuojelualueesta. Taukoa vietämme hieman erilaisella
tulipaikalla.
Retken lähtöpaikkana on Pomarkun vanha rautatieasema, jonne ei ole yhteiskuljetusta. Suosittelemme kimppakyytejä.
Mukaan mahtuu maksimissaan 20 hlö ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hinta: 16 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 0414686832, erja-sisko.valkama@
partio.fi ja Marika Keiras, 0400415963, marika.keiras@partio.fi

Vaeltajien A-ilta: Friba-piknik
20.9., Turku ja Pori VIP 10.9.
A-illan ohjelmassa frisbeegolfia ja piknik-eväitä. Tapahtuma järjestetään sekä
Turussa että Porissa. Turussa paikkana on Urheilupuiston frisbeegolfrata ja
Porissa Kirjurinluodon frisbeegolfpuisto. Ihan sama, oletko pro fribaaja vai oletko
frisbeeseen koskaan koskenutkaan - olet tervetullut mukaan heittämään kiekkoa
ja nauttimaan piknikherkuista. Ja hei, ota EVP-kaverisikin mukaan! Jos sinulta
löytyy kiekot kotoa, voit ottaa ne mukaan.
Max 20 osallistujaa/paikkakunta
Hinta: 5 € / hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo (Pori), niina.etelatalo@partio.fi, ja Siiri Vuorela
(Turku), siiri.vuorela@partio.fi
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Vaeltajien A-ilta: Taonta
9.11., Pori VIP 30.9.
Vaeltaja, nyt pääset opettelemaan uuden kädentaidon! Järjestämme taontapajan Porissa takomo Ahjon Akassa. Pääset takomaan itsellesi tai vaikka jollekin
lahjaksi korun.
Max 7 osallistujaa, mikäli halukkaita on enemmän, voimme järjestää toisenkin
tilaisuuden.
Hinta: 25 € / hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, niina.etelatalo@partio.fi

Vaeltajien Kv-ilta
5.10., Porin partiotoimisto VIP 30.9.
Vaeltaja, tule sukeltamaan kansainvälisyysaktiviteetteihin sekä herkuttelemaan
maailman mauilla kv-iltaamme. Tarjolla kansainvälistä syötävää.
Max 15 osallistujaa
Hinta: 7 € / hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, niina.etelatalo@partio.fi
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Kilpailut
Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

Aikuinen

7–9 v.

10–12 v.

12–15 v.

15–17 v.

18–22 v.

yli 22 v.

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

Pluvivi, piirin syys-pt-kisat 2022
10.–11.9., Nauvo VIP 28.8.
Partion strategian tavoitteena on antaa taidot elämään ja onnistumiseen vielä
2040-luvullakin. Mutta minkälaisia haasteita saamme tulevaisuudessa kohdata?
Etelä-Turun alue kutsuu kaikki piirin lippukunnat selvittämään tulevaisuuden
haasteita ja kisaamaan partiotaitojen piirinmestaruuksista 10.-11.9.2022 Nauvoon
Pluvivi -kilpailun merkeissä!
Hinta 70 €/vartio
Etelä-Turun alue, Netta Forsell, 044 254 1413, netta.forsell@partio.fi

YöKKönen, Piirin yösuunnistuskisat 2022
31.10., Kaarina, Piikkiö VIP 24.10., mahdollisuus myös jälki-ilmoittautumiseen kisapäivänä
Piirin yösuunnistusmestaruuskilpailut Kaarinan Piikkiössä. Kilpailut järjestetään
kaiken ikäisille sudenpennuista aikuisiin. Tapahtumassa ratkotaan sääntömääräiset mestaruudet, joiden lisäksi järjestetään kuntosuunnistussarjat sekä
erillinen helpompi rata sudenpentu- ja seikkailijaryhmille
Hinta 6 €/kilpailija
Kymmenykset, Tapani Kosonen, 040 739 0172, tapani.ponu.kosonen@gmail.com
ja Jenna Kaarrela, 045 347 5063, jjjenna1@hotmail.com
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VIP-kalenteri
Nappaa tästä talteen kevään tapahtumien viimeiset ilmoittautumispäivät!

VIP 31.5.
Aikuisluotsikohtaaminen, 14.9.
Akelakoulutus, 30.9.–2.10. ja 1.10.
monimuodon lähipäivä
Archipelago Race, 23.–25.9.
EA1-kurssi, 15.–16.10.
Ensiavun peruskurssi, 3.–4.9.
Kaupunkiretkipäivä Kestävä Kaupunki, 24.9.
Kybersankarit, 24.9.
LPKJ-koulutus, 30.9.–2.10.
Luotsikoulutus, 3.9.
Nuoren mielen ensiapu -kurssi, 24.–25.9.
Ohjelmajohtajakoulutus, 30.9.–2.10.
Organisaatiossa toimiminen -koulutus, 3.–4.9.
Partiokouluttajakoulutus, 7.–9.10.
Partiojohtajaperuskoulutus, VI 9.–11.9. ja
18.–20.11. ja VII 16.–18.9. ja 25.–27.11. (K22)
Pestijohtajakoulutus, 30.9.–2.10.
Rekrykoulutus, 7.9.
Retkeilykurssi (ET I), 30.9.–2.10.
Retkeilykurssi aikuisille (ET I), 30.9.–2.10.
ROK-kouluttajakoulutus, 8.10.
Sampokoulutus, 30.9.–2.10. ja 1.10., monimuoto
Sampovihjarit, 28.8.
SoppaÄssis, 1. osa 21.–23.10. ja 2. osa
18.–20.11.
SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus, 2. 19.11. ja
3. 19.11.
Tapahtuma aikuisille: Resiinaralli, 3.9.
VOK Aikuiset 18+, 26.–28.8. ja 16.–18.9.
Välinehuolto haltuun -vihjarit, 7.9.

VIP 1.8.
Kokoontumispurjehdus, 19.–21.8.

VIP 10.8.
Iltapurjehdus sisupartiolaisille, 17.8.
Luottis- ja aikuispurjehdus, 18.8.

VIP 19.8.
LuotsiRetriitti, 2.9.

VIP 21.9.
Kalenterikettukoulutus, 22.9.
Luottiksen viestintäkoulutus, 1.10.
Luottiskoulutus, 1.10.

VIP 27.9.
Ansiomerkkikoulutus, 4.10.
Kalenterikettukoulutus, 8.9.

VIP 29.9.
Ansiomerkkikoulutus, 6.10.

VIP 30.9.
Aikuisluotsikohtaaminen, 14.9.
Akelakoulutus, 30.9.–2.10. ja 1.10. monimuodon
lähipäivä
Archipelago Race, 23.–25.9.
EA1-kurssi, 15.–16.10.
Ensiavun peruskurssi, 3.–4.9.
Kaupunkiretkipäivä Kestävä Kaupunki, 24.9.
Kybersankarit, 24.9.
LPKJ-koulutus, 30.9.–2.10.
Luotsikoulutus, 3.9.
Nuoren mielen ensiapu -kurssi, 24.–25.9.
Ohjelmajohtajakoulutus, 30.9.–2.10.
Organisaatiossa toimiminen -koulutus, 3.–4.9.
Partiokouluttajakoulutus, 7.–9.10.
Pestijohtajakoulutus, 30.9.–2.10.
Rekrykoulutus, 7.9.
Retkeilykurssi (ET I), 30.9.–2.10.
Retkeilykurssi aikuisille (ET I), 30.9.–2.10.
ROK-kouluttajakoulutus, 8.10.
Sampokoulutus, 30.9.–2.10. ja 1.10., monimuoto
Sampovihjarit, 28.8.
SoppaÄssis, 1. osa 21.–23.10. ja 2. osa
18.–20.11.
SPR Hätäensiapukurssi, EA-kertaus, 2. 19.11. ja
3. 19.11.
Tapahtuma aikuisille: Resiinaralli, 3.9.
VOK Aikuiset 18+, 26.–28.8. ja 16.–18.9.
Välinehuolto haltuun -vihjarit, 7.9.

VIP 28.8.
Pluvivi, piirin syys-pt-kisat, 10.–11.9.

VIP 3.10.

VIP 9.9.

VIP 20.10.

Kaikki mukaan -koulutus, 17.9.

VIP 10.9.
Vaeltajien A-ilta: Friba-piknik, 20.9.

VIP 19.9.
Kalenterikettukoulutus, 20.9.

JOTA-JOTI, 15.–17.10.
Radiokerho, workkimisviikonloppu 2 / pikkujoulu, 4.–6.11.

VIP 24.10.
YöKKönen, Piirin yösuunnistuskisat 2022, 31.10

VIP 3.11.
Vanhojen johtokolmikoiden ilta, 10.11.
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ILMO 2022
Toimitus Maria Ojanen, Valtteri Lampi, Mari Erola,
Riikka Hosiosto, Satu-Maija Kaunisto
Kuvitus ja taitto Satu-Maija Kaunisto
Painotyö Suomen Uusiokuori, Somero 2022
Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri
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Yhteistyössä:

