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UUDENMAAN
PARTIOSYKSY 2019
Sudenpennut

Vaeltajat

Seikkailijat

Aikuiset

Tarpojat

P

Piiripesteissä toimivat piiriluottikset

Samoajat

J

Lippukuntien johtokolmikot

ELOKUU
24.8.

Piirin luottisseminaari P

28.8.

Tervetuloa partioon

31.8.-1.9.

Johtajatulet (SP)

SYYSKUU
4.9.

Vaeltajaohjelmailta

5.9.

Lisää aikuisia -webinaari

6.-8.9.

Akela- & sampo-koulutus

14.-15.9.

Piirin syyspartiotaitokisat
KooVee

14.-15.9.

Viestinnän ja markkinoinnin
koulutuspäivät (SP) P

VK 38

Aluetapaamiset J

20.-22.9.

LOKAKUU
5.10.

Vaeltajien Ohitus

5.-6.10.

Partiotaitojen syys-SM-kilpailut
Itäpiste 2019 (SP)

5.-6.10.

Valmentajakoulutus (SP) P

11.-13.10.

Partiokouluttajakoulutus P

18.-20.10.

Aikuisten erätaitoperuskurssi

19.-20.10.

SamoajaEXPLO (SP)

31.10.

Lippukunnanjohtajakurssin
ennakkoilta

MARRASKUU
3.11.

Lippukuntapäivä ja piirin syyskokous

8.-10.11.

Lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja- ja
ohjelmajohtajakoulutus

Erätaitoperuskurssi

9.11.

Retkiruokakurssi

27.-29.9.

Partiojohtajaperuskoulutus 2/2019 (1.osa)

13.11.

28.9.

Ryhmänojaajakouluttajakoulutus

Voin hyvin & saan asioita aikaan –
itsensäjohtamisen webinaari

28.9.

Tarpojien taitopäivä

15.-17.11.

Partiojohtajaperuskoulutus 2/2019 (2.osa)

15.-17.11.

Oman elämäni MacGyver 2:
tunteet ja vuorovaikutus

VK 47

Aluetapaamiset J

23.11.

Luotsikoulutus

JOULUKUU
6.-8.12.

Muonituskoulutus

7.-8.12.

Samoaja 2Yh
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PIIRIHALLITUKSEN TERVEISET
PARTIOSYKSYYN
Syksyllä kesäleirien jälkeen on aika aloittaa uusi toimintakausi. Samaan aikaan myös moni lapsi, nuori
ja aikuinen haluaisi aloittaa partioharrastuksen! Alkusyksy onkin paras ajankohta perustaa lippukuntaan uusi ryhmä ja ottaa mukaan uusia partiolaisia.
Uusien aikuisten on mahdollista päästä heti kauden alussa elokuussa tutustumaan harrastukseen piirin
yhteisessä Tervetuloa partioon -koulutusillassa Järvenpäässä tai lippukunnan itse valmiilla materiaalilla järjestämässä "terkussa". Uudet ryhmänjohtajat pääsevät lisäksi perehtymään pestiinsä akela- ja
sampo-koulutuksessa syyskuussa.
Piirin tärkein tehtävä on palvella lippukuntia, ja lippukuntien tueksi järjestetään syksyllä erilaisia ohjelmatapahtumia joissa tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset pääsevät virkistäytymään ja osallistumaan oman ikäkautensa partio-ohjelmaan. Mikä olisikaan helpompi ja hauskempi tapa toteuttaa
tarpojaohjelmaa kuin lähteä koko piirin ikätovereiden kanssa Tarpojien taitopäivään? Entä keksitkö
helpompaa johtajaporukan ryhmähengennostatusta kuin leikkimielinen omien taitojen testaaminen
partiotaitokisoissa valmiiksi järjestetyllä "retkellä"?
Monipuolisesta partiokoulutusvalikoimastamme pääset valitsemaan, milllaista oppia esimerkiksi johtamisesta tai erätaidoista tarvitset juuri nyt - ja tutustumaan muihin uusmaalaisiin partiolaisiin ja
erilaisiin tapoihin tehdä ja harrastaa!

P.S. Syyskausi starttaa koko Suomen johtajaikäiset kolmatta kertaa Hämeenlinnaan tuovalla supersuositulla Johtajatulet-tapahtumalla - Evolla nähdään!

OSKARI TOLVANEN
Uudenmaan partiopiirin varajohtaja
oskari.tolvanen@uusimaa.partio.fi

Kuva: Eeva Helle / Kansikuva: Juha Nurmi
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SYYSKAUDEN 2019
TAPAHTUMAT
KOKO PIIRIN YHTEISET
TAPAHTUMAT

IKÄKAUSITAPAHTUMAT

JOHTAJATULET

VAELTAJAOHJELMAILTA

31.8.-1.9.2019 Evo, Hämeenlinna

ke 4.9.2019 Partioasema, Helsinki

Suureen suosioon kahdella aiemmalla kerralla noussut Johtajatulet kokoaa johtajaikäiset ympäri Suomea Hämeenlinnan Evolle
elokuun viimeisenä viikonloppuna. Luvassa
on kiinnostavia puhujia ja elämyksellistä
ohjelmaa, jonka joukosta voi poimia itselleen
mieluisan kattauksen.
Johtajatulet gathers Scout leaders and other
adults interested in Scouting or top leadership
skills from all over Finland to Evo Camping
Centre in Hämeenlinna for the third time.
Inspiring speakers and adventurous programme
– all ready for you to pick up what you want!
Hinta: vaeltajat 75€, aikuiset partiolaiset
90€, ei-partiolaiset 110€
Ilmoittaudu 13.6 mennessä.
www.johtajatulet.fi

LIPPUKUNTAPÄIVÄ
su 3.11.2019 klo 10.00-16.00 Porvoo
Syksyn Lippukuntapäivässä pääset oppimaan uutta ja tutustumaan muihin Uudenmaan lippukuntiin. Lippukuntapäivä on juuri
sinua lippukunnassa toimivaa varten, tule
pitämään hauskaa ja kehittämään osaamistasi! Päivän ohjelmaan kuuluu myös piirin
syyskokous.
Voit valita päivän työpajoista itsellesi mielenkiintoisimman. Työpajat julkaistaan syksyllä.
The Scout Fair will gather all Scout leaders in
the Uusimaa area to meet, learn and be inspired
with workshops and the general meeting of the
Uusimaa Scout District.
Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 23.10. mennessä.

Hei vaeltaja! Onko oman ikäkautesi partio-ohjelma sinulle vielä hämärän peitossa?
Vaeltajaohjelmailta on tarkoitettu vaeltajille,
vaeltajaluotseille ja luotsauksesta kiinnostuneille!
Illan aikana tutustutaan vaeltajaohjelmaan
monine mahdollisuuksineen ja tehdään oma
henkilökohtainen vaelluskartta. 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 29.8. mennessä.

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ
la 28.9.2019
Tarpojien taitopäivä tulee taas! Luvassa
päivä jossa tarpojaikäiset Uudenmaan kaikista lippukunnista pääsevät kokeilemaan
luovuutensa rajoja. Tule tapaamaan muiden
lippukuntien tarpojia ja saamaan lisäintoa
luovuustarpon tekemiseen! Otattehan tarpojavartion mukaan johtajan.
Tracker Scouts (12-15-year-olds) from all over
the District come together to meet their peers
and have fun with the theme "creativity"!
Hinta: 8€ (maksuton aikuisille)
Ilmoittaudu 15.9. mennessä.

VAELTAJIEN OHITUS
la 5.10.2019
Jiihaa! Oletko valmis syksyn hulvattomimpaan vaeltajatapahtumaan? Jo perinteeksi muodostunut kaupunkiseikkailu kerää
yhteen vaeltajat ympäri Uuttamaata hassuttelemaan ja haastamaan toisensa mitä
erikoisimmissa tehtävissä. Mukaan voit ilmoittautua joko yksin, kaverin kanssa tai 3-5
hengen joukkueessa.
Rover Scouts challenge themselves in this oneday city adventure!
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/
TAPAHTUMAKALENTERI

SAMOAJIEN EXPLO
18.-20.10.2019 Riihimäki
Explo
on
vuoden
2019
suurin
samoajatapahtuma,
joka
tuo
yhteen
15-17-vuotiaat
partiolaiset
ympäri
Suomea. Explossa yhdistyvät kaikki partion
parhaat puolet: leirielämän yhteisöllisyys,
lämminhenkisyys ja yhdessä tekeminen;
messumainen ohjelma, josta jokainen
pääsee valitsemaan itseään kiinnostavat
kokonaisuudet tutustuen samalla uusiin
samoajiin; festareiden energisen rento
meininki. Explon aikana samoaja haaveilee,
seikkailee, kokeilee ja oppii.
Ilmoittautuminen aukeaa elokuussa.

SAMOAJA 2YH
6.-8.12.2019 Kavalahti, Inkoo
Kavereita, tekemistä, valvomista, ohjelmaa,
biletystä ja paljon muuta kivaa luvassa kun
rakastettu samoajatapahtumamme saapuu
jälleen. Tänä vuonna samoilemme Kavalahden kauniissa maisemissa Itsenäisyyspäivän
aikaan. Tule haastamaan itsesi ja kaverisi
vuoden mahtavimmassa samoajatapahtumassa!
Are you ready for the most awesome event of the
year? Come join us in Samoaja 2Yh and enjoy
activities, friends, program, party and lots of
other exiciting things!
Hinta: 40€
Ilmoittaudu 17.11. mennessä.
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PARTIOTAITOKILPAILUT
PIIRIN SYYSPARTIOTAITOKISAT
KOOVEE

TURVALLISESTI YHDESSÄ
-VERKKOKOULUTUS

14.-15.9.2019, Vihti
Partiolippukunta

Vihterä

kutsuu

JOHTAJAKOULUTUS

sinut

Uudenmaan
Partiopiirin
syyskisoihin!
KooVee -kisojen teemana on kansainvälisyys,
maailma, Vihti ja Vihterä. Tervetuloa
kisaamaan vihtiläiseen monimuotoiseen
maisemaan!
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 Scout Districts autumn scouting skills
competition KooVee is open to all scouts over 12.
Hinta: päiväsarjat 50€ & yösarjat 75€/
vartio, jälki-ilmoittautumishinta 60/85€
Ilmoittaudu 16.8. mennessä
(jälki-ilmoittautuminen 30.8. asti).
Kisavartion johtaja ilmoittaa koko vartion.

PARTIOTAITOJEN
SYYS-SM-KISAT ITÄPISTE 2019
5.-6.10.2019 Imatra
Sinä olet tähti! Etelä-Karjalan Partiolaiset
kutsuvat juuri sinut kilpailemaan ja viihtymään tähtien alle Imatralle lokakuussa 2019.
Suomenmestaruudet kisataan samoajien
sekä vaeltajien avoimissa (punainen ja harmaa) ja naisten sarjoissa (sininen ja ruskea).
Mahdollista on myös kilpailla kevyessä sarjassa (keltainen). Lähiluonto, Vuoksi ja Saimaa tarjoavat upeat puitteet nauttia kisoista
kavereiden kesken aurinkoissa syyssäässä.
Sarjat:
•
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)
•
keltainen sarja (kevyt sarja, yli
15-vuotiaat)

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan 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 reilun 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 completed in English, Swedish and Finnish.
Lue lisää ja suorita koulutus:
www.partio.fi/turvallisesti-yhdessa

TERVETULOA PARTIOON
ke 28.8.2019 klo 18.00-20.30
Kirkonkulma, Järvenpää
Tiedätkö mitä partion eri ikäkausissa tehdään? Tiedätkö miksi partiossa tervehditään
vasurilla ja retkeillään? “Terkku” tutustuttaa yhden illan tiiviinä pakettina partion historiaan, perinteisiin, termeihin ja toimintatapoihin. Kurssi sopii kaikille ja on erityisen
suositeltava partioon vasta mukaan tulleille,
partiolaisten huoltajille tai uuden harrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille.
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
scouting.
Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 21.8. mennessä.

AKELA- & SAMPO-KOULUTUS
6.-8.9.2019 Usmitupa, Hyvinkää
Koulutus on suunnattu pestissä aloitteleville tai jo toimiville akeloille (sudenpentujen johtaja) sekä sammoille (seikkailijoiden
johtaja). Koulutuksen käytyäsi tunnet partio-ohjelmaa 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. Koulutukseen
osallistumisen edellytyksenä on 18 vuoden
ikä ja perustiedot partiosta (esim. Tervetuloa
partioon -koulutus).
Koulutuksen osana lauantaina 7.9. järjestetään Ikäkausiohjelman perusteet -koulutusmoduuli, johon on mahdollista osallistua
käymättä koko kurssia. Jos olet suorittanut
akela-koulutuksen, tämän moduulin käymällä saat suoritetuksi koko sampo-koulutuksen ja toisinpäin. Se sopii myös sudenpentulaumassa 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 15 € (maksajana lippukunta)
Ilmoittaudu 25.8. mennessä.
Kurssille mahtuu 30 osallistujaa.

PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUS 2/2019
1. osa 27.-29.9.2019 Märkiön leirikeskus,
Hyvinkää & 2. osa 15.-17.11.2019 Usmitupa,
Hyvinkää
Partiojohtajaperuskurssilta saat eväitä partiopestien hoitamiseen sekä uusia partiokavereita ympäri Uuttamaata. Koulutuksen
aiheita ovat mm. partiomenetelmä, partion
johtamiskäsitys sekä lippukunnan hallinto. Opit uutta myös itsesi johtamisesta sekä
projektijohtamisesta. Kurssi koostuu kahdesta viikonlopusta sekä johtamisharjoituksesta, joka mielellään sijoittuu kurssiosien
väliin. Kurssilaista ohjaa omassa lippukunnassa kokeneempi partiojohtaja.
Partiojohtajaperuskoulutus on suunnattu
18 vuotta täyttäneille partiolaisille. Kurssi
soveltuu parhaiten niille, joilla on jo jonkin verran kokemusta johtamisesta ja partio-ohjelma termeineen on pääpiirteissään
tuttu.
Training for guide and scout leaders is an
allround course for everyone over 18 years
old. You’ll learn f.ex. about leading, project
management, scout method and non-profit
organisation’s management. The course consists
of two weekends plus a leading practice event
held in your own local scout group.

The Finnish autumn championship of scouting
skills will be determined this year in Imatra! The
competition is open to scouts over 14.
Hinta: 90€/kisavartio
Ilmoittaudu 15.9. mennessä. Kisavartion
johtaja ilmoittaa koko vartion.

Hinta: 92 € (maksajana lippukunta)
Ilmoittaudu 30.8. mennessä.
Kurssille mahtuu 30 osallistujaa.

www.partio.fi/itapiste2019

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/
TAPAHTUMAKALENTERI
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RYHMÄNOHJAAJAKOULUTTAJAKOULUTUS

Volunteer leaders’ course will give you essential
recruitment, training, and other HR skills.

la 28.9.2019 klo 10.00-18.00
Märkiön leirikeskus, Hyvinkää

Hinta: 0/45 € (maksuton Uudenmaan partiopiirin pestatuille pestijohtajille)
Ilmoittaudu 15.9. mennessä.

Ryhmänohjaajakouluttajan
koulutuspäivä antaa sinulle valmiudet toteuttaa
15-18-vuotiaiden samoajien ryhmänohjaajakoulutus (ROK) lippukunnassasi. Kurssilla
käydään läpi erilaisia koulutusmenetelmiä
sekä pureudutaan siihen, miten ROK-kurssin ydinsisältöjä saa parhaiten avattua samoajaikäisille!
The instructor course gives participants the
knowledge needed to execute a group leader
training (ROK) to Explorer Scouts in their own
local scout group.
Hinta: 24 € (maksajana lippukunta)
Ilmoittaudu 30.8. mennessä.

LIPPUKUNNANJOHTAJAKOULUTUS
Ennakkoilta to 31.10.2019 klo 18.00-20.30
Partioasema, Helsinki ja 			
8.-10.11.2019 Kiljava, Nurmijärvi
Lippukunnanjohtajan koulutuksessa saat
kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan toiminnan
johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä
sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit
suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi
toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä ja syvennät osaamistasi johtamisesta.
Koulutus on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille - lippukunnanjohtajan lisäksi
erityisesti lippukunnan hallituksen jäsenille.
Esitietovaatimuksena on partiojohtajan 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
different kinds of people. The course is aimed for
all board members of the local group.
Hinta: 0 €/45 € (maksuton Uudenmaan partiopiirin pestatuille lippukunnanjohtajille)
Ilmoittaudu 15.9. mennessä.

PESTIJOHTAJAKOULUTUS
8.-10.11.2019 Kiljava, Nurmijärvi
Pestijohtajakoulutuksessa saat tietoa lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen
ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion
koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
sekä verkostoidutaan.

OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS
8.-10.11.2019 Kiljava, Nurmijärvi
Ohjelmajohtajan koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta
lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi
tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.
Ohjelmajohtajakoulutusta suositellaan ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka
kaipaavat tukea, ideoita ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.
Esitietovaatimuksena 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
programme as a whole in the local group.
Hinta: 0/45 € (maksuton Uudenmaan partiopiirin pestatuille ohjelmajohtajille)
Ilmoittaudu 15.9. mennessä.

LUOTSIKOULUTUS
la 23.11.2019 klo 10.00-18.00
Allianssi-talo, Helsinki
Onko lippukunnassanne jo luotseja tukemassa sekä tarpoja-, samoaja- että vaeltajatoimintaa? Luotsi ei ole vartionjohtaja,
vaan henkilö joka ohjaa nuoren kasvua ja
toimintaa partio-ohjelman mukaan. Luotsi
tuntee luotsattavansa ja toimii turvallisena
aikuisena taustalla.
Lippukunnan luotsitoiminnan ensimmäinen
askel on luotsikoulutus. Koulutuksesta saat
eväitä, tietoja ja taitoja tarpojien, samoajien
tai vaeltajien luotsina toimimiseen. Tarjolla
asiaa majakoista, varustepaketeista ja vaelluskartoista ja etenkin siitä, kuinka luotsi
luovii tehtävässään tukiessaan vartionjohtajia kolmessa vanhimmassa ikäkaudessa.
Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.
This training will give you youth mentoring
skills, peer support, inspiring tips and best
practices to act as an adult support for Tracker,
Explorer or Rover Scouts.
Hinta: 24 € (maksajana lippukunta)
Ilmoittaudu 10.11. mennessä.

Kurssia suositellaan kaikille keskeisissä lippukuntapesteissä toimiville. Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

ERÄTAITOKOULUTUS
ERÄTAITOPERUSKURSSI
ke 11.9.2019 ennakkotapaaminen, Partioasema,
Helsinki & 20.-22.9.2019 Komionlammet, Loppi
Ovatko
erätaidot
jo
hallussa?
Vai
vielä hieman hukassa? Erätaidot ovat
partiolaisen perustaitoja ja tällä kurssilla
pääset syventämään jo oppimaasi tai
aloittamaan erätaitojen opettelun aivan
alusta. Käymme läpi luonnossaliikkujan
perustaitoja
varusteiden
valinnasta
ruoanlaittoon ja ensiavusta majoitteen
pystyttämiseen.
Tutuksi
tulevat
niin
nuotion sytyttäminen kuin suunnistuksen
perusteet. Erätaitoperuskurssilla opitaan
peruserätaitoja ihan alusta alkaen. Vaikka
tietäisitkin jo jonkin verran, opit varmasti
uutta kokeneiden kouluttajien opissa.
Osa kurssista liikutaan maastossa ja osa
vietetään leirissä Komionlammilla. Kurssilla
tutustut partiolaisiin myös oman alueesi
ulkopuolelta. Koko kurssiviikonloppu ollaan
ulkona metsässä. Kurssi soveltuu tarpojille,
samoajille, vaeltajille ja aikuisille.
Explorer, Rover and adult Scouts will learn the
essential skills about clothing, cooking in the
woods, first aid and sleeping in the woods. The
whole weekend will be spent outdoors, part of it
hiking and part of it at the camp.
Hinta: 40 €
Ilmoittaudu 6.9. mennessä.

AIKUISTEN ERÄTAITOPERUSKURSSI
18.-20.10.2019, Komionlammet, Loppi
Aikuisten erätaitokurssi sisältää peruserätaitojen opettelua kuten erätaitoperuskurssilla, mutta enemmän aikuisille suunnattuna. Osallistuminen ei vaadi aiempaa
retkeilykokemusta. Kurssilla painotetaan
taitojen opettamista lippukunnassa eteenpäin sekä löydetään se tärkein asia eri aiheista. Erätaitoperuskurssin kanssa yhteiseen
ennakkotapaamiseen 11.9. osallistumista
suositellaan lämpimästi!
The course includes the same content as Erätaitoperuskurssi but concentrates more on teaching
survival skills to your own group. After the course
you have learnt the basic survival skills and how
to teach them to your Scout group or peers in
your local group. No skills required in advance.
Hinta: 40 €
Ilmoittaudu 4.10. mennessä.

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/
TAPAHTUMAKALENTERI
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MUONITUSKOULUTUS

LISÄÄ JOHTAJIA!

RETKIRUOKAKURSSI

LISÄÄ AIKUISIA -WEBINAARI

la 9.11.2019 klo 10.00-16.00, Usmi, Hyvinkää

to. 5.9.2019 klo 19.30-20.30

Kaipaatko uusia retkiruokaideoita? Tiedätkö
mikä on Tarzan-pihvi tai miten täytekakku
tehdään trangialla? Päiväretkellä harjoitellaan monipuolisesti ruuanvalmistusta nuotiolla ja retkikeittimillä, mutta ennen kaikkea syödään hyvin!

Onko lippukunnassanne riittävästi tekeviä käsipareja ja ryhmänjohtajat jo koossa
syksyä varten? Piirin rekrytointikonkarit
jakavat kokemuksiaan ja yhdessä keskustellaan kuinka aikuisia rekrytoidaan ja miten partion aloittaneista aikuisista pidetään
hyvää huolta. Löydetään yhdessä ratkaisuja
helposti kukin omalta kotisohvalta Skypen
välityksellä.

At this one-day wilderness trip you will learn
how to make varied and tasty food at the woods.
We will use both campfire and a camp cooker.
Hinta: 20 €
Ilmoittaudu 21.10. mennessä.

MUONITUSKOULUTUS
6.-8.12.2019 Kavalahti, Inkoo
Nyt perehdytään partiomuonitukseen tekemällä oppien. Koulutuksen painopiste on
leirimuonituksessa, mutta samalla pääset
perille myös suurkeittiön salaisuuksista.
Kurssilla opitaan työturvallisuutta leiri- ja
maastoruokailussa sekä suurkeittiöissä, hygienia-asioita ja omavalvontaa, käyttämään
suurkeittiön koneita ja välineitä sekä kenttäkeittimiä, hyviä muonituksen käytänteitä,
erityisruokavalioita, suurkeittiön reseptejä
ja ohjeiden suurentamista sekä leirimuonituksen budjetin laskemista.
Aloitamme perjantaina teoriaosuudella ja
sen jälkeen muonitamme noin 100 ruokailijaa/ateria samalla oppien. Muonituskoulutuksen antimista pääsevät nauttimaan
Samoaja
2Yh-tapahtuman
osallistujat.
Kurssille ovat tervetulleita yli 15-vuotiaat
tekeväiset partiolaiset ja ei-vielä-partiolaiset (esimerkiksi huoltajat).
At the camp cooking course you will learn how
to prepare food for greater amounts of people,
such as the summer camp of your local group.
The course includes a theory part and cooking
food for 100 scouts.
Hinta: 15€ (maksajana lippukunta)
Ilmoittaudu 17.11. mennessä.

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 solutions.
Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 29.8. mennessä.

HYVINVOINTI
VOIN HYVIN & SAAN ASIOITA
AIKAAN – ITSENSÄJOHTAMISEN
WEBINAARI
ke 13.11.2019 klo 18.00-20.00 Partioasema,
Helsinki & etänä netissä
Miten sovittaa yhteen partio ja muu elämä?
Miten voida hyvin ja silti saada asioita aikaan? Tässä webinaarissa kuulet parhaat
vinkit tehokkaaseen itsensäjohtamiseen!
Voit osallistua webinaariin joko kotisohvalta
tai paikan päällä Partioasemalla.
Come and learn how to get things done and
maintain your wellbeing!
Piirin tarjoama maksuton tapahtuma.
Ilmoittaudu 31.10. mennessä.

OMAN ELÄMÄNI MACGYVER 2 TUNTEET JA VUOROVAIKUTUS
la 16.11.2019 klo 9.00-18.00 & 		
su 17.11. klo 9.00-16.00 Partioasema, Helsinki
Onko sinun vaikeaa tunnistaa tai pitää omia
rajojasi? Haluaisitko oppia lisää tunteiden
hallitsemisesta? Tarvitsetko työkaluja toimivan vuorovaikutuksen rakentamiseen?
Tältä kurssilta saat taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää sekä itseäsi että muita.
Harjoittelemme aitoa kohtaamista, jolla voi
vähentää riitatilanteiden syntymistä ja parantaa yhteishenkeä. Jatkamme tutulla toiminnallisten menetelmien linjalla ja harjoitukset saa omaan käyttöön kurssin jälkeen.
Kurssi on oma kokonaisuutensa, jolle voit
osallistua vaikket olisi käynyt Oman elämäni
MacGyver -ykköskurssia.
Huom. Tapahtuma ei sisällä yöpymistä.

WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI/
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In the MacGyver of My Own Life 2 course we
will learn to recognize our feelings. We also
learn how to create better interaction with other
people. You will improve your skills to realize
and listen to yourself and others. You can attend
this course even if you haven’t attend the first
course.
Hinta: 25 €
Ilmoittaudu 18.10. mennessä.

NYKYISILLE & TULEVILLE
PIIRILUOTTIKSILLE
PIIRIN LUOTTISSEMINAARI
la 24.8.2019 klo 10.00-17.00
Nuorisotila Elzu, Kerava
Piirin luottisseminaari tuo yhteen kaikki
Uudenmaan piiripesteissä toimivat partiolaiset. Kehitämme itsensäjohtamistaitojamme, kiinnitämme huomiota hyvinvointiin ja
suunnittelemme piirin tulevaa toimintaa.
Seminaariin osallistuminen kuuluu kaikkien
piiripesteissä toimivien pestiin. Tapahtuma
on avoin ja paras startti myös kaikille piiripestistä kiinnostuneille!
Scouting District of Uusimaa Volunteer
Gathering offers the volunteers of the scouting
district a possibility to meet other volunteers.
The event programme includes training in
self-leadership and personal well-being.
Additionally we will plan for the year 2020. If
you are interested in a volunteer work position
in the district organization, this the best start!
Maksuton piirin tarjoama tapahtuma.
Ilmoittaudu 11.8. mennessä.

PARTIOKOULUTTAJAKOULUTUS
11.-13.10.2019 Peurantupa, Vantaa
Partiokouluttajakoulutus on tarkoitettu kaikille piirin kursseilla kouluttaville. Kurssi
keskittyy erityisesti koulutusrupeaman ja
-kokonaisuuden kuten kurssin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kurssilla
käydään läpi koulutusvuoden kulkua ja piirin
käytäntöjä kurssinjohtajan näkökulmasta.
Lisäksi kurssilla harjoitellaan kouluttamista
valmistelemalla kurssin aikana koulutusrupeama.
Partiokouluttajakurssilta saat kokemusta
kouluttamisesta ja sparrausta kouluttajana
toimimiseen niin piirin kursseilla kuin lippukunnassa tai alueellakin. Kurssin ennakkotietovaatimuksena on partiojohtajan peruskurssi. Järjestäjänä Pääkaupunkiseudun
partiolaiset.
Maksuton piirin pestatuille luottiksille otathan yhteyttä, mikäli haluat piirikurssille kouluttamaan! Ilmoittautuminen aukeaa
myöhemmin.

LIPPUKUNTAAN
AT KOULUTUKSET
TTAV
TILA
Tiesitkö, että entistäkin paremman
lippukuntatoiminnan
tukemiseksi
tarjoamme lippukunnille tilattavia
koulutuksia maksutta?
Jokainen koulutus räätälöidään lippukunnan tai lippukuntien (voitte
tilata koulutuksen alueellenne yhdessä) yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan järjestää lippukunnan kololla tai vaikkapa osana
johtajien viikonloppuretkeä.
Varaa koulutus piiritoimistolta, niin
laitetaan teitä mietityttävät asiat
kuntoon! Tilaathan koulutuksen aina
vähintään kaksi kuukautta ennen toivottua toteuttamisajankohtaa.

REKRYTOINTI JA PEREHDYTYS
Haluaisitteko tukea, apua ja intoa uusien aikuisten rekrytointiin ja kouluttamiseen?
Tämä on teille, jos lippukunnassanne kaivataan lisää aikuisia toimintaan tai apua uusien
aikuisten mukana pitämisessä tai vaikkapa
Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämisessä.

VIESTINTÄ HALTUUN
Vinkkejä lippukunnan ulkoiseen viestintään, kuten nettisivujen perustamiseen tai
päivittämiseen, sosiaalinen median kanavien haltuunottoon ja paikallismedian kanssa
viestintään.
Tämä on teille, kun haluatte kehittää viestintäosaamistanne ja kasvattaa jäsenmääräänne.

OHJELMAT OJENNUKSEEN
Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryhmänjohtamiseen tai
ikäkausiohjelman
käytännön toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa
esimerkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjelmaa. Tai tarvitsetteko apua jonkin ohjelmatapahtuman järjestämiseen? Intoa ja
ideoita esimerkiksi Tarpojamajakan, Sepelin
eli seikkailijapelin tai vaikkapa samoajien
ROK:in järjestämiseen.
Tämä on teille, jos lippukunnassanne kaivataan tietoa tietystä ikäkaudesta tai sen
ohjelmasta.

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

LIPPUKUNTASPARRAUS
Lippukuntasparraus on johtajiston innostamista sekä kehittämiskohteiden työstämistä 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

Löydät lisätiedot kaikista tapahtumista
ja ilmoittautumislinkit piirin nettisivujen tapahtumakalenterista

www.uusimaa.partio.fi/
tapahtumakalenteri
Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti
kirjautumalla tapahtumailmoittautumislomakkeelle partio-ID:llä. Ilmoittautumisen voi tehdä joko henkilö itse
(yli 18-vuotias), huoltaja tai lippukunnassa huoltajan luvalla ryhmänjohtaja,
johtokolmikon jäsen tai jäsenrekisterinhoitaja.

Tarvitsetteko oppia ja neuvoja lippukunnan
johtajiston motivointiin, koulutusten suunnitteluun, johtajistotarpeen miettimiseen tai
pestijärjestelmän käyttöönottoon?
Tämä on teille, kun haluatte panostaa johtajien jaksamiseen ja osaamiseen.

POTKUA PAPERIPARTIOON
Haluatteko perehtyä yhdistyshallinnon perusteisiin ja lippukunnan arjen pyörittämisen työkaluihin, kuten varainhankinta- ja
talousasioihin?
Tämä on teille, jos lippukunnassanne tarvitaan tukea yhdistystoiminnan hallinnossa.

KISAT JA RETKET
Onko ryhmienne partiotaitokisaosallistuminen laskussa? Vai kaipaisitteko uutta puhtia
omien retkien järjestämiseen?
Tämä on teille, jos haluatte kehittää kisa- tai
retkeilykulttuurianne tai olette järjestämässä omat kisat.

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

UUDENMAAN
PARTIOPIIRIN
TOIMISTO

TAPAHTUMIIN
ILMOITTAUTUMINEN
MITEN ILMOITTAUDUN?

OSAAVA JA INNOSTUNUT
JOHTAJISTO

EI-VIELÄ-PARTIOLAISET OVAT
TERVETULLEITA
Haluatko tutustua partioon tai oletko
partiolainen, ja haluat kutsua ei- vielä
-partiolaisen kaverisi, perheenjäsenesi tai naapurisi mukaan?
Tapahtumiimme ovat tervetulleita kaikki! Ei-jäsenille tapahtumat
maksavat lähtökohtaisesti 20 euroa
enemmän.

Piiritoimisto auttaa sinua
tapahtumiin liittyvissä asioissa!
(09) 8865 1400
uusimaa@partio.fi
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
www.uusimaa.partio.fi

Ilmoittautumiset tehdään normaaliin
tapaan piirin tapahtumakalenterin
kautta.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
Ilmoittautumisen voi perua ennen tapahtuman ilmoittautumisajan päättymistä kuluitta.

www.uusimaa.partio.fi/
ilmoittautumisehdot

I/ tapahtumat
ARTIO.F
Uudenmaan
Partiopiirin
WWW.UUSIMAA.P
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus
ERI
ENT
TAPAHTUMAKAL
Siviksen
kanssa.

