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Tarpoja 12–15 v.
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Noppa-merkki koulutuksen edessä kertoo,
että ko. koulutuksesta
voi saada opintopisteitä.

TERVETULOA KOULUTUKSIIN
JA OHJELMATAPAHTUMIIN!
Tähän Kevät-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.
Kannustakaa erityisesti uusia johtajia mukaan koulutuksiin ja tapahtumiin.
Ne ovat oiva paikka tutustua muihin ja verkostoitua! Tapahtumista saa myös
lisävinkkiä ohjelmapainotuksen Sanoista tekoihin! toteuttamiseen. Omia taitoja
voit haastaa partiotaitokilpailuissa, joita taas järjestetään useampia. Osallistu ja
ylläty!
Piirin tapahtumia järjestetään kaikenikäisille ja pitkään partiossa olleille tai
uusille partiolaisille. Tutustukaa lippukuntanne kanssa tähän Kevät-Ilmoon ja
ilmoittautukaa syksyn koulutuksiin, tapahtumiin ja kisoihin. Tartu tilaisuuteen
oppia uutta ja saada elämyksiä – lähde mukaan!
Anni, koulutusministeri ja Liisa, kasvatusministeri

3

TOIMI NÄIN
Lippukunnan muistilista
• Kevään 2023 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittautuminen on tehtävä
30.11.2022 mennessä tai tapahtumassa/nettisivuilla ilmoitettuna ajankohtana.
• Osa tiedoista on vielä alustavia. Tarkennuksia voi tulla tapahtumien ja
koulutusten paikkoihin. Seuraa tarkennuksia piirin nettisivuilta
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
• Lippukunnissa pestijohtaja huolehtii siitä, että kaikki löytävät sopivan
koulutuksen tai ohjelmatapahtuman ja ilmoittautuvat niihin ajoissa.
• Ilmoittautumislinkit ovat auki 15.10.2022 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 1.1.2023 alkaen (Raportit -> Tapahtumat -> Lippukunnan jäsenten
tapahtumaosallistumiset). Lippukunta tiedottaa itse jäsenilleen koulutuksiin pääsemisestä.
• Kevään 2023 aikana järjestetään monia tapahtumia kuten kisoja, joiden
ilmoittautumisaika päättyy vasta lähempänä ko. tapahtumaa. Näistä
poikkeavista ilmoittautumispäivistä tiedotetaan tämän Kevät-Ilmon lisäksi
muun muassa piirin nettisivuilla ja Repolaisessa.

Huolehdi myös peruutuksista
• Jos osallistuminen tapahtumaan tai kurssille joudutaan peruuttamaan,
esteestä.
• 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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• Peruuttaneen osallistujan tilalle lippukunta saa lähettää uuden henkilön.
Vaihdoksesta on ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen
tapahtuman alkamista. Vaihdosta ei voi tehdä koulutuksissa, joiden osallistumisoikeus on henkilökohtainen, kuten pj-peruskurssi ja veneenohjaajakurssi.
• Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei 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.

NOPPA KERTOO
OPINTOPISTEISTÄ
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 opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa
partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen 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-partiokoulutuksesta/
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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.
Helppo tulla -tunnus on mukana myös piirin 2023 vuoden tapahtumissa. Piirin nettisivujen tapahtumakalenterista, kunkin tapahtuman yhteydestä löytyy 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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PESTILÄHTÖINEN
KOULUTUSSUUNNITTELU
Lippukunnassa pestilähtöinen koulutussuunnittelu tarkoittaa parhaimmillaan
motivoituneempia ja paremmin jaksavia johtajia. Pestilähtöinen koulutussuunnittelu
-taulukko on tarkoitettu tarkoitettu etenkin lippukunnan pestijohtajan työkaluksi,
mutta miksei avuksi myös jokaisen kouluttautumisesta kiinnostuneen johtajan koulutuspolun suunnitteluun.
Seuraavalta aukeamalta löytyvästä taulukosta löytyy sekä pestiin tarpeellisia, että
pestiä tukevia koulutuksia. Kouluttautumalla johtaja saa tietoa sekä tukea pestiin ja
toisaalta myös ehkä intoa hakeutua uusiin pesteihin! Jo pestikeskustelussa pestaaja
voi tutkia taulukkoa yhdessä pestattavan kanssa ja pohtia, mihin koulutukseen olisi
kannattavaa osallistua seuraavaksi.
Pestijohtajan kannattaa hyödyntää työkalua myös laajemmin ja seurata taulukosta
koko johtajiston kouluttautumista ja kannustaa kouluttautumaan. Kannattaakin
varmistaa, että lippukunnan vapaaehtoiset hyödyntävät koulutuksia mahdollisimman
kattavasti, jotta lippukunnan osaaminen pysyy vahvana ja korkealla. Pestijohtajalle
taulukosta on olemassa myös täytettävä versio, johon on helppo täyttää lippukunnan
johtajien nimet, käydyt koulutukset ja suunnitella yhdessä tulevia koulutuksia!
Lisää piirin nettisivuilta: www.lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/materiaalit-lippukunnalle/koulutusmateriaalit
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Lippukunnan pestit
Lippukunnanjohtaja

Lippukunnan viestintä -koulutus

PJ-PK johtamistehtäväohjaajan koulutus

Koulutusohjaajakoulutus

Ko-Gi-ohjaajakoulutus

Valmentajakoulutus

Organisaatiossa toimiminen

Partiojohtajan jatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiokouluttajakoulutus

Luotsikoulutus

Pestijohtajakoulutus

Ohjelmajohtajakoulutus

Lippukunnanjohtajakoulutus

ROK-kouluttajakoulutus

Partiojohtajan peruskoulutus (PJ-PK)

Sampokoulutus

Akelakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

Turvallisesti yhdessä

Tervetuloa partioon /Takaisin partioon

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukainen koulutus

Tervetuloa

Perustaso

Jatkotaso

Syventävä

Täydentävä

Tervetuloa

Perustaso

Jatkotaso

Syventävä

Täydentävä

Lippukunnanjohtajan apulainen
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Viestintävastaava
Jäsenrekisterin hoitaja
Turva-aikuinen
Hallituksen jäsen

Ohjelmajohtaja
Ikäkausivastaava
Akela
Alle 18 v akela
Sampo
Alle 18 v sampo
Tarpojaluotsi
Alle 18v tarpojavartionjohtaja
Samoajaluotsi
Vaeltajaluotsi
Perhepartio-ohjaaja
Sisujohtaja

Pestijohtaja
Aikuisluotsi
Partiojohtaja
Meripartiojohtaja
Leirin/retken johtaja
Uusi partiolainen / EVP
PJ-PK johtamistehtävän ohjaaja

Piirin pestit
Ryhmän/jaoston puheenjohtaja
Ryhmän/jaoston jäsen
Järjestelyvuorotapahtumanjohtaja
Koulutusohjaaja
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LPK/Ohjelma/Pestausvalmentaja

ä
Taitokoulutus
Muu koulutus

ä

Taitokoulutus

Muu koulutus

Perhepartio-ohjaajan koultus

Ässis (jatko-ROK)

Uusien/vanhojen johtokolmikoiden ilta

Sukellus ikäkauden ohjelmaan

Rekrykoulutus

Partiomatkailun ABC

Muonituskurssi

Pestiä tukeva

Luottiskoulutus

Kuksakoulutus

Ensiavun jatkokurssi (EA2)

Ensiavun peruskurssi (EA1)

Ansiomerkkikoulutus

Akela-/Sampo-/Luotsitapaaminen

Aikuisluotsikoulutus

Järjestelytoimikuntakoulutus

Rastipäällikkökoulutus

Pelastautumiskoulutus

Kipparikoulutus

Förstikoulutus

Veneenohjaajakoulutus (VOK)

Eräopas-koulutus

Vaellus-koulutus

Talviretkeily-koulutus

Retkeily-koulutus

Mentori(koulutus)

Lippukunnan talous/hallinto -koulutus

Tarpeellinen pestissä

Lounais-Suomen Partiopiirin muu koulutus

L-SP KR 3/2021
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KOULUTUSKARTTA

SUOMEN

PARTIOLAISTEN

RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS
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TAPAHTUMAKALENTERI 2023
Tammikuu

14.1.
13.–15.1.
21.–22.1.
21.–22.1.
22.1.
27.–29.1.
28.–29.1.
29.1.
Tässä kuussa myös
Tässä kuussa myös

Helmikuu

4.2.
4.2.
6.2.
7.2.
9.2.
9.2.
10.–12.2.
10.–12.2.
10.–12.2.
11.2.
11.2.
15.2.
22.2.
28.2.

Maaliskuu

1.3.
3.–5.3.
7.3.
10.–12.3.
10.–12.3.
11.3.
11.3.
11.3.
14.3.
17.–19.3.
17.–19.3.
17.–19.3.
17.–19.3.
18.3.
18.–19.3.
21.3.
23.3.
25.3.
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Lippukunnan viestintä -koulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
PJ-PK I, Koulutusryhmä
Organisaatiossa toimiminen -koulutus, Koulutusryhmä
YSP-koulutus, Suomen Partiolaiset
Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
Talviretkeilykurssi, Erätaitojaosto
KV-trainee, osa 1, Suomen Partiolaiset
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisjaosto
Ko-Gi 146 Kaamos, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 147 Pääsiäinen I, Suomen Partiolaiset
Lippukuntapäivä, Piirihallitus
Tervetuloa partioon -kurssi, Lippukuntajaosto
Vastuullisuusverkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Valmentajavastaavien verkosto I, Suomen Partiolaiset
Veneenohjaajakurssi / Saaristomeri, tasokoe, Meripartiojaosto
Veneenohjaajakurssi / Selkämeri, tasokoe, Meripartiojaosto
PJ-PK II 1. osa, Koulutusryhmä
Minä Partiolaisena -koulutus 2. osa, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset
Piirin talvi-PT-kisat Hätätapaus, Huittisten alue
Yhteiskuntasuhteiden piiripäivä, Suomen Partiolaiset
Valmentajaverkoston tapaaminen I, Suomen Partiolaiset
Muistelemispäivä, Suomen Partiolaiset
Meripartiojohtajien tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Moninaisuustoimijoiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Retkeilykurssi (ET1), Erätaitojaosto
Akelavihjarit, Sudenpentujaosto
Koulutusohjaajakoulutus, 1. osa, Suomen Partiolaiset
Veneenohjaajakurssi / Selkämeri, teoriaosa, Meripartiojaosto
Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Luottiksen viestintäkoulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
Valmentajakurssi 1/23, monimuotototeutuksen lähipäivä, Suomen Partiolaiset
Vaeltajien A-Ilta: Tutustuminen Säkylän Varuskuntaan, Vaeltajajaosto
Akela ja sampokoulutus, Koulutusryhmä
Muonituskurssi, Huoltojaosto
Kipparikurssi 1 / teoriaosa, Suomen Partiolaiset
KV-trainee, osa 2, Suomen Partiolaiset
SPR Ensiapukurssi EA2®, Turvallisuusjaosto/ensiapuryhmä
Partion kevätpäivät, laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset
Johtokolmikkotapaamiset, Suomen Partiolaiset
Aikuisluotsien etäkohtaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Tapahtuma aikuisille: Geokätköily, Aikuis- ja luottisryhmä

Huhtikuu

1.–2.4.
1.–2.4.
1.–2.4.
1.–2.4.
2.4.
3.4.
6.4.–10.4.
6.4.–10.4.
7.–10.4.
14.–16.4.
14.–16.4.
14.–16.4.
15.–16.4.
16.4.
21.–23.4.
21.–23.4.
22.4.
23.4.
25.4.
29.4.
29.4.

Toukokuu

6.5.
6.5.
6.5.
6.–7.5.
7.5.
12.–14.5.
13.5.
18.–21.5.
18.–21.5.
18.–21.5.
19.–21.5.
21.5.
26.–28.5.
26.–28.5.
30.–31.5.

Kesäkuu

9.–11.6.
9.–12.6.
30.6.–1.7.
30.6.–9.7.

Heinäkuu

1.–30.7.

Piirin kevät-PT-kisat Saviralli 2023, Saviseudun alue
Partiotaitojen talvi-SM-kilpailut. Kairan Kulkija, Suomen Partiolaiset
Moninaisuuspäivät, Suomen Partiolaiset
Meripartiojohtajapäivät, Suomen Partiolaiset
Kevätkokous ja Lippukuntafoorumi, Piirihallitus
Valmentajavastaavien verkosto II, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 147 Pääsiäinen I, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 148 Pääsiäinen II, Suomen Partiolaiset
PJ-PK III, Kouluturyhmä
Kipparikurssin teoriaosa II, Suomen Partiolaiset
PJ-PK I 2. osa, Kouluturyhmä
Veneenohjaajakurssi / Saaristomeri, teoriaosa, Meripartiojaosto
SPR Ensiapukurssi EA1®, Turvallisuusjaosto/ensiapuryhmä
Aikuisluotsiretki, Aikuis- ja luottisryhmä
Koulutusohjaajakoulutus, 2. osa, Suomen Partiolaiset
Kohtaus, Suomen Partiolaiset
Tapahtuma aikuisille: Päivävaellus, Aikuis- ja luottisryhmä
Tarpojien selviytymistaitopäivä, Kymmenykset/Tarpojajaosto
Valmentajatapaaminen II, Suomen Partiolaiset
Sukellus seikkailijaohjelmaan, Seikkailijajaosto
Sudenpentukisat (Pori ja Leijankorpi), Sudenpentujaosto/Leijankorpi
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisjaosto
Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut, Häme
SPR Hätäensiapukurssi 4t®, Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä
Kuvauskoulutus, Suomen Partiolaiset
Partioparaati, Paraatitoimikunta
PJ-PK II 2. osa, Koulutusryhmä
Kurnunkierros XXXV, Sisujaosto
Ko-Gi 146 Kaamos, Suomen Partiolaiset
Eräopaskurssin teoriaosa, Suomen Partiolaiset
Overture Diversity Network, Suomen Partiolaiset
Selviytymismajakka H2O, Tarpojajaosto
Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Bengtskärin majakalle, Aikuis- ja luottisryhmä
Survival-kurssi, Erätaitojaosto
Veneenohjaajakurssi / Selkämeri, käytännönosa, Meripartiojaosto
Toimihenkilöpäivät, Suomen Partiolaiset
Veneenohjaajakurssi / Saaristomeri, käytännönosa, Meripartiojaosto
Ko-Gi 150 lyhyt leiri, Suomen Partiolaiset
Vaeltajien yömelonta, Vaeltajajaosto
Ko-Gi 149 pitkä leiri, Suomen Partiolaiset
Explorer Belt (Tsekki), Suomen Partiolaiset

13

Elokuu

1.8.
2.–18.8.
11.–13.8.
16.8.
18.–20.8. ja
27.–29.10.
18.–20.8.
19.8.
24.8.
26.–27.8.

Syyskuu

1.–3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
5.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.–9.9.
8.–10.9.
9.9.
9.9.
12.9.
13.9.
13.9.
14.9.
14.–17.9.
15.–17.9.
16.–17.9.
16.–17.9.
22.–24.9.
22.–24.9.
23.9.
23.9.
23.–24.9.
24.9.
26.9.
26.9.
29.9.–1.10.
29.9.–1.10.
29.9.–1.10.
29.9.–1.10.
30.9.
30.9.
30.9.–1.10.

Lokakuu
3.10.
3.10.
4.10.
5.10.
5.10.
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Kasvun treeniohjelman haku alkaa, Suomen Partiolaiset
Maailmanjamboree (Etelä-Korea), Suomen Partiolaiset
SaapasSaariÄssis 1. osa, Samoajajaosto
Iltapurjehdus sisupartiolaisille, Meripartiojaosto
PJ-PK IV 1. osa, Koulutusryhmä
Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto
PJ-PK III 2. osa, Koulutusryhmä
Tapahtuma aikuisille: Aikuis- ja luottispurjehdus, Aikuis- ja luottisryhmä ja
Meripartiojaosto
Johtajatulet, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 148 Pääsiäinen II, Suomen Partiolaiset
Tapahtuma aikuisille: Seikkailu Silver Riverissä - Seikkailuohjelma,
Aikuis- ja luottisryhmä
Tapahtuma aikuisille: Seikkailu Silver Riverissä - Heitto- ja ammuntaohjelma,
Aikuis- ja luottisryhmä
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä
Sukellus sudenpentuohjelmaan, Sudenpentujaosto
Etävanhempainilta, Lippukuntatuen ryhmä
Suuri avajaisiltanuotio Vartiovuorella, Turun Partiolaiset
Valmentajavastaavien verkosto III, Suomen Partiolaiset
Nälkäpeli, Erätaitojaosto / Vaeltajajaosto
PJ-PK V 1. osa, Koulutusryhmä
Vastuullisuusverkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Koulutusohjaajaverkoston tapaaminen, Suomen Partiolaiset
Valmentajaverkosto III, Suomen Partiolaiset
Johtamistehtäväohjaajakoulutus, Koulutusryhmä
Etävanhempainilta, Lippukuntatuen ryhmä
Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Kipparikurssi 1 / käytännön osa, Suomen Partiolaiset
PJ-PK VI 1. osa, Koulutusryhmä
Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto/ensiapuryhmä
Partion tulevaisuusseminaari, Suomen Partiolaiset
Archipelago Race, Meripartiojaosto
Y-traineekoulutuksen 1. osa, Suomen Partiolaiset
Seikkailijoiden kaupunkiretkipäivä - Tunne juuresi, KV-Paatti
Viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä, Suomen Partiolaiset
Tarpojavaellus 2, Tarpojajaosto
Aikuisluotsiretki, Aikuis- ja luottisryhmä
Partio tutuksi illassa, Lippukuntatuen ryhmä
Tapahtuma aikuisille: Sieniretki, Aikuis- ja luottisryhmä
Retkeilykurssi (ET1), Erätaitojaosto
Retkeilykurssi (K18), Erätaitojaosto
Tutkakurssi, Meripartiojaosto
Valmentajakurssi 2/23, Suomen Partiolaiset
Luottisseminaari, Aikuis- ja luottisryhmä
LuotsiSatelliitti, Suomen Partiolaiset
Nuoren mielen ensiapu -kurssi, Aikuis- ja luottisryhmä
Akelavihjarit Turku, Sudenpentujaosto
Ansiomerkkikoulutus Pori, Ansiomerkkitoimikunta
Vaeltajien A-ilta: Iltasuunnistus, Vaeltajajaosto
Akelavihjarit Pori, Sudenpentujaosto
Ansiomerkkikoulutus Turku, Ansiomerkkitoimikunta

6.–8.10.
6.–8.10.
6.–8.10.
6.–8.10.
6.–8.10.
6.–8.10.
7.10.
7.–8.10.
13.–15.10.
14.10.
14.10.
14.–15.10.
18.10.
20.–22.10.
20.–22.10.
22.10.
25.10.
27.–29.10.
27.–29.10.
28.10.
28.–29.10.
29.10.

Marraskuu

2.11.
3.–4.11.
3.–5.11.
3.–5.11.
3.–5.11.
3.–5.11.
4.–5.11.
4.11.
7.11.
9.11.
10.11.
10.–12.11.
11.11.
15.11.
17.–19.11.
17.–19.11.
18.11.
19.11.
23.11.
24.–26.11.
24.–26.11.
24.–26.11.
24.–25.11.
25.11.
25.–26.11.
29.11.
Tässä kuussa myös

Joulukuu

4.12.
8.12.
13.12.
30.12.–7.1.

SaapasSaariÄssis 2. osa, Samoajajaosto
Koulutusfestarit, Koulutusryhmä
Lippukunnanjohtajakoulutus, Koulutusryhmä
Ohjelmajohtajakoulutus, Koulutusryhmä
Pestijohtajakoulutus, Koulutusryhmä
Akela- ja sampokoulutus, Koulutusryhmä
Luotsikoulutus, Koulutusryhmä
Partion syyspäivät ja laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset
Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä
Luottiksen viestintäkoulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
Partiotaitojen syys-SM-kilpailut, Suomen Partiolaiset
Retkikeittimet haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet, Suomen Partiolaiset
SamoajaExplo, Suomen Partiolaiset
Sampovihjarit, Seikkailijajaosto
Retkikeittimet haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
PJ-PK IV 2. osa, Koulutusryhmä
Tarpojien Bocuse d'Or /luovuusmajakka, Tarpojajaosto
Simonpäivät, Sisujaosto
SPR Ensiapukurssi EA1®, Turvallisuusjaosto/ensiapuryhmä
Piirin syyskokous, Piirihallitus
Partio tutuksi illassa, Lippukuntatuen ryhmä
Rastipäällikkökoulutus, Kilpailujaosto
Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
Y-traineekoulutuksen 2. osa, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 149 pitkä leiri, Suomen Partiolaiset
Ko-Gi 150 lyhyt leiri, Suomen Partiolaiset
Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakoulutus, Kilpailujaosto
ROK-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä
Johtokolmikkotapaamiset, Suomen Partiolaiset
Aikuisluotsien etäkohtaaminen, Aikuis- ja luottisjaosto
Purjehduskauden päätösiltama, Meripartiojaosto
Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset
Tapahtuma aikuisille: Geokätköily jatko, Aikuis- ja luottisjaosto
Valmentajavastaavien verkosto IV, Suomen Partiolaiset
PJ-PK V 2. osa, Koulutusryhmä
Vaelluskurssi (ET2), Erätaitojaosto
SPR Hätäensiapukurssi 4t®, Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä
Mentorointiohjelman tapaaminen, Aikuis- ja luottisjaosto
Valmentajaverkoston tapaaminen IV, Suomen Partiolaiset
PJ-PK VI 2. osa, Koulutusryhmä
Kipparikurssi 2
PimiÄssä, Samoajajaosto
Tapahtuma aikuisille: Luovuuslilja VI, Aikuis- ja luottisjaosto
Lippukunnan viestintä -koulutus, Viestintä- ja markkinointiryhmä
Moninaisuustoimijoiden tapaaminen
Retkiruoan kuivaaminen haltuun -vihjarit, Erätaitojaosto
Piirin yösuunnistuskilpailu
Vaeltajien pikkujoulut, Vaeltajajaosto
Luottisten pikkujoulut, Aikuis- ja luottisryhmä
Partiolaisten kauneimmat joululaulut, Turun Partiolaiset
Eräopaskurssin talviosa, 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 pallot tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Partiojohtajaperuskoulutus
PJ-PK
PJ-PK
PJ-PK
PJ-PK
PJ-PK
PJ-PK

7 op

I 13.–15.1. ja 14.–16.4., VIP 30.11.
II 10.–12.2. ja 12.–14.5., VIP 30.11.
III 7.–10.4. ja 19.8., VIP 30.11.
IV 18.–20.8. ja 27.–29.10., VIP 31.5.
V 8.–10.9. ja 17.–19.11., VIP 31.5.
VI 15.–17.9. ja 24.–26.11., (kaksikielinen) VIP 31.5.

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 kaikille 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 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.
Vuonna 2023 järjestetään kaksikielinen PJ-PK yhdessä FiSSc:n kanssa! Koulutuksessa pärjäät kummallakin kotimaisella ja kysymyksiin saat vastauksen aina omalla
äidinkielelläsi niin halutessasi. Koulutusta kuitenkin järjestetään sekä ruotsiksi että
suomeksi, joten odotuksena on, että osallistujat pystyvät seuraamaan koulutusta ja
osallistumaan keskusteluun kummallakin kielellä.

16

Yhteen PJ-koulutukseen voidaan ottaa enintään kaksi kouluttautujaa samasta lippukunnasta.
Lisätietoa koulutuksesta: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/perustaso/partiojohtajaperuskoulutus/
Hinta: 120 € / hlö
Koulutusryhmä, Laura Vuoristo, 050 312 9425, laura.vuoristo@partio.fi
Kenelle sopii: Kaikille yli 18-vuotiaille pestissä toimiville partiolaisille.
Muistiinpanoja

Akelakoulutus

1,5 op

17.–19.3., VIP 31.1.
6.–8.10., Koulutusfestareilla, VIP 31.5.
Sähäkkyyttä ja sähköä sudenpentutoimintaan akelakoulutuksesta!
Tiivis paketti sudenpentujen kanssa toimimisesta. Eväät pestiin ja vertaistukea!
Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentujen
johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Viikonlopun aikana tapaat myös
muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea! Koulutus on suunnattu sekä tuleville että
jo pestissään aloittaneille akeloille. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on 18
vuoden ikä.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien- tuki/
koulutus/perustaso/akela-sampokoulutus/
Hinta: 80 € / hlö
Kenelle sopii: Akela
Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi
Muistiinpanoja
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Organisaatiossa toimiminen -koulutus

2 op

21.–22.1., Turku, VIP 30.11.
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.
Lisätietoja koulutuksesta: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/organisaatiossa-toimiminen-koulutus/
Hinta: 60 € / hlö
Koulutusryhmä, Hanna Holmroos, 045 631 5366, hanna.holmroos@partio.fi
Kenelle sopii: Piriin ryhmän/jaoston puheenjohtaja, piirin ryhmän/jaoston jäsen, järjestelyvuorotapahtuman johtaja, koulutusohjaaja, valmentaja
Muistiinpanoja

Sampokoulutus

1,5 op

17.–19.3., VIP 31.1.
6.–8.10., Koulutusfestareilla, VIP 31.5.
Tässä koulutuksessa saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät seikkailijoiden
johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Viikonlopun aikana tapaat myös
muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea! Koulutus on suunnattu sekä tuleville että jo
pestissään aloittaneille sammoille. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on 18
vuoden ikä.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: www.partio.fi/lippukunnille/pestien- tuki/
koulutus/perustaso/akela-sampokoulutus/
Hinta: 80 € / hlö
Koulutusryhmä, Riina Lemponen, 050 348 8393, riina.lemponen@partio.fi
Kenelle sopii: Sampo
Muistiinpanoja
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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 pallot tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Hallintokoulutus
4.2., Lippukuntapäivässä, LPK-päivän VIP
Tervetuloa opiskelemaan lippukunnan hallintoa!
Hyvä hallinto pitää pyörät pyörimässä ja varmistaa, että voidaan tehdä isoja ja
mahtavia juttuja, suunnitelmat ja unelmat toteutuvat ja kaikilla on hyvä mieli tehdä.
Kun hallinto hoidetaan ajallaan ja asiallisesti, voi johtajisto keskittyä siihen, mikä on
olennaista.
Koulutuksen perusajatuksena on ymmärtää, miten lippukunta toimii ja mikä on hallituksen rooli lippukunnassa. Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja hallitsee yhdistystoiminnan perusasiat, jolloin luottamustehtävän hoitaminen
tuntuu hallitummalta. Koulutus tarjoaa yleistä tietoa yhdistystoiminnasta, jota
erilaisten tehtävien kautta sidotaan oman lippukunnan toimintaan. Koulutus sisältää
annoksen itseopiskelua Moodlessa ennen lippukuntapäivää sekä läsnäolokoulutusta
lippukuntapäivässä. Mikäli kaikki ennakkotehtävät on hoidettu asianmukaisesti, saa
osallistuja koulutustodistuksen lippukuntapäivässä. Koulutus kestää koko lippukuntapäivän ajan klo 10-16.45 (sis. lounas, messut + kahvi). Lippukunnan hallintokoulutus
käsittelee samoja aiheita kuin esimerkiksi Lippukunnanjohtajakoulutuksen OR2:
Yhdistyksen johtaminen -moduuli. Koulutus on tarkoitettu partiojohtajakoulutuksen
käyneille vaeltajille ja aikuisille. Koulutusta suositellaan lippukunnanjohtajille, sihteereille, taloudenhoitajille ja hallituksen puheenjohtajille.
Ilmainen
Koulutusryhmä, Otto Glader, 050 346 1960, otto.glader@partio.fi
Kenelle sopii: Lippukunnanjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, hallituksen jäsen, pestijohtaja
Muistiinpanoja
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Johtamistehtäväohjaajakoulutus
4.2., Lippukuntapäivässä, VIP 30.11.
13.9., etänä, VIP 31.5.
Oletko ottamassa vastaan pestin johtamistehtäväohjaajana? Tämä koulutus on välttämätön sinulle! Olitpa sitten ensikertalainen tai jo kokemusta kerryttänyt ohjaaja, tämä
koulutus on tärkeä paketti ohjaamisesi tueksi. Luvassa on tiivis paketti ohjaamisesta
ja PJ-koulutuksen viimeisimmät tuulet. Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaamattoman
arvokas. Lippukuntapäivän koulutus on lähikoulutusta, syksyn koulutus on puolestaan etänä.
Lisätietoa koulutuksesta: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taydentava-koulutus/pj-pk-johtamistehtavan-ohjaaminen/
Ilmainen
Koulutusryhmä, Lauri Harkia, 040 821 0617, lauri.harkia@partio.fi
Kenelle sopii: Johtamistehtäväohjaaja, vaeltajaluotsi
Muistiinpanoja

Lippukunnan viestintä -koulutus
14.1., Turun partiotoimisto, VIP 30.11.
25.11., Porin partiotoimisto, VIP 30.9.
Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun
partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille, kuten lippukuntien
viestintävastaaville tai tiedottajille, lippukunnanjohtajille sekä hallitusten jäsenille!
Erityisesti koulutuksesta on hyötyä uusille lippukuntien viestintävastaaville tai tiedottajille.
Koulutukseen voi osallistua, jos toimii lippukunnassa viestinnän tai markkinoinnin
parissa esimerkiksi viestintävastaavana, tiedottajana, nettisivuvastaavana, lippukuntalehden tekijänä tai hallituksessa. Koulutus antaa kattavan kuvan lippukunnan
sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteista ja koulutuksessa pääset perehtymään
suunnitelmallisuuteen sekä keskeisimpiin viestintäkanaviin.
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Koulutuksessa saat kattavan kuvan yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
sekä kriisiviestinnästä. Päivän aikana opitaan suunnitelmallisen viestinnän perusteita,
keskeisimpien lippukunnan viestintäkanavien (some, nettisivut, uutiskirjeet) käyttöä
sekä lippukunnan markkinointia ei-vielä-partiolaisille.
Otathan yhteyttä, mikäli tapahtuman hinta on esteenä osallistumiselle.
Hinta 15 € / hlö
Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi ja
piirin viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto 050 312 9428
Kenelle sopii: Viestintävastaavat, tiedottajat, johtokolmikot ja hallitusten jäsenet
Muistiinpanoja

Luottiskoulutus
11.3., Partiotoimisto, Turku, VIP 5.3.
14.10., Partiotoimisto, Turku, VIP 8.10.
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, Lea Laaksonen, 050 552 4269, lea.laaksonen@partio.fi
Muistiinpanoja
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Luottiksen viestintäkoulutus
11.3., Partiotoimisto, Turku, VIP 5.3.
14.10., Partiotoimisto, Turku, VIP 8.10.
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. Teorian lisäksi pääset myös
harjoittelemaan asioita tekemisen kautta. 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 heti luottiskoulutuksen
perään.
Piiriluottiksille ilmainen.
Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi
Muistiinpanoja

Mentorointiohjelma
29.1., Turun partiotoimisto, VIP 31.10.
Ota haltuun oma pestisi!
Ohjelman tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille sekä piiriluottiksille. Jokainen osallistuja saa oman
mentorin, jonka kanssa tavataan noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten lisäksi
ohjelmaan kuuluu neljä yhteistä tapaamista 29.1., 6.5., 3.9. ja 19.11.2023.
Ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Outi Riikonen, 050 528 9445, outi.riikonen@partio.fi
Kenelle sopii: Lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, piiriluottis
Muistiinpanoja
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SPR Ensiapukurssi EA1®
I 15.–16.4., pohjoinen, VIP 31.1. Kurssi la etä- ja su lähikoulutus klo 9-n. 16.30.
II 28.–29.10., etelä, VIP 31.5. Koko kurssi lähiopetuksena, yöpymismahdollisuus.
Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa
sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman
mukainen ensiapukurssi, jonka laajuus on 16 oppituntia.
Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi,
sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen
korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan
kurssikirjeen yhteydessä (12.5.2022 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on n. 2,50 €, joka lisätään
kurssin lopulliseen hintaan.
Hinta 60 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)
Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi
Muistiinpanoja

SPR Ensiapukurssi EA2®
18.3., klo 10–18, etelä, VIP 31.1.
Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla käydään
läpi mm. hätäensiapu, vammojen tutkiminen ja niiden ensiapu, hypotermia sekä
harjoitellaan erilaisia tilanteita. Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen
EA2-kurssi, jonka laajuus on 8 oppituntia. Kurssille voi osallistua vain, jos SPR
Ensiapukurssi EA1®on voimassa. Todistuksen voimassaolo tarkistetaan ennen kurssin
alkua.
Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi,
sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen
korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan
kurssikirjeen yhteydessä (12.5.2022 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on n. 2,50 €, joka lisätään
kurssin lopulliseen hintaan.
Hinta 18 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)
Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi
Muistiinpanoja
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SPR Hätäensiapukurssi 4t®
I 6.5. klo 11–15, Porin partiotoimisto, VIP 31.1.
II 18.11. klo 10–14, Turun partiotoimisto, VIP 30.9.
III 18.11. klo 15–19, Turun partiotoimisto, VIP 30.9.
Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen hätäensiapukurssi, jolla voit
yhden kerran kerrata voimassa olevan EA1 tai EA2-kurssin. Mikäli haluat kerrata
SPR Ensiapukurssin EA1® tai SPR Ensiapukurssin EA2®, vanhan kurssin on oltava
voimassa, kun osallistut SPR Hätäensiapukurssille 4t®.
Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi,
sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen
korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan
kurssikirjeen yhteydessä (12.5.2022 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on n. 2,50 €, joka lisätään
kurssin lopulliseen hintaan.
Hinta: 18 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)
Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi
Muistiinpanoja

Sukellus seikkailijaohjelmaan
29.4, Turun partiotoimisto / Teams, VIP 31.1.
Hoi sampo tai sellaiseksi aikova! Tule päivittämään osaamistasi ja sukella seikkailijaohjelman pariin.
Neljän tunnin pikakoulutus seikkailijaohjelmaan. Koulutusta suositellaan ei-vielä-sampokurssin käyneille: sammolle, joka on toiminut tehtävissään vasta vähän
aikaa tehtävissään, tai henkilölle, joka on vasta siirtymässä tai aloittamassa sammon
tehtävää.
Hinta 10 € / hlö, etäilijöille ilmainen
Seikkailijajaosto, amanda.lehtovaara@partio.fi
Kenelle sopii: Sampo, sammon apulainen
Muistiinpanoja
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Takaisin partioon
4.2., Lippukuntapäivässä, LPK-päivän VIP
Oletko joskus ollut partiossa, mutta aikaa on jo vierähtänyt ja nykyinen ohjelma on
vieras? Haluaisitko palata partion pariin? Tässä päivityspaketti partion paluumuuttajille!
Takaisin partioon -koulutuksessa käydään läpi partio-ohjelman keskeisiä asioita.
Teemoina ovat mm. eri ikäkaudet ja nykyinen ohjelma, kasvatustavoitteet ja partioliike organisaationa. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa paluuta kiehtovan harrastuksen pariin. Samassa yhteydessä on hyvä mahdollisuus tutustua muihin aikuisiin
partioharrastajiin. Koulutus on tarkoitettu partioon palaaville aikuisille. Jos olet juuri
partioon liittynyt aikuinen, Tervetuloa partioon –koulutus on sinua varten.
Ilmainen
Koulutusryhmä, Otto Glader, 050 346 1960, otto.glader@partio.fi
Muistiinpanoja
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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 pallot tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Muonituskurssi
17.–19.3., Mansikkakari, VIP 31.1.
Oletko aina haaveillut muonittamisesta isolle partiojoukolle? Kaipaatko ruuantäyteistä
vaihtelua partioarkeesi? Kyllä - muonituskurssi kutsuu juuri sinua!
Muonituskurssilla opit laskemaan ainemääriä isolle joukolle, tutustut erikoisruokavalioiden saloihin, saat paljon käytännön harjoitusta sekä monen monituista muuta
kultaista vinkkiä loisteliaalle partiomuonittajan urallesi!
PS. Viikonloppuna ei muuten nälkä pääse yllättämään...
Hinta 70 € / hlö
Huoltojaosto, Tiina Tähtikari, 044 557 7354, tiina.tahtikari@partio.fi
Muistiinpanoja

Rastipäällikkökoulutus

1 op

22.1., Mustajärven leirikeskus, Mellilä, VIP 30.11.
Onko alueellasi kisat tulossa? Kouluttaudu rastipäälliköksi ja ansaitse samalla opintopisteitä!
Rastipäällikkökoulutuksen jälkeen osaat määritellä partiotaitokilpailujen perusidean,
järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa erilaisissa kisoissa.
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Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taitokoulutus/
kisakoulutus/rastipaallikkokoulutus/
Koulutus on esitietosuositus JTMK-kurssille. (Järjestelytoimikuntakoulutus)
Hinta 18 € / hlö
Kilpailujaosto, Maria Sankari, 050 575 2682, maria.sankari@partio.fi
Muistiinpanoja

Retkeilykurssi (ET1)

2 op

3.–5.3., Piirin eteläosassa, VIP 31.1.
29.–1.10., Piirin pohjoisosassa, VIP 31.5.
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. Kurssi on tarkoitettu tarpojille ja kaikille sitä vanhemmille
ikäkausille, huomioithan kuitenkin myös syksyisin vain vaeltajille ja aikuisille järjestettävän retkeilykurssin. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään
luonnossa. Retkeilykoulutus on validoitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn
kurssitodistuksen.
Hinta: 60 € / hlö
Erätaitojaosto, Vilhelmiina Viima Hännikäinen, 040 555 0927,
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi
Muistiinpanoja
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Survival-kurssi
26.–28.5., Paikka on salaisuus, VIP 31.1.
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: 60 € / hlö
Erätaitojaosto, Sanna Nanda Suinila, sanna.suinila@partio.fi
Muistiinpanoja

Talviretkeilykurssi

2 op

27.–29.1., Piirin alueella, lumitilanteen mukaan suotuisin paikka, VIP 30.11.
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 talviretkeilykokemusta
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. Kurssi antaa
valmiudet esim. pidemmälle hiihtovaellukselle osallistumiseen ja tavalliseen talviretkeilyyn.
Talviretkeilykoulutus on validoitu, eli saat kurssista halutessasi opintopisteytetyn
kurssitodistuksen.
Hinta: 60 €/hlö
Erätaitojaosto, Vilhelmiina Viima Hännikäinen, 040 555 0927,
vilhelmiina.hannikainen@partio.fi
Muistiinpanoja
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Veneenohjaajakurssi / Saaristomeri

5 op

9.2. tasokoe, VIP 31.1.
14.–16.4. teoria, VIP 31.1.
9.–11.6. käytäntö, Turun seutu, VIP 31.1.
Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan
kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin
tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan 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-aikanopeuslaskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta:
teoria- ja käytännön viikonlopusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Turun
seudulla ja käytännön osa Saaristomerellä.
Hinta 85 € / hlö
Meripartiojaosto, Kai Sinkkonen, 0400 785 128, kai.sinkkonen@partio.fi
Muistiinpanoja

Veneenohjaajakurssi / Selkämeri

5 op

9.2. tasokoe, VIP 31.1.
10.–12.3. teoria, VIP 31.1.
26.–28.5. käytäntö, Rauma, Pori ja Selkämeri, VIP 31.1.
Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan
kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin
tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan 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 viikonlopusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa
Satakunnassa ja käytännön osa Selkämerellä.
Hinta 85 € / hlö
Meripartiojaosto, Juho Ajanko, 044 251 2600, juho.ajanko@partio.fi
Muistiinpanoja
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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 pallot tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Aikuisluotsien etäkohtaaminen
23.3., klo 18 alkaen, Teams, VIP 31.1.
Liity mukaan jakamaan kokemuksiasi, kuulemaan toisten hyväksi havaittuja ideoita ja
innostumaan uusista tavoista tehdä entistä parempaa aikuispartiota. Etäkohtaaminen
mahdollistaa piirin aikuisluotsien tavoittamisen koko piirin alueelta tasavertaisesti.
Tapahtuman tavoitteena on tukea lippukuntia, joilla on jo aktiivista aikuispartiotoimintaa sekä lippukuntia, jotka vasta miettivät aikuistoiminnan aloittamista. Kohtaamiseen ovat tervetulleita niin ensikertalaiset kuin aiemmin osallistuneet.
Tule siis tuomaan oma kokemuksesi osaksi piirin aikuisluotsiverkostoa.
Ilmoittautuneille linkki lähempänä tapahtumaa.
Ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559
kati-marika.haapasalo@partio.fi
Kenelle sopii: Aikuisluotsi
Muistiinpanoja
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Aikuisluotsiretki
16.4., klo 12 alkaen, etelä, VIP 31.1.
Pakkaa retkireppusi ja lähde luontoon kanssamme viettämään hetki aikaa aikuisluotsiasioiden merkeissä.
Retken aikana voimme vaihtaa kuulumisia, vinkkejä ja hyviä kokemuksia aikuispartiotoiminnan tukemisesta. Luvassa on myös vertaistukea sitä kaipaaville.
Aikuisluotsiretken tavoitteena on tukea lippukuntia, joilla on jo aktiivista aikuispartiotoimintaa sekä lippukuntia, jotka vasta miettivät aikuistoiminnan aloittamista.
Tapahtuma soveltuu siis myös aikuisluotsin pestistä kiinnostuneille.
Tapahtuma on matalan kynnyksen retki, joten voit tulla paikalle sellaisena kuin olet.
Aikuisluotsiretki kestää noin 2–3 tuntia ja tarkempi sijainti ilmoitetaan ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.
Ilmainen
Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559,
kati-marika.haapasalo@partio.fi
Kenelle sopii: Aikuisluotsi
Muistiinpanoja

Akelavihjarit
7.3., Teams, VIP 31.1.
Hei sudenpentulauman akela, akelan apulainen tai sellaiseksi aikova! Etsitkö uusia
ideoita sudenpentujen kanssa toimimiseen tai sudenpentuohjelman toteuttamiseen?
Vai haluatko kerrankin päästä ihan itse nauttimaan valmiista ohjelmasta? Oletko
innostunut oppimaan uutta leikin ja toiminnan avulla? Tule akelavihjareille!
Akelavihjarit on tarkoitettu kaikille sudenpentujen kanssa toimiville. Akelavihjarit
tarjoaa uusia vinkkejä sudenpentulauman kanssa toimimiseen.
Ilmainen
Sudenpentujaosto, Niina Valkeapää, 0400 417 398, niina.valkeapaa@partio.fi
Kenelle sopii: Akela, akelan apulainen, akelaksi aikova
Muistiinpanoja
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Selviytymismajakka H2O
19.–21.5., Rauma tai Rannikkoseutu, VIP 31.1.
H2O-selviytymismajakassa pääset oppimaan uusia taitoja ja testaamaan vanhoja
vetisissä tunnelmissa. Viikonlopun aikana selviydytään niin vedessä kuin rannallakin.
Mukaan tarvitset rohkeutta ja heittäytymiskykyä. Kai tiedät, mitä on H2O?
Jokaisella lippukunnalla on oltava lähijohtaja tapahtumassa. Lähijohtajien tulee myös
ilmoittautua Kuksan kautta. Mukaan mahtuu 100 osallistujaa.
Hinta 50 € / hlö
Tarpojajaosto, Maria Seppä, 050 467 6042, maria.seppa@partio.fi
Muistiinpanoja

Tapahtuma aikuisille: Geokätköily
25.3., Kurjenrahkan kansallispuisto, VIP 31.1.
Geokätköily on nykyaikaista aarteenetsintää, jossa haetaan toisten harrastajien
piilottamia geokätköjä älypuhelimen ja geokätköilysovelluksen avulla. Geokätköjä
on kaikkialla – kaupungeissa, metsissä, saarissa ja rannoilla. Suomessa on yli 80
000 kätköä ja uusia tulee lähes päivittäin. Maailmalla harrastajamäärä keikkuu yli
kuudessa miljoonassa.
Kätköjen etsiminen sopii kaikenikäisille ulkoilijoille. Parhaimmillaan geokätköily on
mukavaa ulkona liikkumista yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Haastetta kaipaaville
on runsaasti kätköjä, joissa joutuu ponnistelemaan, kiipeilemään, konttaamaan ja jopa
ryömimään. Liikunnan määrän voi arvioida ennalta geokätkön maaston vaikeusasteesta ja muista vinkeistä. Kehon lisäksi geokätköily pistää myös mielen raksuttamaan!
Lähde mukaan etsimään aarteita kanssamme! Tässä tapahtumassa opettelemme
geokätköilyn alkeita. Sinun ei tarvitse tietää geokätköilystä mitään etukäteen. Toki
voit osallistua, vaikka tietäisitkin! Osallistuaksesi tarvitset normaaleiden ulkoiluvarusteiden lisäksi älypuhelimen sekä geokätköilysovelluksen. Kätköilyn lisäksi
pidämme yhteisen eväshetken omin eväin. Tapahtumapaikkaan ei järjestetä yhteiskuljetusta.
Hinta 8 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 041 468 6832,
erja-sisko.valkama@partio.fi
Muistiinpanoja
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Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Bengtskärin majakalle
21.5., VIP 31.1.
Bengtskär on kaikkien majakoiden äiti, isoäiti ja kummitäti. Tätä majakkaa ei
turhaan näillä sanoilla mainosteta majakan omilla nettisivuilla. Bengtskär on omaa
luokkaansa. Karun kaunis ulkosaariston kallioluoto, saaren mielenkiintoinen historia
sekä jylhänä saariston tuulia ja tyrskyjä uhmaava Pohjoismaiden korkein majakka
takaavat sen, että vierailu Bengtskäriin on elämys vailla vertaa.
Aina keväisin Bengtskär muuttuu lintujen valtakunnaksi. Saarella pesii huhtikuun
lopulta kesäkuun alkuun jopa satoja haahkoja. Hautovia emolintuja on kallioluodolla
häkellyttävän paljon. Haahkojen lisäksi voit retkipäivän aikana nähdä myös lukuisia
muita lintuja, ja usein myös hylkeitä.
Merimatkan aikana saamme nauttia suolantuoksuisista tuulista ja upeista merimaisemista. Bengtskäriä lähestyessä aluksi näkyy vain merta, ja pieni piste horisontissa.
Majakkaa lähestyessä alkaa vähitellen ymmärtää paikan vaikuttavuuden. Perillä meitä
odottaa opastus sekä keittolounas. Aikaa on myös omatoimiseen kiertelyyn. Jos kunto
kestää, voi myös kiivetä majakan torniin, aina valohuoneeseen asti! Retkellämme on
mukana myös oma luontoasiantuntija, luonto-opas Erkki Kallio. Hän kertoo meille
Bengtskärin lajistosta ja vastaa kysymyksiimme.
Lähtö- ja paluupaikka Kasnäsintie 1289, 25930 Kasnäs. Kohde Bengtskärin majakka.
Lähtöpaikkaan ei järjestetä yhteiskuljetusta.
Hinta 75 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 041 468 6832,
erja-sisko.valkama@partio.fi
Muistiinpanoja
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Tapahtuma aikuisille: Päivävaellus
22.4., Ritajärven luonnonsuojelualue, Sastamala, VIP 31.1.
Tervetuloa mukaan päivävaellukselle Pirkanmaan Sastamalaan! Ritajärven luonnonsuojelualue on pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen muodostama
viehättävä kokonaisuus. Alue on erityisen tunnettu kivikkoisuudestaan ja valtavista
siirtolohkareistaan. Luonnonsuojelualueella on kolme merkittyä reittiä, jotka saa
helposti yhdistettyä yhteensä 8,5 kilometrin rengasreitiksi kolmen järven ympäri.
Reitit kulkevat suuren osan matkasta järvien rannoilla, mikä ilahduttaa suuresti veden
äärellä viihtyvää retkeilijää.
Lähdemme matkaan lauantaina heti aamusta ja käytämme kolmen järven kierrokseen
koko päivän. Tällä retkellä ei kiiruhdeta, vaan nautitaan ilometreistä ja kevääseen
heräävästä luonnosta! Matkan varrella pysähdymme valmistamaan ruoan retkikeittimillä sekä keittelemään iltapäiväkahvit. Aikaa on myös oman kiinnostuksen mukaan
vaikkapa valokuvaukseen tai luonnon tutkimiseen. Mukana matkassa myös eräopas,
retkeilytoimittaja Olli Järvenkylä. Reppuretki-sivustolta tutun Ollin kanssa voimme
jutustella matkan varrella erilaisista retkeilyyn liittyvistä teemoista ja kysellä mielessämme olevia kysymyksiä. Kivikkoisuuden ja kallioisuuden vuoksi reitti on luokiteltu
keskivaativaksi, joten retkeilijän kohtalainen peruskunto on tarpeen.
Lähtöpaikkaan ei järjestetä yhteiskuljetusta.
Hinta 25 € / hlö
Aikuis- ja luottisryhmä, Erja-Sisko Valkama, 041 468 6832,
erja-sisko.valkama@partio.fi
Muistiinpanoja

Tarpojien selviytymistaitopäivä
23.4., Kaarinan alue, VIP 31.1.
Tässä selviytymisteemaisessa taitopäivässä pääset nauttimaan keväästä yhdessä
vartiosi kanssa ja samalla harjoittelemaan selviytymistaitoja. Kenties pääsette myös
pyörän selkään.
Taitopäivä on loistava tilaisuus nauttia yhdessä tekemisestä, sillä kyseessä ei ole
kilpailu. Taitopäivän tarkoituksena on oppia uutta ja harjoitella lisää tuttuja taitoja.
Tapahtuman tehtävät liittyvät selviytymistarppoon, mutta tapahtuma sopii mainiosti
myös muita tarppoja suorittaville lippukunnille.
Hinta 10 € / hlö
Tarpojajaosto/Kymmenykset, Minni Koivisto, 0400 860 414, minni.koivisto@partio.fi
Muistiinpanoja
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Vaeltajien A-Ilta: Tutustuminen Säkylän varuskuntaan
14.3., Säkylän varuskunta, VIP 31.1.
Lähtiskö inttiin vai eikö lähtis? Mitä siellä edes tehdään ja millaista se elämä siellä on?
Miltä legendaariset sotkun munkit maistuvat?
Vaeltaja, lähde mukaan ottamaan selvää ja tutustumaan Säkylän varuskuntaan.
Saapuminen omin (kimppa)kyydein Säkylään klo 18. Käymme tutustumassa Säkylän
varuskuntaan ja saamme tietoa armeijan käyntiin liittyvistä asioista.
Ilmainen, ei siis sisällä sotkun munkkeja.
Vaeltajajaosto, Mika Kuusisto, 040 085 2903, mika.kuusisto@edu.turku.fi
Muistiinpanoja

Vaeltajien yömelonta
30.6.–1.7., Pori, VIP 31.1.
Vaeltajien kesän pimein tapahtuma - yömelonta Porin saaristossa!
Tule aloittamaan viikonloppu kesästä nauttien melomalla illan hämärissä Porin
saaristoon grillaamaan ja lintuja bongailemaan. Yön pikkutunneilla melotaan takaisin
rantaan.
Hinta 30 € / hlö
Vaeltajajaosto, Niina Etelätalo, 0400 932 155, niina.etelatalo@partio.fi
Muistiinpanoja
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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 pallot tapahtuman yhteydessä kertovat, mille ikäkaudelle se on suunnattu.

Kurnunkierros XXXV
13.5., paikka ilmoitetaan myöhemmin
Sisujen omat kisat! Kukahan vie pystin tällä kertaa mukanaan? Kurnunkierros on
sisupartiolaisten oma partiotaitokisa, jossa kaikkien ikäkausien kisavartiot pääsevät
mukaan kisaamaan ja testaamaan vuoden aikana opittuja partiotaitoja.
Hinta 15 € / hlö
Sisujaosto, Leena Aula, 040 537 0757, leena.aula@gmail.com
Muistiinpanoja

Piirin kevät-PT-kisat Saviralli 2023
1.4. tarpojasarjat, VIP 12.3.
2.4. seikkailijakisa, VIP 12.3.
Tervetuloa kisaamaan Saviralliin! Piirin kevätpartiotaitomestaruus- ja seikkailijakisat.
Kilpailukeskus, Asemanseudun koulu, Melliläntie 65, 32300, Mellilä. Kilpailukutsu
julkaistaan piirilehti Repolaisessa.
Hinta 70 € / vartio
Saviseudun alue, Antti Holkeri, 050 404 6826, antti.holkeri@gmail.com ja
Santeri Salo, 040 588 0658, santeri.s.salo@gmail.com
Muistiinpanoja
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Piirin talvi-PT-kisat Hätätapaus
11.2., Huittisten alue, VIP 15.1.
Hätätapaus, hätätapaus! Vastaa Huittisten alueen kutsuun ja tule kilpailemaan
partiotaitojen piirinmestaruuksista talvisten haasteiden parissa päivänsä mukaisella
112-teemalla. Kilpailukutsu julkaistaan piirilehti Repolaisessa.
Sarjat: oranssi/vihreä (tarpojat), sininen/punainen (samoajat), ruskea/harmaa
(vaeltajat ja aikuiset).
Hinta 75 € / vartio
Huittisten alueen lippukunnat, Emilia Asikainen, 050 405 1649,
emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi
Muistiinpanoja

Sudenpentukisat
29.4., Pori ja Leijankorpi, VIP 31.3.
Tervetuloa viettämään mukavaa retkipäivää sudenpentukisoihin! Kisan aikana
pentueet pääsevät testaamaan partiotaitojaan erilaisten tehtävien parissa. Rastikierrostyyppinen kisa tarjoaa partio-ohjelmaan perustuvia tehtäviä, joissa korostuu
yhdessä tekeminen. Tehtäviä ratkoessa opitaan paljon uutta ja samalla pentueen
ryhmähenki kasvaa. Kilpailullisuutta ei korosteta, vaan tärkeintä on viettää hauska
retkipäivä.
Sudenpentukisa järjestetään piirin alueella samaan aikaan kahdessa eri paikassa
samalla sisällöllä.
Pentueen mukana kulkee koko kisan ajan oma tuttu saattaja.
Sudenpentukilpailu on rastikierrostyyppinen päiväretki, jonka varrella tehdään
yhdessä partio-ohjelmaan perustuvia ja ryhmän yhteishenkeä kohottavia tehtäviä.
Sudenpentukilpailun järjestämisessä pyritään siihen, että tapahtuma on mukava
kokemus ja ryhmässä toimimisen oppimista.
Pentueessa on 4–8 sudenpentua, iältään noin 7–9-vuotiaita. Lisäksi mukana on
vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko kilpailun läpi.
Hinta: 60 € / pentue
Sudenpentujaosto, Kristiina Elovaara, 040 415 8995, kristiina.elovaara@partio.fi
Muistiinpanoja
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VIP-KALENTERI
Nappaa tästä talteen kevään tapahtumien viimeiset ilmoittautumispäivät!

VIP 31.10.
Mentorointiohjelma 29.1., Turun Partiotoimisto

VIP 30.11.
Partiojohtajaperuskoulutus
PJ-PK I 13.–15.1. ja 14.–16.4.
PJ-PK II 10.–12.2. ja 12.–14.5.
PJ-PK III 7.–10.4. ja 19.8.
Organisaatiossa toimiminen -koulutus 21.–22.1., Turku
Johtamistehtäväohjaajakoulutus 4.2., Lippukuntapäivässä
Lippukunnan viestintä -koulutus 14.1., Turun partiotoimisto
Talviretkeilykurssi 27.–29.1., Piirin alueella, lumitilanteen mukaan suotuisin paikka

VIP 15.1.
Piirin talvi-PT-kisat Hätätapaus 11.2., Huittisten alue

VIP 31.1.
Akelakoulutus 17.–19.3.
Sampokoulutus 17.–19.3.
SPR Ensiapukurssi EA1® 15.–16.4., pohjoinen
SPR Ensiapukurssi EA2® 18.3., klo 10–18, etelä
SPR Hätäensiapukurssi 4t® 6.5. klo 11–15, Porin partiotoimisto
Sukellus seikkailijaohjelmaan 29.4, Turun partiotoimisto / Teams
Muonituskurssi 17.–19.3., Mansikkakari
Muonituskurssi 17.–19.3., Mansikkakari
Retkeilykurssi (ET1) 3.–5.3., Piirin eteläosassa
Survival-kurssi 26.–28.5., Paikka on salaisuus
Veneenohjaajakurssi / Saaristomeri
9.2. tasokoe
14.–16.4. teoria
9.–11.6. käytäntö, Turun seutu
Veneenohjaajakurssi / Selkämeri
9.2. tasokoe
10.–12.3. teoria
26.–28.5. käytäntö, Rauma, Pori ja Selkämeri
Aikuisluotsien etäkohtaaminen 23.3., klo 18 alkaen, Teams
Aikuisluotsiretki 16.4., klo 12 alkaen, etelä
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Akelavihjarit 7.3., Teams
Selviytymismajakka H2O 19.–21.5., Rauma tai Rannikkoseutu
Tapahtuma aikuisille: Geokätköily 25.3., Kurjenrahkan kansallispuisto
Tapahtuma aikuisille: Merellinen retki Bengtskärin majakalle 21.5.
Tapahtuma aikuisille: Päivävaellus 22.4., Ritajärven luonnonsuojelualue, Sastamala
Tarpojien selviytymistaitopäivä 23.4., Kaarinan alue
Vaeltajien A-Ilta: Tutustuminen Säkylän varuskuntaan 14.3., Säkylän varuskunta
Vaeltajien yömelonta 30.6.–1.7., Pori

VIP 5.3.
Luottiskoulutus 11.3., Partiotoimisto, Turku
Luottiksen viestintäkoulutus 11.3., Partiotoimisto, Turku

VIP 12.3.
Piirin kevät-PT-kisat Saviralli 2023
1.4. tarpojasarjat
2.4. seikkailijakisa
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ILMO 2023
Toimitus Maria Ojanen, Enni Heikintalo, Lauri Harkia,
Laura Vuoristo ja Satu-Maija Kaunisto
Kuvat
Ville Rajala, Karoliina Koliseva, Elisbet Pöyry,
Oliver Chydenius ja Miska Loimaala
Taitto
Satu-Maija Kaunisto
Painotyö Suomen Uusiokuori, Somero 2022
Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry
www.lounaissuomenpartiopiiri.fi
#lspartiopiiri
Yhteistyössä:
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