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15.1. Tervetuloa partioon     

20.1. Luottisten tehopäivä 
(& Valmentajastartti)  P

23.1. Johtokolmikkojen mentoroinnin 
Kick-off  J

26.1.  Partioneuvosto I   (SP)   

1.-3.2. Akela-sampo-koulutus 1/19    

1.-3.2. Partiojohtajaperuskoulutus 1/19 (1.osa)   

2.-3.2. Oman elämäni MacGyver -koulutus   

8.-10.2. Valmentajakoulutus (SP)  P

9.-10.2. Piirin talvipartiotaitokisat: 
Napakelkka      

VK 7     Aluetapaamiset  J

13.2. Vaeltajaohjelmailta    

27.2. Oman (partio)osaamisen kirkastaminen 
-koulutusilta & webinaari    

2.-3.3. Partiotaitojen talvi-SM-kilpailut Eksymä (SP) 
    

 

8.-10.3. Erätaitojatkokurssi      

15.-17.3. Partiojohtajajatkokoulutus TG 129 – 
Tre Stränder (ruotsinkielinen Ko-Gi) (1.osa)  

16.3. Jamix-ruokatietopankkikoulutus     

16.-17.3.  Partion kevätpäivät: M/S Scoutella   

22.-24.3. Lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja-
ja ohjelmajohtajakoulutus   

30.3. Lippukuntapäivä ja 
piirin kevätkokous     

6.4. Luotsikurssi    

6.-7.4. Partioneuvosto II  (SP)   

7.4. Rekrytointiviestintäkoulutus     

12.-14.4. Tarpojien piirimajakka   

13.4. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi     

17.-22.4. Partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi 131 
(pääsiäiskurssi) (1.osa)  

22.-28.4.  Partioviikko

25.4. Partioaseman kevätjuhla  (SP)     

26.-28.4. Partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi 133 
(lyhyt leiri) (1.osa)   

26.-28.4. Partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi 134 
(merikurssi) (1.osa)   

VK 18 Aluetapaamiset  J

7.5. Lisää aikuisia -webinaari   

10.-12.5. Melontaretki     

17.-19.5. Partiojohtaja-
peruskoulutus 1/19 (2.osa)   

18.5. Tutustumisretki Usmiin  

18.5. Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut 
JÄTTI 2019 (SP)    

18.-19.5. Valmentajakoulutus (SP)  P

24.-26.5. Partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi 135 
(kaamoskurssi) (1.osa)  

6.-13.6. Partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi 132 
(pitkä leiri) (1.osa)  

TAMMIKUU

HELMIKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

MAALISKUU

KESÄKUU

Sudenpennut

Seikkailijat

Tarpojat

Samoajat

Vaeltajat

Aikuiset

P Piiripesteissä toimivat piiriluottikset

J Lippukuntien johtokolmikot

UUDENMAAN 
PARTIOVUOSI 2019
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24.-25.8. Piirin luottisseminaari  P

28.8. Tervetuloa partioon    

31.8.-1.9. Johtajatulet  (SP)   

4.9. Vaeltajaohjelmailta    

6.-8.9.   Akela-sampo-koulutus 2/19    

14.-15.9. Piirin syyspartiotaitokisat      

VK 38    Aluetapaamiset  J

20.-22.9. Erätaitoperuskurssi      

27.-29.9. Partiojohtajaperuskoulutus 2/19 (1.osa)   

28.9. Ryhmänojaajakouluttajakoulutus   

28.9.  Tarpojien taitopäivä    

5.10. Vaeltajien Ohitus  

5.-6.10. Partiotaitojen syys-SM-kilpailut (SP)     

5.-6.10. Valmentajakoulutus  (SP)  P

11.-13.10. Partiokouluttajakoulutus  P

18.-20.10. Aikuisten erätaitoperuskurssi   

19.-20.10. SamoajaEXPLO  (SP)  

26.-27.10. Laajennetut valiokunnat  (SP)  P

27.10. Viestinnän ja markkinoinnin 
koulutuspäivä  (SP)  P

31.10.  Lippukunnanjohtajakurssin 
ennakkoilta   

2.11. Lippukuntapäivä ja piirin syyskokous    

8.-10.11. Lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja- ja 
ohjelmajohtajakoulutus   

9.11. Retkiruokakurssi    

13.11. Voin hyvin & saan asioita aikaan – 
itsensäjohtamisen webinaari    

15.-17.11.  Partiojohtajaperuskoulutus 2/19 (2.osa)   

VK 47 Aluetapaamiset  J

23.11. Luotsikurssi    

23.-24.11. Partioneuvosto III  (SP)  

29.11.-1.12. Muonituskoulutus    

30.11.-1.12. Samoaja 2Yh   

ELOKUU

SYYSKUU

MARRASKUU

LOKAKUU

PIIRIHALLITUKSEN 
TERVEISET
"Partioliikkeen päämääränä on maailman-
rauha, jonka saavuttamiseen pyritään kas-
vattamalla lapsista ja nuorista yhteiskuntaa 
rauhanomaisesti rakentavia aikuisia." Mitä 
enemmän meitä siis on, sitä paremmin 
edistämme maailmanrauhaa!

Mitä teidän lippukunnassa tehdään, jotta 
mahdollisimman moni pääsee partioon 
kasvamaan yhteiskuntaa rakentavaksi ai-
kuiseksi?

Keväällä kannattaa pyytää lasten van-
hempia ja muita potentiaalisia tulevia 
partiolaisia mukaan viikkokokouksiin ja 
retkille: apukäsiksi, muonittamaan tai 
vaikka opettamaan jotain erityistä. Näin 
tutustutte toisiinne puolin ja toisin, ja 
mukaan ryhmänjohtajaksi on helpom-
pi lähteä, kun jo tietää, mistä partiossa 
oikein on kyse. Kiinnostuneita voi oh-
jata heti tammikuussa Tervetuloa par-
tioon -kurssille tai järjestää lippukunnan 
tai alueen Terkun myöhemmin keväällä. 
Rekrytointivinkkejä voit tulla kuulemaan 
Lisää aikuisia -webinaariin.

Koulutuksissa ja ohjelmatapahtumissa 
pääsemme oppimaan uutta, virkistäyty-
mään, elvyttämään partioinnostusta, ta-
paamaan tuttuja ja tutustumaan muihin 
uusmaalaisiin partiolaisiin. Tule ja in-
nosta nykyiset ja tulevat partiokaverisikin 
mukaan!

PS. Pitäisikö Uudenmaan partiotoiminnassa 
tapahtua jotain, mitä ei vielä tapahdu? Onko 
sinulla timanttinen idea tai orastava ajatus? 
Vinkkaa siitä meille niin mietitään yhdessä 
eteenpäin!

ANNA CAJANUS

Uudenmaan partiopiirin 
vapaaehtoistuen ministeri 

anna.cajanus@uusimaa.partio.fi



LIPPUKUNTAPÄIVÄ
  

la 30.3.2019 klo 9.00-16.00, Tuusula

Lippukuntapäivän messut tarjoavat kaikille 
lippukunnassa toimiville ideoita ja hauskaa 
tekemistä monenlaiseen makuun, kun piirin 
ryhmät tarjoilevat maistiaisia toiminnastaan 
ja palveluistaan. Tule keräämään messukas-
siisi parhaita käytäntöjä, hyödyllisiä tietoja, 
ideoita ja messukarkkeja. 

Jo perinteeksi muodostuneet partiomes-
sut ovat saaneet hurjan paljon kiitosta mo-
nipuolisesta tarjonnastaan ja nyt tulevilla 
messuilla tulee olemaan vähintään yhtä laaja 
kattaus tietoa, taitoja ja hauskaa toiminnal-
lisuutta. 

Päivän ohjelmassa on myös Uudenmaan par-
tiopiirin kevätkokous.

The day starts with a Scout Fair, which gathers 
all Scouts who act in local groups to meet, learn 
and be inspired! After the fair, we have a lunch 
and the general meeting of the Scouting District.  
All members are welcome!

Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 15.3. mennessä.

PARTIOVIIKKO
     

22.-28.4.2019

Partioviikolla partio näkyy ja kuuluu paikka-
kunnilla, sosiaalisessa mediassa, kouluilla ja 
työpaikoilla. Kietaise partiohuivi kaulaasi ja 
ole ylpeä harrastuksestasi!

Partioviikolla eri kunnissa järjestetään 
Pop-up-koloja ja muita tempauksia. Lip-
pukunnan viikkotoiminta siirtyy kaupungin 
keskustaan, jossa kaikilla on mahdollisuus 
kokeilla partiota harrastuksena. PopUp-ko-
loon voi liittyä myös aikuisille suunnattuja 
tempauksia, suuri iltanuotio tai jonkinlainen 
kaupunkiseikkailu.

Tänä vuonna partioviikon tapahtumissa pai-
notetaan juuri aikuisten rekrytointia. Tar-
koitus on järjestää esimerkiksi metsähotelli 
tai metsäkino!

Partioviikolla on myös Esikoululaisten Par-
tioviikko eli kaikki Suomen eskarit voivat 
tilata itselleen ilmaisen partioaiheisen ak-
tiviteettipaketin ja tehdä tehtäviä juuri Par-

tioviikolla. Lippukunnan kannattaa tehdä 
tällöin vierailu lähieskariin, esimerkiksi ret-
kipäivän tai toiminnallisen vanhempainillan 
merkeissä – toimii sekä lasten että aikuisten 
rekrytointiin!

During the Scout Week we wear our neckerchiefs 
and move our scout meetings and other happe-
nings into the city centers and let everyone try 
out scouting activities in Popup locations!

Tukea PopUp-kolon ja muiden tempausten 
järjestelyihin saa piiristä. 
Ilmoita tapahtumanne piiritoimistolle: 
uusimaa@partio.fi, p. 050 446 0056.
Seuraa partioviikkoa somessa: 
#partioviikko

VAELTAJAOHJELMAILTA

ke 13.2.2019, Partioasema, Helsinki

Hei vaeltaja! Onko oman ikäkautesi par-
tio-ohjelma sinulle vielä hämärän peitossa? 
Vaeltajaohjelmailta on tarkoitettu vaeltajille, 
vaeltajaluotseille ja luotsauksesta kiinnostu-
neille aikuisille! 

Illan aikana tutustutaan vaeltajaohjelmaan, 
ja vaeltajat tekevät itselleen vaelluskartan, 
tai voivat päivittää jo tehtyä karttaa illan an-
nilla. Tarjolla on pieni iltapala.

The Rover Scout Night is for all Rover Scouts and 
Rover Scout group leaders. Come and learn what 
kind of programme you can execute with your 
Rover Scout friends!

Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 31.1. mennessä.

TARPOJIEN PIIRIMAJAKKA

12.-14.4.2019

Tarpojien piirimajakka on viikonloppuhaikki 
kaikille Uudenmaan Partiopiirin tarpoja-
ikäisille. Majakan teemana on selviytymi-
nen. Majakassa pääsee haastamaan itsensä 
ja vartionsa kahden yön vaelluksella, jonka 
aikana vartio pääsee ylittämään itsensä ja 
käyttämään tarpon aikana oppimiaan taitoja. 

Tule mukaan viettämään hauska viikonloppu 
koko Uudenmaan tarpojien voimin! Tapah-
tumaan voi osallistua vaikkei suorittaisikaan 
selviytymistarppoa juuri nyt. 

KOKO PIIRIN YHTEISET 
TAPAHTUMAT

IKÄKAUSITAPAHTUMAT

Toivomme 5-10 tarpojaa kohtaan yhtä joh-
tajaa lippukunnasta. Johtaja voi olla tarpoja-
vartion johtaja, tarpojaluotsi tai muu aikui-
nen (esim. vanhempi).

A two night-hike for trackers (12-15 year old 
scouts). The event will feature some survival 
and forest skills. Leader, come with your patrol!

Hinta: 35€ (maksuton aikuisille)
Ilmoittaudu 17.3. mennessä.

TUTUSTUMISRETKI USMIIN

la 18.5.2019, Hyvinkää

Usmin tutustumisretkellä nautitaan keväi-
sestä luonnosta ja hyvästä seurasta Uuden-
maan lippukuntien aikuisikäisten partio-
laisten kesken. Pääset tutustumaan retki- ja 
leiripaikkaan, johon voit myöhemmin suun-
nata oman ryhmän tai lippukunnan kanssa.

Come and enjoy the spring nature and get to 
know Usmi as a destination for camping trips 
with your group. 

Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 3.5. mennessä.

SUDENPENTU- JA SEIKKAILIJAKISAT 
KAIKKI MUKAAN!

 
(suosituspäivämäärä la 27.4.2019)

Suomen partiolaiset tarjoaa lippukunnille 
joka vuosi valmiin kisapaketin, jonka mu-
kaan lippukunnat voivat yksin tai yhdessä 
naapurilippukuntien kanssa järjestää omat 
partiotaitokilpailut sudenpennuille ja seik-
kailijoille. 

Vuoden 2019 kisojen nimi on Kaikki mukaan! 
ja teemana ovat erilaisuus, monenlaiset 
kulttuurit ja sisupartio. 

Lippukunnan edustaja voi tilata paketin 
piiritoimistosta: uusimaa@partio.fi

PIIRIN TALVIPARTIOTAITOKISAT 
NAPAKELKKA

   
9.2.-10.2.2019, Lohja

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiirin ja Pää-
kaupunkiseudun partiolaisten partiotaito-
jen Napakelkka-talvimestaruuskilpailuihin 
Lohjalle! Talvikisoissa mitellään tarpojien, 
samoajien, vaeltajien ja aikuisten voimin! 
Kisat ovat valmiiksi järjestetty talviretki 
ryhmälle tai johtajahuoltoa hauskimmillaan! 
Kilpailun järjestävät Nummen Samoojat.

Päiväsarjat:
•	 oranssi sarja (12-15-vuotiaat tytöt)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU! 

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

PARTIOTAITOKILPAILUT
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•	 vihreä sarja (12-15-vuotiaat pojat ja 
sekavartiot)

Yösarjat:
•	 sininen sarja (14-18-vuotiaat tytöt)
•	 punainen sarja (14-18-vuotiaat pojat 

ja sekavartiot)
•	 ruskea sarja (yli 18-vuotiaat tytöt)
•	 harmaa sarja (yli 18-vuotiaat pojat ja 

sekavartiot)

The Scout Districts winter scouting skills compe-
tition Napakelkka is open to all scouts over 12. 

Hinta: päiväsarjat 50€ & yösarjat 75€/var-
tio, jälki-ilmoittautumishinta 60/85€
Ilmoittaudu 20.1. mennessä  (jälki-ilmoit-
tautuminen 1.2. asti). Kisavartion johtaja 
ilmoittaa koko vartion. 

PARTIOTAITOJEN 
TALVI-SM-KILPAILUT EKSYMÄ

   
2.-3.3.2019, Kokkola

Pohjanmaan Partiolaiset toivottavat kaikki 
tervetulleiksi partiotaitojen talvi-SM-kil-
pailuihin Eksymään. Kisat järjestetään 
Kokkolassa, missä meri, majakka ja lempeä 
talvipartiointi yhdistyvät toisiinsa. Tarpoja-
ikäiset kisaavat päiväkisoissa lauantaina ja 
muut yön yli lauantaina ja sunnuntaina.

Päiväsarjat:
•	 oranssi sarja (12-15-vuotiaat tytöt)
•	 vihreä sarja (12-15-vuotiaat pojat    ja 

sekavartiot)
Yösarjat:
•	 sininen sarja (14-18-vuotiaat tytöt)
•	 punainen sarja (14-18-vuotiaat pojat 

ja sekavartiot)
•	 ruskea sarja (yli 18-vuotiaat tytöt)
•	 harmaa sarja (yli 18-vuotiaat pojat ja 

sekavartiot)

The Finnish winter championship of scouting 
skills will be determined this year in Kokkola! 
The competition is open to all scouts over 12.

Hinta: päiväsarjat 75€ & yösarjat 95€/vartio
Ilmoittaudu 11.2. mennessä.  Kisavartion 
johtaja ilmoittaa koko vartion. 

PARTIOTAITOJEN 
KEVÄT-SM-KILPAILUT JÄTTI 2019

la 18.5.2019, Raisio

Mikä on jätti? Mikä kaikki voi olla jättiä? 
Kuinka jätti sinä olet? Entä kenet kruunataan 
Jätti 2019 - kilpailun voittajavartioksi? Tule 
selvittämään vastaukset näihin kysymyksiin 
Suomen suurimman risteyksen kaupunkiin 
toukokuussa, kun Lounais-Suomen par-
tiopiiri järjestää tarpojien kevään SM-kil-
pailut Raisiossa. 

Kilpailusarjat:
•	 oranssi sarja (12-15-vuotiaat tytöt)
•	 vihreä sarja (12-15-vuotiaat pojat ja 

sekavartiot)

Ilmoittautuminen käynnistyy keväällä. 

TURVALLISESTI YHDESSÄ  
-VERKKOKOULUTUS 

   

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen par-
tiojohtajan ja ryhmänvetäjän ohje, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten 
kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. 
Verkkokoulutus on pakollinen kaikille yli 
15-vuotiaille ryhmänjohtajille sekä kaikille 
partiossa toimiville yli 18-vuotiaille. Oletko 
sinä jo tehnyt sen? 

Verkkokoulutuksen tekemiseen menee rei-
lun tunnin verran aikaa. Koulutuksesta voi 
tulostaa itselleen todistuksen ja siitä saa 
koulutusmerkinnän Partio-CV:lle Kuksaan 
(Huom. koulutukset päivittyvät Kuksaan 
neljästi vuodessa).
 
Safely together is an online course to ensure 
safe development environment for all children. 
Group leaders over 15 years and adults must 
complete the course. The course can be complet-
ed in English, Swedish and Finnish. 

Lue lisää ja suorita koulutus: 
www.partio.fi/turvallisesti-yhdessa/

TERVETULOA PARTIOON
   

ti 15.1.2019 klo 18.00-20.30,                             
Partioasema, Helsinki

Tiedätkö mitä partiossa tehdään, mikä on 
akela ja miksi partio ylipäätään on olemas-
sa? “Terkku” tutustuttaa yhden illan tiiviinä 
pakettina partion historiaan, perinteisiin, 
termeihin ja toimintatapoihin. 

Kurssi sopii kaikille ja on erityisen suo-
siteltava partioon vasta mukaantulleille, 
partioon tauon jälkeen palanneille, ja parti-
olaisten huoltajille. Kurssi on erinomainen 
startti uuden harrastuksen aloittamisesta 
kiinnostuneille ja antaa hyvät pohjatiedot 
esimerkiksi akelakoulutukseen osallistuval-
le. Osallistujan tulee ainoastaan olla partios-
ta kiinnostunut – esitietoja ei tarvita.

Welcome to Scouting is an introductory one 
evening course to the scouting traditions, scout 
method, age groups and scout terminology. The 
course is open for everyone interested in scout-
ing.

Hinta: Piirin tarjoama maksuton 
tapahtuma.
Ilmoittaudu 2.1. mennessä.

AKELA-SAMPO-KOULUTUS 
 

1.-3.2.2019, Metsäpirtti, Tuusula

Koulutuksen käytyäsi tunnet partio-oh-
jelmaa sudenpentu- ja seikkailijaikäisten 
kannalta sekä tiedät, miten lapsia johdetaan 
ja ohjataan. Lisäksi opit tekemään ryhmän 

toimintasuunnitelman. Pääset jakamaan 
kokemuksia ja ajatuksia piirin muiden 
akeloiden ja sampojen kanssa. Koulutus on 
suunnattu pestissä aloitteleville tai jo toimi-
ville akeloille (sudenpentujen johtaja) sekä 
sammoille (seikkailijoiden johtaja). Koulu-
tukseen osallistumisen edellytyksenä on 18 
vuoden ikä ja perustiedot partiosta (esim. 
Tervetuloa partioon -koulutus).

Koulutuksen osana lauantaina 2.2. järjeste-
tään Ikäkausiohjelman perusteet -koulu-
tusmoduuli, johon on mahdollista osallistua 
käymättä koko kurssia. Jos olet suorittanut 
akela-koulutuksen, tämän moduulin käy-
mällä saat suoritetuksi koko sampo-koulu-
tuksen ja toisinpäin. Se sopii myös suden-
pentulaumassa tai seikkailijajoukkueessa 
apuna toimiville aikuisille.

Cub scout and adventurer leaders course will 
give you the know-how and best practices to 
scout children’s group leading.

Hinta: 49 € (Ikäkausiohjelman 
perusteet -moduuli 15 €)
Ilmoittaudu 13.1. mennessä. Kurssille 
mahtuu 30 ensimmäistä.

LIPPUKUNNANJOHTAJAKOULUTUS
 

Ennakkoilta ke 13.3.2019 klo 18.00-20.30,     
Partioasema, Helsinki ja 22.-24.3.2019, 
Märkiön leirikeskus, Hyvinkää

Lippukunnanjohtajan koulutuksessa saat 
kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyk-
sen johtamisesta, lippukunnan toiminnan 
johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä 
sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit 
suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi 
toimintaa ja resursseja myös pitkällä aika-
välillä ja syvennät osaamistasi johtamisesta. 

Koulutus on tarkoitettu lippukunnan keskei-
sille johtajille (LPKJ, LPKJA, muut hallitus-
laiset). Esitietovaatimuksena on partiojoh-
tajan peruskoulutus. 

The local group leaders’ course is full of ideas 
about how to run the everyday life in a local 
group smoothly. You’ll learn to plan, to evaluate 
and to develop your local group and to lead dif-
ferent kinds of people. The course is aimed for all 
board members of the local group.

Hinta: 0 €/45 € (maksuton piirin pestatuille 
lippukunnanjohtajille)
Ilmoittaudu 24.2. mennessä. 

PESTIJOHTAJAKOULUTUS  
 

22.-24.3.2019, Märkiön leirikeskus, Hyvinkää

Pestijohtajakoulutuksessa saat tietoa lippu-

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU! 

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

JOHTAJAKOULUTUS
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TIESITKÖ? UUDENMAAN PESTATTUJEN 

LIPPUKUNNANJOHTAJIEN, PESTIJOHTAJIEN JA 

OHJELMAJOHTAJIEN PESTIKOULUTUKSET 

OVAT VUONNA 2019 MAKSUTTOMIA! 

LIPPUKUNNANJOHTAJILLE MYÖS MUUT PIIRIN 

KOULUTUKSET OVAT MAKSUTTOMIA.

http://www.uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri


partiojohtajana sekä viedä suomalaista par-
tiotoimintaa eteenpäin.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet 
suorittanut partiojohtajaperuskurssin sekä 
ehtinyt kerätä käytännön kokemusta par-
tiojohtajapesteistä lippukunnassa, piiris-
sä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin 
perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet 
täyttänyt 22 vuotta, yläikärajaa ei ole. Oleel-
lista on, että olet halukas oppimaan uutta 
ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden 
kestävään prosessiin.

Ilmoittaudu 31.1.2019 mennessä.
Katso hinnat ja lue lisää: www.partio.fi/kogi

Ko-Gi-kurssin hinnan kattamiseen on 
mahdollista anoa avustusta ulkopuolisten 
rahoittajien lisäksi piiriltä. Piirin avustusta 
haetaan keväällä 30.4. mennessä. Myös 
Ko-Gi on lippukunnanjohtajalle maksuton. 

REKRYTOINTIVIESTINTÄKOULUTUS
   

su 7.4.2019 klo 12.00-15.00,                             
Partioasema, Helsinki

Aikuisten rekrytointi vaatii sujuvaa viestin-
tää. Tässä koulutuksessa käydään läpi on-
nistuneita tapoja aikuisten tavoittamiseksi 
ja innostamiseksi lähtemään mukaan lippu-
kunnan toimintaan!

Recruiting adults requires fluent communica-
tions. In this training, you will learn good prac-
tices for reaching and inspiring adults to join 
scouts!

Hinta: Piirin tarjoama maksuton 
koulutus.
Ilmoittaudu 24.3. mennessä.

LISÄÄ AIKUISIA -WEBINAARI 
 

ti 7.5.2019 klo 19.30-20,30, Skypessä

Onko lippukunnassanne riittävästi tekeviä 
käsipareja ja ryhmänjohtajat jo koossa en-
si syksyä varten? Piirin Hautomoryhmän 
rekrykonkarit jakavat kokemuksiaan ja kes-
kusteluttavat kuinka aikuisia rekrytoidaan ja 
miten partion aloittaneista aikuisista pide-
tään hyvää huolta. Löydetään yhdessä rat-
kaisuja helposti kukin omalta kotisohvalta 
Skypen välityksellä. Ilmoittautuneille lähe-
tetään linkki Skypeen.

Do you know how to recruit adults and how to 
take good care of them after the recruitment? 
This conversational Skype-webinar will give 
you best practises, new ideas and tried out solu-
tions.

Piirin tarjoama maksuton koulutus.
Ilmoittaudu 30.4. mennessä.

Adult support training will give you youth men-
toring skills, peer support, inspiring tips and best 
practices.

Hinta: 20 €
Ilmoittaudu 10.3. mennessä.

PARTIOJOHTAJA-    
PERUSKOULUTUS 1/2019

 
1. osa 1.-3.2.2019 Metsäpirtti, Tuusula
2. osa 17.-19.5.2019, Usmitupa, Hyvinkää

Partiojohtajaperuskurssilta saat eväitä par-
tiopestien hoitamiseen sekä uusia partio-
kavereita ympäri Uuttamaata. Koulutuksen 
aiheita ovat mm. partiomenetelmä, partion 
johtamiskäsitys sekä lippukunnan hallin-
to. Opit uutta myös itsesi johtamisesta sekä 
projektijohtamisesta. 

Kurssi koostuu kahdesta viikonlopusta sekä 
johtamisharjoituksesta, joka mielellään si-
joittuu kurssiosien väliin. Kurssilaista ohjaa 
omassa lippukunnassa kokeneempi partio-
johtaja. 

Partiojohtajaperuskoulutus on suunnattu 
18 vuotta täyttäneille partiolaisille. Kurssi 
soveltuu parhaiten niille, joilla on jo jon-
kin verran kokemusta johtamisesta ja par-
tio-ohjelma termeineen on pääpiirteissään 
tuttu.

Training for guide and scout leaders is an all-
round course for everyone over 18 years old. 
You’ll learn f.ex. about leading, project manage-
ment, scout method and non-profit organisa-
tion’s management. The course consists of two 
weekends plus a leading practice event held in 
your own local scout group.

Hinta: 92 € 
Ilmoittaudu 28.4. mennessä. Kurssille 
mahtuu 30 ensimmäistä.

KOLMIAPILA-GILWELL -KOULUTUS
 

•	 Ko-Gi	131	(pääsiäiskurssi):	17.-22.4. &  
7.-9.6.2019 

•	 Ko-Gi	132	(pitkä	leiri):	 6.-13.6.2019
•	 Ko-Gi	133	(lyhyt	leiri): 26.-28.4. & 

14.-19.6.2019 
•	 Ko-Gi	134	(merikurssi):	26.-28.4. & 

24.-29.6.2019 
•	 Ko-Gi	135	(kaamoskurssi):	24.-26.5. & 

27.12.2019-1.1.2020 
•	 Kaikkiin suomenkielisiin kursseihin    

kuuluva osuus: 29.-30.8.2019 Johtaja- 
tulien etkot

•	 TG	129	–	Tre	Stränder	(ruotsinkie-	
linen	Ko-Gi): 15.–17.3.2019 i Sverige, 
11.–14.7.2019 på Åland & 14.–16.2.2020 
i Finland

Partiojohtajan jatkokoulutus, Kolmiapi-
la-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinul-
le partiossa toimiva aikuinen, joka haluat 
perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja 
menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi 

kunnassa toimivien aikuisten vapaaehtois-
ten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen 
ja osaamisen tunnistamisen kautta. Kou-
lutuksessa perehdytään rekrytointiin, ope-
tellaan pestaamaan ja tutustutaan partion 
koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippu-
kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 
sekä verkostoidutaan. 

Kurssilla saat perustiedot ja tukea pestijoh-
tajana toimimiseen, mutta se sopii myös 
kaikille muille kiinnostuneille. Esitietovaa-
timuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Volunteer leaders’ course will give you recruit-
ment, mutual agreement, training and other 
HR-related skills.

Hinta: 0/45 € (maksuton piirin pestatuille 
pestijohtajille)
Ilmoittaudu 24.2. mennessä.

OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS  
  

22.-24.3.2019, Märkiön leirikeskus, Hyvinkää

Ohjelmajohtajan koulutuksessa saat katta-
vasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta 
lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi 
tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikä-
kausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan 
toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johta-
mistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelma-
johtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, 
luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat 
tukea, ideoita ohjelman toteuttamiseen ja 
haluavat laajentaa verkostoaan. Esitietovaa-
timuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Program leaders’ course will give you tools and 
inspiration on how to take care of educational 
activities, planning and leading the youth pro-
gramme as a  whole in the troop.

Hinta: 0/45 € (maksuton piirin pestatuille 
ohjelmajohtajille)
Ilmoittaudu 24.2. mennessä.

LUOTSIKOULUTUS
 

la 6.4.2019, Partioasema, Helsinki

Olethan sinä osaltasi varmistamassa, että 
tarpojille, samoajille ja vaeltajille löytyy oma 
paikkansa ja mukavaa tekemistä partiossa? 
Luotsikoulutus antaa valmiuksia ohjata 
12–22-vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien 
vertaisjohtajia. Se on tarkoitettu tarpoja-, 
samoaja- ja vaeltajaluotseille sekä ikäkausi-
vastaaville tai ohjelmajohtajille, mutta mu-
kaan voivat tulla kaikki nuorten tukemisesta 
kiinnostuneet partiojohtajat.

Koulutuksessa saat valmiuksia tukea nuoria 
vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johta-
maan partiomaista toimintaa, opit ymmär-
tämään nuoren kehitysvaiheita ja saat käy-
tännön vinkkejä erilaisten nuorten kanssa 
toimimiseen. Esitietovaatimuksena on  par-
tiojohtajan peruskoulutus.

LISÄÄ AIKUISIA!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU! 

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI
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OMAN ELÄMÄNI MACGYVER
  

la 2.2.2019 klo 9.00-18.00 ja                                
su 3.2.2019 klo 9.00-16.00, Helsinki

Haluaisitko vähän lomaa (partio)arjestasi? 
Olisiko mahtavaa, jos saisit tehdä partiota 
innostuneiden ihmisten ympäröimänä? Tule 
Oman elämäni MacGyver -kurssille täyttä-
mään oma hyvinvoinnin kikkapakkisi, josta 
voit jatkossa ammentaa työkaluja niin itsesi 
johtamiseen kuin muiden innostamiseen. 

Kurssille voi osallistua parantaakseen (par-
tio)hyvinvointiaan tai hakeakseen välineitä 
oman pestin tueksi. Inspiroivan ja rennon 
meiningin takaavat toiminnalliset menetel-
mät, joita voit halutessasi kurssin jälkeen 
hyödyntää muiden ohjaamiseen tai koulut-
tamiseen niin työ- kuin partioelämässäkin. 
Huom! Tapahtumaan ei sisälly yöpymistä. 

"The MacGyver of my life" course will give you 
tools to lead and inspire others and improve your 
(scout) wellbeing. Practical methods will ensure 
inspiring and relaxing atmosphere. After the 
course you're able utilize the training and guid-
ing methods in your (volunteer)work.

Hinta: 25€
Ilmoittaudu 13.1. mennessä.

OMAN (PARTIO-)OSAAMISEN 
KIRKASTAMINEN 
-KOULUTUSILTA & WEBINAARI

  
ke 27.2.2019 klo 18.00-20.00,                          
Partioasema ja Skype

Leirin järjestäminen, lippukunnanjohtajana 
toimiminen, hallituksen jäsenyys, sudarei-
den johtaminen - mitä kaikkea partion ul-
kopuoliseen elämään sovellettavaa olet op-
pinut pesteissäsi? 

Tule kuulemaan, miten oppia tunnistamaan 
vapaaehtoistyössä - tai missä tahansa - ke-
räämiäsi osaamisia, ja miten pukea ne sa-
noiksi vaikka kesätyöhakemukseen.

Come and learn how to put in words what you’ve 
actually learned in scouting or other voluntary 
work positions.

Piirin tarjoama maksuton koulutus.
Ilmoittaudu 13.2. mennessä.

ERÄTAITOJATKOKURSSI
   

8.-10.3.2019, Liesjärven kansallispuisto

Kurssilla harjoitellaan eräilyä talvisissa olo-
suhteissa. Ohjelmassa on mm. jäistä pelas-
tautumisen harjoittelua. Kurssilla liikutaan 
suksilla sekä kaivetaan lumikammi ja yövy-
tään siellä lumitilanteen niin salliessa. 

Hyvä eräviikonloppu koostuu myös mauk-
kaasta retkiruuasta. Tämä kurssi tarjoaa 
elämyksiä, lähde rohkeasti mukaan taita-
van eräryhmän oppiin! Erätaitojatkokurssin 
pääsyvaatimuksena on erätaitoperuskurssi 
tai vastaavat taidot.

At the woodcraft course explorer, rover and adult 
scouts will learn the  skills needed for winter  
hiking. The course will include skiing, cooking 
in the woods and  training survival skills. The 
whole weekend will be spent outdoors, part of it 
hiking and part of it at the camp.

Hinta: 40 €
Ilmoittaudu 10.2. mennessä.

MELONTARETKI  
   

10.-12.5.2019, Päijänne

Eräryhmän rento melontaviikonloppu Ete-
lä-Suomessa. Retken aikana harjoitellaan 
melontatekniikkaa, kanootin pakkausta ja 
tavaroiden sekä ihmisten kuljettamista pai-
kasta toiseen kuivana kanootilla. Retkellä 
yövytään luonnossa ja nautitaan kauniista 
maisemista.

Come enjoy a relaxed canoeing expedition in 
lake Päijänne. During the weekend you will 
learn how to pack a canoe, paddling techniques 
and how to stay dry!

Hinta: 40 €
Ilmoittaudu 14.4. mennessä.

JAMIX-RUOKATIETOPANKKI-
KOULUTUS 

   
la 16.3.2019 klo 10.00-14.00, Partioasema, 
Helsinki

Oletko joskus tuskaillut, miten keitetään 
lounaskeitto kuudellekymmenelle? Entä 
miten lasketaan tarvittavat ruokatarvikkeet 
lippukunnan kesäleirille? 

Piiri tarjoaa maksutta lippukuntien käyt-
töön Jamix-ruokatietopankin, joka helpot-
taa lippukunnan tapahtumien ruokahuollon 

suunnittelussa.  Tule opettelemaan ohjelman 
käyttöä Jamix-koulutukseen!

Piirin tarjoama maksuton koulutus.
Ilmoittaudu 1.3. mennessä.

HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS
JA -TESTI 

   
la 13.4.2019 klo 9.00-15.00,                               
Allianssi-talo, Helsinki

Hygieniaosaamiskoulutus sopii kesäleirien 
ja retkien muonittajille, lätynpaistajille sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille. Käyty kou-
lutus ja siitä saatava hygieniapassi ovat hyvä 
valtti esimerkiksi kesätöitä haettaessa.

Koulutuksen osa-alueet ovat:
·         mikrobiologian perusteet
·         ruokamyrkytykset
·         hygieeniset työskentelytavat
·         henkilökohtainen hygienia
·         hygieeniset työtavat ja puhtaanapito
·         omavalvonta
·         lainsäädäntö

After succesfully finishing the hygiene compe-
tence training you will receive a hygiene pass, 
which is important for anyone preparing food in 
scout events and also a good asset for example 
when applying for summer jobs.

Hinta: 25 €
Ilmoittaudu 1.4. mennessä.

LUOTTISTEN TEHOPÄIVÄ 
(& VALMENTAJASTARTTI)

   
su 20.1.2019 klo 10.00-17.00,                            
Allianssi-talo, Helsinki

Luottisten tehopäivä potkaisee piirin toi-
mintavuoden käyntiin! Päivä sisältää  Ter-
vetuloa piiriin -koulutuksen uusille piiri-
luottiksille ja piiripestistä kiinnostuneille, 
Valmentajastartin aluevalmentajille sekä 
piiriluottisseminaarin muille piirin pesteissä 
toimiville. Tapahtumassa suunnataan katse 
alkavaan vuoteen ja kääritään hihat yhteis-
ten tavoitteiden eteen.

Tehopäivä on  kaikille piirin luottiksille eli 
piiripestissä toimiville, sekä piiripestistä 
kiinnostuneille.

Volunteer Start is the event that starts the year 
2019 of Uusimaa Scouting District. The event is 
for everyone with a volunteer work position di-
rectly in the district organizanion, or interested 
in one.

Maksuton piirin tarjoama tapahtuma.
Ilmoittaudu 11.1. mennessä.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU! 

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

NYKYISILLE & TULEVILLE 
PIIRILUOTTIKSILLE 

ERÄTAITOKOULUTUS

MUONITUSKOULUTUS

KEHITÄ ITSEÄSI
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MITEN ILMOITTAUDUN?

Löydät lisätiedot kaikista tapahtu-
mista ja ilmoittautumislinkit osoit-
teesta:

uusimaa.partio.fi/
tapahtumakalenteri

Ilmoittautumiset tehdään Kuksa-jä-
senrekisteriin, ja ne voi tehdä joko 
henkilö itse (yli 18-vuotias), huoltaja, 
lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja 
tai johtokolmikon jäsen. 

Ilmoittautumisen voi perua neljä 
viikkoa ennen tapahtumaa kuluitta. 
Ilmoittautumis- ja peruutusehdot:

uusimaa.partio.fi/
ilmoittautumisehdot

Syyskauden 2019 tapahtumakalenteri ilmestyy 
huhti-toukokuussa 2019.
Palveluesitteen toimitus: Teija Alaraappana
Taitto: Anu Nuotto & Teija Alaraappana
Kansikuva: Anna Enbuske
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

OSAAVA JA INNOSTUNUT 
JOHTAJISTO

Tarvitsetteko oppia ja neuvoja lippukunnan 
johtajiston motivointiin, koulutusten suun-
nitteluun, johtajistotarpeen miettimiseen tai 
pestijärjestelmän käyttöönottoon? 
Tämä on teille, kun haluatte panostaa joh-
tajien jaksamiseen ja osaamiseen. 

POTKUA PAPERIPARTIOON
Haluatteko perehtyä yhdistyshallinnon pe-
rusteisiin ja lippukunnan arjen pyörittämi-
sen työkaluihin, kuten varainhankinta- ja 
talousasioihin? 
Tämä on teille, jos lippukunnassanne tarvi-
taan tukea yhdistystoiminnan hallinnossa.

KISAT JA RETKET

Onko ryhmienne partiotaitokisaosallistumi-
nen laskussa? Vai kaipaisitteko uutta puhtia 
omien retkien järjestämiseen?
Tämä on teille, jos haluatte kehittää kisa- tai 
retkeilykulttuurianne tai olette järjestämäs-
sä omat kisat.

LIPPUKUNTASPARRAUS 
Lippukuntasparraus on johtajiston innosta-
mista sekä kehittämiskohteiden työstämis-
tä ulkopuolisen asiantuntijaohjaajan avulla 
pitkäjänteisesti (puolesta vuodesta vuoteen). 
Sparrauksen aihe voi olla esimerkiksi:
* Johtajiston motivointi ja innostaminen, 
yhteishengen ja yhteistyön vahvistaminen
* Johtajiston sukupolvenvaihdos
* Johtamistapojen kehittäminen
* Johtajiston jaksamisen tukeminen
* Tiedonkulun vahvistaminen

Piiritoimisto auttaa tapahtumiin 
liittyvissä asioissa:

(09) 8865 1400
uusimaa@partio.fi
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

www.uusimaa.partio.fi

Löydät meidät myös somesta:

@uusimaa_partio
#uusimaapartio
#partioscout

LIPPUKUNTIIN
TILATTAVAT KOULUTUKSET

Tiesitkö, että entistäkin paremman lippu-
kuntatoiminnan tukemiseksi tarjoamme 
lippukunnille tilattavia koulutuksia mak-
sutta? 

Jokainen koulutus räätälöidään lippukun-
nan tai lippukuntien (voitte tilata koulu-
tuksen alueellenne yhdessä) yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan 
järjestää lippukunnan kololla tai vaikka-
pa osana johtajien viikonloppuretkeä. 

Varaa koulutus piiritoimistolta, niin laite-
taan teitä mietityttävät asiat kuntoon! 
Tilaathan koulutuksen aina vähintään 
kaksi kuukautta ennen toivottua toteut-
tamisajankohtaa. 

REKRYTOINTI JA PEREHDYTYS

Haluaisitteko tukea, apua ja intoa uusien ai-
kuisten rekrytointiin ja kouluttamiseen?
Tämä on teille, jos lippukunnassanne kaiva-
taan lisää aikuisia toimintaan tai apua uusien 
aikuisten mukana pitämisessä tai vaikkapa 
Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestä-
misessä.

VIESTINTÄ HALTUUN 

Koulutus tarjoaa vinkkejä lippukunnan ul-
koiseen viestintään, kuten nettisivujen pe-
rustamiseen tai päivittämiseen, sosiaalinen 
median kanavien haltuunottoon ja paikallis-
median kanssa viestintään. 
Tämä on teille, kun haluatte kehittää vies-
tintäosaamistanne ja kasvattaa jäsenmää-
räänne.

KONFLIKTIN KESKELLÄ -ROOLIPELI

Millaista olisi joutua lähtemään pakoon 
omasta kotimaasta ja päätyä keskelle täysin 
outoa kulttuuria, kieltä ja tilanteita? Paos-
sa-roolipelissä osallistuja pääsee näkemään 
vilauksen pakolaisen tilanteesta. Valmis 
ohje- ja varustepaketti lainattavissa piiriltä.
Kaikille lippukunnille esimerkiksi retken 
aktiviteetiksi.

OHJELMAT OJENNUKSEEN

Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryh-
mänjohtamiseen tai  ohjelman käytännön 
toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa valmiiksi 
suunniteltuja tapoja toteuttaa esimerkiksi 
tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjelmaa. Tai 
tarvitsetteko apua jonkin ohjelmatapah-
tuman järjestämiseen? Intoa ja ideoita esi-
merkiksi Tarpojamajakan, KITT:in, Sepelin 
eli seikkailijapelin tai vaikkapa samoajien 
ROK:in järjestämiseen. 
Tämä on teille, jos lippukunnassanne kai-
vataan tietoa tietystä ikäkaudesta tai sen 
ohjelmasta.

ERÄTAIDOT TUTUIKSI

Pysyykö puukko kädessä ja laavu pystyssä? 
Onko lippukunnassa uusia aikuisia, jotka 
eivät ole ennen harrastaneet partiota? Erä-
taitojen kertauksesta ei koskaan ole haittaa, 
ja tämän koulutuksen käytyäsi osaat opettaa 
niitä myös muille! 
Tämä on teille, jos lippukunnassanne kaiva-
taan lisää vinkkejä erätaitojen opetteluun ja 
opettamiseen. 

EI-VIELÄ-PARTIOLAISET OVAT  
TERVETULLEITA

Haluatko tutustua partioon tai oletko 
partiolainen, ja haluat kutsua ei-vie-
lä-partiolaisen kaverisi/perheen-
jäsenesi/naapurisi/tuttusi mukaan? 
Tapahtumiimme ovat tervetulleita 
myös ei-partiolaiset! Ei-jäsenille ta-
pahtumat maksavat lähtökohtaisesti 
20 euroa enemmän.  

Ilmoittautumiset tehdään normaaliin 
tapaan piirin tapahtumakalenterin 
kautta. 

VALOKUVAUS TAPAHTUMISSA

Piirin koulutus- ja ohjelmatapahtu-
missa voi daan ottaa valokuvia, joi-
ta käytetään partioviestinnässä. Jos 
osallistuja haluaa estää sellaisten 
kuvien käytön, joissa hän esiintyy, 
voi tästä olla yhteydessä Uudenmaan 
Partiopiirin toimistoon.

TAPAHTUMIIN 
ILMOITTAUTUMINEN

UUDENMAAN 
PARTIOPIIRIN 
TOIMISTO

Uudenmaan Partiopiirin tapahtumat 
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.

http://www.uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri
http://www.uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri
http://uusimaa.partio.fi/%0Dilmoittautumisehdot
http://uusimaa.partio.fi/%0Dilmoittautumisehdot
http://www.uusimaa.partio.fi

