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15.-23.7. Piirileiri VALKAMA       

15.8. Piirin luottisseminaari  P

21.-23.8. Partiojohtajaperuskoulutus 2/20 (2. osa)   

28.-30.8. Vaeltajatapahtuma Väre (SP)  

5.9. Kohtaaminen       

8.9.   Tervetuloa partioon   

12.-13.9. Piirin syyspartiotaitokisat       

VK 38    Aluetapaamiset  J

15.9. Monimuotoinen partiojohtajaperuskoulutus 
3/20 alkaa   

19.-20.9. Ensiapukoulutus EA1     

25.-27.9. Akela- ja sampokoulutus 3/20   

26.9. Sudenpentu-/seikkailijaohjelman 
perusteet     

26.9. Tarpojien taitopäivä (yhteiskuntatarppo)  

26.9. ROK-kouluttajan koulutus   

2.-4.10. Valmentajakoulutus (SP)  P

3.-4.10. Partiotaitojen syys-SM-kisat:
Käännekohta     

9.-11.10. Flaksi samoajille   

23.-25.10. Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja-
ja pestijohtajakoulutukset     

23.-25.10. Erätaitoperuskurssi      

23.-25.10. Aikuisten erätaitoperuskurssi      

24.10.  Luotsisatelliitti     

VK 45 Aluetapaamiset  J

7.11. Retkiruokakoulutus     

10.11. Lisää aikuisia -webinaari     

14.11. Luotsikoulutus     

21.11. Lippukuntapäivä & piirin syyskokous     

27.-29.11. Partiokouluttajakurssi     P
28.-29.11. Samoaja 2ZH   

ELOKUU

SYYSKUU

MARRASKUU

LOKAKUU

5.3. Valmentava johtaminen -koulutus   

6.-8.3. Valkaman tekijäseminaari  P

7.-8.3. Oman elämäni MacGyver 2: 
Tunteet ja vuorovaikutus   

14.-15.3. Partiotaitojen talvi-SM-kisat: 
Riekon Kiepaus II       

14.-15.3. Partion kevätpäivät  (SP)  P
18.3.  Vaeltajaohjelmailta  

20.3. Samoajat Gone Wild  

21.3. Sudenpentu-/seikkailijaohjelman 
perusteet     

22.3. Valmentajatreffit  P 
21.-22.3. Jamix-ruokatietopankkikoulutus      

28.3. Lippukuntapäivä & piirin kevätkokous      

1.4. Lisää aikuisia -webinaari goes Partioviikko    

3.-5.4. Tarpojamajakka (leiritarppo)  

3.-5.4. Partiojohtajaperuskoulutus  1/20 (2. osa)    

17.-19.4. Partiojohtajaperuskoulutus 2/20 (1. osa)     

18.-19.4. Sisujohtajakoulutus (SP)     

20.-26.4. PARTIOVIIKKO: lippukuntien omat tapahtumat
      

VK 18 Aluetapaamiset  J

1.5.-31.8. Monimuotoinen pestijohtajakoulutus 2/20     

1.5.-31.8. Monimuotoinen luotsikoulutus 2/20      

5.5. Webinaari: Houkutteleva ja toimiva 
lippukunnan viestintä      

8.-10.5. Koulutustapahtuma Kohtaus & 
valmentajakoulutus  (SP)  P

15.-17.5. Valkaman tekijäseminaari   P

15.-17.5. Melontaretki    

17.-19.1. Valkaman tekijäseminaari   P

18.1. Luottisstartti  P

22.1. Johtokolmikkomentoroinnin 
Kick-off  J

31.1.-2.2.  Erätaitojatkokurssi      

31.1.-2.2. Partiojohtajaperuskoulutus 1/20 (1. osa)   

31.1.-2.2. Akela- ja sampokoulutus 1/19   

1.2. Sudenpentu-/seikkailijaohjelman 
perusteet    

VK 6 Aluetapaamiset  J

4.2. Tervetuloa partioon    

7.-9.2. Valmentajakoulutus (SP)   P

8.2. Perhepartio-ohjaajan koulutus    

8.2. Piirin talvikisat Hankikanto      

8.-9.2. Ensiapukoulutus EA1     

9.2. Luotsikoulutus 1/20    

25.2. Monimuotoinen akela- ja sampokoulutus 
2/20 alkaa    

28.2.-1.3. Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- 
ja pestijohtajakoulutukset 1/20    

29.2. Hygieniapassitesti      

TAMMIKUU

HELMIKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

MAALISKUU

VUONNA 2020 PARTIOSSA 
POHDITAAN JOHTAJUUTTA

Vuonna 2020 partion ohjelmapainotuk-
sena on johtajuus! Tarkennamme kat-
seen kaikkiin niihin tapoihin, joilla partio 
tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuu-
den harjoitella johtamisen taitoja omassa 
ryhmässä sudenpennusta asti turvalli-
sessa ympäristössä. 

Aikuisen johtajan rooliksi jää ohjata, an-
taa tilaa ja tukea. Ei siis kannatella, mut-
ta olla valmiina ojentamaan auttava käsi 
kun sitä tarvitaan. 

Nyt on hyvä miettiä, toteutuuko tämä 
omassa lippukunnassasi ja kaikissa ikä-
kausissa? Saavatko sudenpennut pieniä 
vastuutehtäviä, seikkailijat vuorollaan 
toimia vartionjohtajina, tarpojat har-
joitella vastuunottoa porukalla vaikkapa 
retken aktiviteettia suunnitellen? Riit-
tääkö mielekkäitä vastuutehtäviä myös 
niille samoajille, jotka eivät halua var-
tionjohtajiksi ja löytyykö vaeltajille luotsi 
tueksi lippukuntaa kannattelevissa joh-
topesteissä toimimiseen?

Keväällä on myös hyvä uhrata hetki aikaa 
lippukunnan johtajaresurssien miettimi-
seen. Onko nykyistä johtajistoa tarpeek-
si? Saavatko lippukunnan toiminnassa 
mukana olevat aikuiset toiminnasta myös 
itse jotain? Onko lippukuntaan tarvetta 
löytää uusia johtajia? Onko ei-aktiivisis-
sa jäsenissä piilevää johtajaresurssia jota 
ei tällä hetkellä hyödynnetä?

Kuten lapsen ja nuoren, myös aikuisen 
partiolaisen polulla nousujohteisuus on 
avain. Uuden on helppo tulla mukaan ja 
löytää oma paikkansa, kun partioon saa 
tutustua pienistä tehtävistä aloittaen.

JUSSI LEINONEN
Uudenmaan partiopiirin johtaja

P.S. Vuoden 2020 suurimmat yhteiset tapah-
tumat ovat partiotaitojen kevään SM-kisat 
toukokuussa Hyvinkäällä ja piirileiri Valka-
ma 2020 heinäkuussa Hangossa. Ihan uutta 
koulutustarjonnassa ovat perhepartio-oh-
jaajan koulutus, sisujohtajakoulutus ja en-
siapukoulutus. Tutustu tapahtumiimme ja 
tule mukaan!

UUDENMAAN 
PARTIOVUOSI 2020

Sudenpennut

Seikkailijat

Tarpojat

Samoajat

Vaeltajat

Aikuiset

 P Piiripesteissä toimivat 
piiriluottikset

 J Lippukuntien johtokolmikot

HEINÄKUU
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LIPPUKUNTAPÄIVÄ    
la 28.3. klo 10-16, Lohja

Lippukuntapäivän messut tarjoaa kai-
kille johtajaikäisille ideoita ja hauskaa 
tekemistä, kun piirin ryhmät tarjoile-
vat maistiaisia toiminnastaan ja palve-
luistaan. Tule keräämään messukassiisi 
parhaita käytäntöjä, hyödyllisiä tietoja, 
ideoita ja messukarkkeja. Päivän ohjel-
massa on myös Uudenmaan partiopiirin 
kevätkokous. Piirin tarjoama maksuton 
tapahtuma.

The day starts with a Scout Fair that 
gathers all Scouts leaders in the Uusimaa 
area to meet, learn and be inspired! In the 
afternoon we will have the general meeting 
of the Scouting District of Uusimaa. 

Ilmoittaudu 15.3. mennessä.

PARTIOVIIKKO        
20.-26.4.

Partioviikolla lippukunnat järjestävät 
pop-up-koloja, iltanuotioita, metsäki-
noja ja muita tempauksia. Partioviikon 
tapahtumissa painotetaan aikuisten 
rekrytointia ja piiritoimisto tukee mark-
kinoinnissa. Kaikki avoimen tapahtuman 
järjestävät uusimaalaiset lippukunnat 
saavat itselleen uuden partiobanderol-
lin! 

Ilmoita tapahtumanne piiritoimistolle: 
bit.ly/partioviikko2020

Partioviikolla on myös Esikoululaisten 
Partioviikko eli kaikki Suomen eskarit 
voivat tilata itselleen ilmaisen partioai-
heisen aktiviteettipaketin. Lippukunnan 
kannattaa tällöin tehdä vierailu lähies-
kariin esimerkiksi retkipäivän tai toi-
minnallisen vanhempainillan merkeissä 
– toimii sekä lasten että aikuisten rekry-
tointiin!

During the Scout Week we wear our 
neckerchiefs, move our scout meetings and 
other happenings to town centers, and let 
everyone try out scouting activities in pop-
up locations!

PIIRILEIRI VALKAMA 2020
     

15.-23.7. Syndalen, Hanko

Valkama on Uudenmaan partiopiirin 
yhdeksäs piirileiri, kaikille avoin jopa 
3000 osallistujan tapahtuma. Se on ke-
sän iloinen kohokohta, joka innostaa 
uusmaalaiset ja muut partiolaiset sekä 
ei-partiolaiset ja ulkomaalaiset vieraat 
nauttimaan leirielämästä. Valkama on 
ensimmäisiä uudella vuosikymmenellä 
järjestettäviä suuria partiotapahtumia, 
joten se suuntaa katseensa vankasti koh-
ti tulevaisuutta ja pyrkii avaamaan kes-
kustelua siitä, miltä partioleiri näyttää 
2020-luvulla. Tulevaisuuden partiolei-
rillä uusi ja vanha kohtaavat ennennä-
kemättömillä tavoilla yllättäen jokaisen 
osallistujan ja tekijän.

Valkama is the ninth District camp of the 
Guides and Scouts District of Uusimaa. The 
camp will be the highlight of the summer 
that offers fun activities to all ages and 
inspires scouts and non-scouts from Uusi-
maa and the rest of the world to enjoy camp 
life with 3000 new friends!

Ilmoittautuminen käynnissä 11.12.–4.3. 
Ilmoittaudu nopean ilmoittautujan 
etuhintaan 11.2. mennessä. 

>> valkama2020.fi 

VAELTAJAOHJELMAILTA  
ke 18.3. Partiosema, Helsinki

Hei vaeltaja! Onko oman ikäkautesi 

partio-ohjelma sinulle vielä hämärän 
peitossa? Illan aikana tutustutaan vael-
tajaohjelmaan monine mahdollisuuksi-
neen ja tehdään oma henkilökohtainen 
vaelluskartta. Ohjelmaa myös luotseille. 
Tarjolla on pieni iltapala. Piirin tarjoama 
maksuton tapahtuma.
Rover Scout, come and learn what kind 
of programme you can execute with your 
peers!

Ilmoittaudu 15.3. mennessä.

IKÄKAUSITAPAHTUMAT

SAMOAJAT GONE WILD   
to 20.3. Helsinki

Vuoden isoimmat partiobileet tulevat 
taas! Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
SGW:ssä samoajat pääsevät nauttimaan 
hyvästä musiikista, leikkimielisestä ki-
sailusta, sekä niin uusien kuin vanho-
jenkin ystävien seurasta.

The biggest scout party of the year for 
Explorer Scouts will be held in Helsinki in 
March!

Ilmoittaudu 29.2. mennessä.

TARPOJAMAJAKKA: LEIRI   
3.-5.4.

Uudenmaan tarpojaikäiset kokoontuvat 
yhteen leiritarppo-teemaiseen majak-
kaan, viikonloppuretkeen, jossa valmis-
taudutaan jo silmissä siintävään kesän 
piirileiri Valkamaan! Voitte osallistua, 
vaikka vartionne ei suorittaisi leiritarp-
poa juuri nyt.
Tarpojavartion mukana tulee olla johtaja 
lippukunnasta. Osallistumismaksu 35€/
tarpoja (johtajat ilmaiseksi).

A weekend camp for trackers (12-15 year old 
scouts) . Leader, come with your patrol!

Ilmoittaudu 16.3. mennessä.

SUDENPENTU- JA 
SEIKKAILIJAKISAT NOPPA   

Suomen partiolaiset tarjoaa lippukun-
nille joka vuosi valmiin kisapaketin, 
jonka mukaan lippukunnat voivat yksin 
tai yhdessä naapurilippukuntien kans-
sa järjestää omat partiotaitokilpailut 
sudenpennuille ja seikkailijoille! 
Vuoden 2o20 sudenpentu- ja seikkailija-
kisa NOPPA vie matkalle pelien 
äärelle! Kilpailussa pentueet ja vartiot 
hyppäävät pelilaudalle ja testaavat 
tuttuja partiotaitoja erilaisten pelien ja 
tehtävien muodossa. 

Lippukunnan edustaja voi tilata sähköisen 
paketin (maksuton) ja kisamerkit 
piiritoimistolta: uusimaa@partio.fi.

PIIRIN TALVIPARTIOTAITOKISAT: 
HANKIKANTO     
la 8.2. 

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiirin ja 
Pääkaupunkiseudun partiolaisten tal-
vikisoihin! Talvikisat ovat tänä vuonna 
päiväkisat. 

The Scout Districts winter scouting skills 
competition  is open to scouts over 12. 

Ilmoittautuminen aukeaa marraskuussa. 
Kisavartion johtaja ilmoittaa koko vartion.

PARTIOTAITOJEN TALVI-SM-
KISAT: RIEKON KIEPAUS II

   
14.-15.3. Kajaani

Samoajien, vaeltajien ja aikuisten par-
tiotaitojen SM-kisat käydään tänä vuon-
na Kajaanissa! Kainuun korpien tuulet 
kutsuvat seikkailuun nälkämaan sydä-
meen.
Päiväsarjat la: 
>  tarpoja naiset
>  tarpoja avoin 
Yösarjat la-su:
>  samoaja naiset 
>  samoaja avoin 
>  vaeltaja naiset (yli 18-vuotiaat naiset)
>  vaeltaja avoin (yli 18-vuotiaat miehet 
ja sekavartiot)

The Finnish winter championship of scout-
ing skills will be determined this year in 
Kajaani!

Ilmoittautuminen aukeaa marraskuussa. 
Kisavartion johtaja ilmoittaa koko vartion. 
>> www.riekonkiepaus.fi

PARTIOTAITOJEN KEVÄT-SM-
KISAT: TERVAUS 2020    
16.5. Kiljava, Hyvinkää

Tervaus 2020 -kisoissa uusmaalaiset 
pistävät parastaan eri puolilta Suomea 
saapuvien partiolaisten päänmenoksi. 
Meri ja siihen liittyvä symboliikka on 
aina ollut lähellä uusmaalaisten partio-
laisten sydäntä. Veneen tervaus on tär-
keä huoltotoimenpide ennen kesän ve-
neilykautta, ja Tervauksessa pääseekin 
testaamaan omaa “merikelpoisuuttaan” 
ennen kesän leirejä. Suolavettä ei Hy-
vinkään metsistä kuitenkaan löydy, jo-
ten pelastusliivit voi jättää kotiin! Early 
Bird -hinta 70€/vartio, sen jälkeen 105€/
vartio. 

Sarjat: 
>  tarpoja naiset
>  tarpoja avoin
>  kevyt sarja (yli 15-vuotiaat)

The Finnish Spring championship of scout-
ing skills will be hosted by The Scout District 
of Uusimaa! This competition is mainly for 
Tracker Scouts.

Early Bird -hinta voimassa 12.4. asti. 
Ilmoittautukaa 26.4. mennessä. Kisavartion 
johtaja ilmoittaa koko vartion.
 >> partio.fi/tervaus

TURVALLISESTI YHDESSÄ  
-VERKKOKOULUTUS   

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen 
partiojohtajan ja ryhmänvetäjän ohje 
lasten ja nuorten kasvuympäristön tur-
vallisuuden vahvistamiseksi partiossa. 
Verkkokoulutus on pakollinen kaikille yli 
15-vuotiaille ryhmänjohtajille sekä kai-
kille partiossa toimiville yli 18-vuotiail-
le. Oletko sinä jo tehnyt sen? Suorittami-
seen menee reilun tunnin verran aikaa. 
Tehtäviä voi tallentaa ja tehdä omassa 
tahdissa.

Safely together is an online course to en-
sure a 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. 

Suorita koulutus: 
>> partio.fi/turvallisesti-yhdessa

TERVETULOA PARTIOON   

ti 4.2. klo 18-20.30 Fiskarin Kylätila, Fiskars 
TAI oman lippukunnan koulutus / verkkokou-
lutus

Tiedätkö mitä partion eri ikäkausissa 
tehdään? Tiedätkö miksi partiossa ter-
vehditään vasurilla ja retkeillään? Ter-
vetuloa partioon -koulutus on partion 
aloittajille, partiolaisten huoltajille ja 
uuden harrastuksen aloittamisesta kiin-
nostuneille. Piirin tarjoama maksuton 
tapahtuma. 

Tervetuloa partioon -koulutus on mah-
dollista suorittaa myös verkkokoulutuk-
sena. Koulutuksen suorittamiseen kuluu 
noin 1,5 – 2 tuntia. Tehtäviä voi tallentaa 
ja tehdä omassa tahdissa.

Welcome to Scouting is an introductory 
one evening course or an online course to 
the scouting traditions, scout method, age 
groups and scout terminology. 

Ilmoittaudu mukaan Fiskarin koulutukseen 
28.1. mennessä. Verkkokoulutus: 
>> partio.fi/tervetuloapartioon

AKELA- & SAMPOKOULUTUS  
>> 31.1.-2.2. Akela- ja sampokoulutus 1/20, 
Kavalahti, Inkoo
>> 25.2. - 30.4. Monimuotoinen akela- ja 
sampokoulutus 2/20, startti Porvoossa

Koulutus on suunnattu pestissä aloitte-
leville tai jo toimiville akeloille (7-9 v. 
sudenpentujen johtaja) sekä sammoille 
(10-12 v.seikkailijoiden johtaja). Koulu-
tuksen käytyäsi tunnet sudenpentu- ja 
seikkailijaikäisten partio-ohjelmaa sekä 
tiedät, miten lapsia ohjataan. Koulutuk-
seen osallistumisen edellytyksenä on 
18 vuoden ikä ja perustiedot partiosta 
(esim. Tervetuloa partioon -koulutus).

Monimuotoinen akela- ja sampokoulu-
tus koostuu ilta- ja viikonloppukurssi-
kerroista ja kurssikertojen välillä itse-
näisesti suoritettavista tehtävistä.

>> la 1.2. Sudenpentu/seikkailijaohjelman
 perusteet 1/20
>> la 21.3. Sudenpentu/seikkailijaohjelman  
 perusteet 2/20

Koulutusten osana järjestetään Ikäkau-
siohjelman perusteet -koulutusosio. 
Jos olet suorittanut akela-koulutuksen, 
tämän moduulin käymällä saat suorite-
tuksi koko sampo-koulutuksen ja toi-
sinpäin. Se sopii myös sudenpentulau-
massa tai seikkailijajoukkueessa apuna 
toimiville samoajille.

Osallistumismaksu 49 €, ikäkausioh-
jelman perusteet 15 € (maksajana 
lippukunta).

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

Ilmoittaudu 1/20-kurssille 12.1. mennessö, 
2/20-kurssille 31.1. mennessä (2/20-
ikäkausiosuuteen 8.3. mennessä).

PERHEPARTIO-OHJAAJAN 
KOULUTUS  
la 8.2. klo 14-17 Partioasema, Helsinki

Koulutus antaa valmiudet ohjata ja aloit-
taa perhepartiotoiminta lippukunnassa. 
Olit sitten konkari tai vasta ajatusta he-
rättelevä, niin koulutuksessa on sinulle 
varmasti uutta asiaa. Päivän aikana teh-
dään toimintasuunnitelma perhepartion 
kaudelle, opitaan perhepartioikäisestä 
lapsesta, tarkastellaan toimintaa lippu-
kunnan näkökulmasta ja harjoitellaan 
soveltamaan ohjelmaa omalle porukalle 
sopivaksi. Osallistumismaksu 10€ (mak-
sajana lippukunta).

Ilmoittaudu 30.11.2019 mennessä.

SISUJOHTAJAKOULUTUS  

18.-19.4. Tampere

Koulutus on kaikille erityistä tukea tar-
vitsevien lasten ja nuorten kanssa par-
tiossa toimiville ja sisutoiminnasta 
kiinnostuneille johtajille. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Vastauksia kysymyk-
siin: Miksi partion mahdollistaminen 
kaikille on tärkeää? Keitä ovat erityistä 
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret?  Miten 
partio-ohjelmaa sovelletaan erityistä 
tukea tarvitseville? Mikä on Partiokamu? 
Miten toimin ylivilkkaiden lasten kans-
sa? Kuinka käynnistän sisupartiotoi-
minnan lippukunnassani? Osallistumis-
maksu 80 euroa (maksajana lippukunta).

Ilmoittaudu 3.4. mennessä.

PARTIOTAITOKILPAILUT

JOHTAJAKOULUTUS

KOKO PIIRIN YHTEISET 
TAPAHTUMAT

4 5

KEVÄTKAUDEN 2020 
TAPAHTUMAT
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PARTIOJOHTAJAN JATKO-
KOULUTUS KO-GI  
>> Ko-Gi 136 (pääsiäinen) 8.-13.4. ja 6.-9.8.
>> Ko-Gi 137 (pitkä leiri) 3.-5.4. ja 25.6.-3.7.
>> Ko-Gi 138 (lyhyt leiri) 2.-5.4. ja 6.-12.7.
>> Ko-Gi 139 (vaellus) 26.-29.3. ja 14.-22.8.
>> Ko-Gi 140 (kaamos) 21.-24.5. ja 27.12.2020-
1.1.2021

Partiojohtajan jatkokoulutus, Kolmia-
pila-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu si-
nulle yli 22-v. partiojohtaja, joka haluat 
perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja 
menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi 
sekä viedä suomalaista partiotoimintaa 
eteenpäin. Olet ehtinyt kerätä käytännön 
kokemusta partiojohtajapesteistä lippu-
kunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. 
Oleellista on, että olet halukas oppimaan 
uutta ja valmis sitoutumaan minimis-
sään vuoden kestävään prosessiin.

Kurssien osallistumismaksut 390-440€. 
Suosittelemme lippukuntaa anomaa 
avustuksia jäsentensä koulutusten mah-
dollistamiseen. 

Ilmoittaudu 3.2. mennessä. 
>> partio.fi/vuoden-2020-ko-gi-kurssit

ERÄTAITOJATKOKURSSI    
31.1.-2.2. Loppi

Tule harjoittelemaan retkeilyä talvisissa 
olosuhteissa! Kurssilla yövytään ulkona 
ja liikutaan suksilla. Hyvä eräviikonloppu 
koostuu myös maukkaasta retkiruuasta. 
Erätaitojatkokurssin pääsyvaatimuksena 
on erätaitoperuskurssi tai vastaavat 
taidot. Kurssi tarjoaa elämyksiä, lähde 
rohkeasti mukaan taitavan eräryhmän 
oppiin! Osallistumismaksu 40 €.

At the winter woodcraft course Explorer, 
Rover and adult scouts will learn the skills 
about winter hiking. The course  includes 
skiing, cooking in the forest and training, 
how to survive if you were to drop through 
ice into water. The whole weekend will be 
spent outdoors, part of it skiing and part of 
it at the camp.

Ilmoittaudu 20.1. mennessä.

MELONTARETKI    
15.-17.5. Päijänne

Rento melontaviikonloppu Päijänteellä. 
Retken aikana harjoitellaan melontatek-
niikkaa, kanootin pakkausta ja tavaroi-
den sekä ihmisten kuljettamista kanoo-
tilla kuivana paikasta toiseen. Yövytään 
luonnossa ja nautitaan kauniista maise-

mista. Johtajahuoltoa parhaimmillaan!   
Osallistumismaksu  40 €.

Relaxed canoeing expedition in southern 
Finland. You will learn  how to pack the 
canoe, paddling techniques and how to stay 
dry!

Ilmoittaudu 27.4. mennessä.

ENSIAPUKOULUTUS EA1    
31.1.-2.2.  Isojärven leirimaja, Pornainen

EA 1-koulutuksessa käydään läpi 
•	 toiminta onnettomuudessa tai  

sairauskohtauksessa
•	 hätäensiavun perusteet 
•	 tajuttomalle annettava ensiapu
•	 peruselvytys
•	 vierasesine hengitysteissä
•	 verenkierron häiriötila (sokki)
•	 haavat
•	 tavallisimmat sairauskohtaukset
•	 palovammat ja sähkön aiheuttamat 

vammat
•	 nivelvammat ja murtumat
•	 myrkytykset

Kurssin sisällössä painotetaan retkeilys-
sä ja luonnossa liikkujan ensiapu tarpei-
ta. Osallistumismaksu 90€ (maksajana 
lippukunta).

Ilmoittaudu 25.1. mennessä.

HYGIENIAPASSITESTI    

la 29.2. klo 12-15 Partioasema, Helsinki

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi lä-
tynpaistajille, kesäleirien muonittajille 
ja muille ruoan kanssa toimiville parti-
olaisille. Käyty koulutus ja siitä saatava 
hygieniapassi on hyvä valtti esimerkiksi 
kesätöitä haettaessa. Luvassa on tun-
nin mittainen koulutus, jossa kerrataan 
ennakkoon itse opiskeltuja asioita. Sen 
jälkeen suoritetaan virallinen hygienia-
passitesti. Osallistumismaksu 30€ (mak-
sajana lippukunta).

Ilmoittaudu 16.2. mennessä.

VALMENTAVA JOHTAMINEN   

to 5.3. klo 18 Partioasema, Helsinki

Valmentava johtaminen on työelämässä 
pinnalla oleva johtamissuuntaus. Tule 
kuulemaan, mitä se tarkoittaa ja miten 
voit harjoitella valmentavaa johtamista 
partiossa ja pohtimaan, mitä olet jo nyt 
oppinut. Voit osallistua myös etänä we-
binaarimuodossa. Maksuton piirin tarjo-
ama tapahtuma.

Coaching as a leadership style is popular in 
working life. What does it actually mean and 
how can you practice coaching in Scouts?

Ilmoittaudu 19.2. mennessä.

mään sekä tehdään lippukunnan henki-
löstö- ja koulutussuunnitelma sekä ver-
kostoidutaan. 
Monimuotokoulutus sisältää piirileirillä 
pidettävän lähiopetuksen lisäksi itse-
näistä työskentelyä. 

Esitietovaatimuksena on partiojohta-
jan peruskoulutus. Osallistumismaksu 
viikonloppukurssissa 45€, monimuoto-
kurssissa 20€ (maksajana lippukunta).

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

Ilmoittaudu 1/20-kurssille 2.2. mennessä, 
2/20-kurssille 1.4. mennessä.

LIPPUKUNNANJOHTAJA-
KOULUTUS  

 Ennakkoilta Partioasemalla ma 24.2. & 
28.2.-1.3. Kavalahti, Inkoo

Kattavasti tietoa rekisteröityneen yh-
distyksen johtamisesta, lippukunnan 
toiminnan johtamisesta, viestinnästä 
ja sidosryhmistä sekä aikuisten johta-
misesta. Kurssilla opit suunnittelemaan 
ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja 
resursseja myös pitkällä aikavälillä ja sy-
vennät osaamistasi johtamisesta. 
Koulutus on tarkoitettu lippukunnan 
keskeisille johtajille - lippukunnanjoh-
tajan lisäksi erityisesti lippukunnan hal-
lituksen jäsenille. Esitietovaatimuksena 
on partiojohtajan peruskoulutus. Osal-
listumismaksu 45€ (maksajana lippu-
kunta).

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.

Ilmoittaudu 2.2. mennessä.

OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS    

28.2.-1.3. Kavalahti, Inkoo 

Perehdy partio-ohjelman sisältöön eri 
ikäkausissa  ja opi, miten sitä käytännös-
sä sovelletaan lippukunnan toimintaan! 
Kurssilla syvennät myös johtamistaito-
jasi aikuisten johtamisen suuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutusta suositellaan 
ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausi-
vastaaville, luotseille ja kaikille muille, 
jotka kaipaavat tukea, ideoita ohjelman 
toteuttamiseen ja haluavat laajentaa 
verkostoaan. Esitietovaatimuksena on 
partiojohtajan peruskoulutus. Osallistu-
mismaksu 45€ (maksajana lippukunta).

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.

Ilmoittaudu 2.2. mennessä.

PARTIOJOHTAJA-
PERUSKOULUTUS  
>> Partiojohtajaperuskoulutus 1/20
    1. osa 31.1.-2.2. Kavalahti, Inkoo & 
    2. osa 3.-5.4. Vihdin pirtti, Vihti 
>> Partiojohtajaperuskoulutus  2/20 
    1. osa 17.-19.4. Metsäpirtti, Tuusula & 
    2. osa 21.-23.8. Kesärinne, Tuusula

Jokaisen partioaikuisen partiopolulle 
kuuluvalta partiojohtajaperuskurssilta 
saat eväitä partiopestien hoitamiseen 
sekä uusia partiokavereita ympäri Uut-
tamaata. Kurssilla selviävät mm. partio-
menetelmä, partion johtamiskäsitys sekä 
lippukunnan hallinto. Opit uutta myös 
itsesi johtamisesta sekä projektijohtami-
sesta. Kurssi koostuu kahdesta viikonlo-
pusta sekä johtamisharjoituksesta, joka 
mielellään sijoittuu kurssiosien väliin. 
Kurssilaista ohjaa omassa lippukunnassa 
kokeneempi partiojohtaja.  Osallistumis-
maksu 92 €  (maksajana lippukunta).

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 and a leading 
practice held in your own local scout group.

Ilmoittaudu 1/20-kurssille 12.1. mennessä, 
2/20-kurssille 15.3. mennessä.

LUOTSIKOULUTUS   
>> su 9.2. Luotsikoulutus 1/20 Partioasema, 
Helsinki 
>> 1.5.-31.8. Monimuotoinen luotsikoulutus 
2/20 Valkaman yhteydessä

Onko lippukunnassanne jo luotseja tuke-
massa tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatoi-
mintaa? Luotsi ei ole vartionjohtaja, vaan 
henkilö joka ohjaa nuoren kasvua ja toi-
mintaa partio-ohjelman mukaan.

Monimuotoinen koulutus järjestetään 
piirileirin yhteydessä ja voit hankkia 
pätevyyden myös useamman ikäkauden 
luotsiksi. Leirillä pidettävän lähiopetuk-
sen lisäksi itsenäistä työskentelyä. 

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. 

Ilmoittaudu 1/20-kurssille 25.1. mennessä, 
2/20-kurssille 1.4. mennessä.

PESTIJOHTAJAKOULUTUS   
>> 28.2.-1.3. Pestijohtajakoulutus 1/20       
Kavalahti, Inkoo 
>> 1.5.-31.8. Monimuotoinen pestijohtaja-
koulutus 2/20 Valkaman yhteydessä

Kurssia suositellaan kaikille keskeisis-
sä lippukuntapesteissä toimiville. Opi 
lippukunnassa toimivien aikuisten va-
paaehtoisten tukemista pestaamisen, 
koulutuksen ja osaamisen tunnistami-
sen kautta. Koulutuksessa perehdytään 
rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja 
tutustutaan partion koulutusjärjestel-

JAMIX-RUOKATIETOPANKKI-
KOULUTUS    

su 22.3. klo 10-14 Partioasema, Helsinki

Oletko joskus tuskaillut, miten laske-
taan  lounasainekset lippukunnan leiril-
le tai retkelle? Piiri tarjoaa lippukuntien 
käyttöön Jamix-ruokaohjepankin, joka 
helpottaa tapahtumien ruokahuollon 
suunnittelussa. Koulutuksessa harjoit-
telemme ohjelman käyttöä ja saat lip-
pukunnallesi tunnukset. Maksuton piirin 
tarjoama tapahtuma.

Ilmoittaudu 13.3. mennessä.

WEBINAARI: HOUKUTTELEVA JA 
TOIMIVA LIPPUKUNNAN 
VIESTINTÄ    
ti 5.5. klo 18-19.30 kotisohvalla

Innostavalla ja hyvännäköisellä viestin-
nällä voidaan sitouttaa jäseniä lippukun-
nan toimintaan sekä saada mukaan uusia 
aikuisia ja lapsia. Toimiva viestintä ta-
voittaa niin jäsenet vanhempineen, joh-
tajiston, toiminnasta kiinnostuneet kuin 
eri sidosryhmätkin, ja tukee partio-oh-
jelman toteutumista lippukunnassa.

Webinaarissa käydään läpi käytännön 
vinkkejä, joilla voidaan kehittää sekä 
lippukunnan ulkoisesta että sisäisestä 
viestinnästä houkuttelevampaa ja te-
hokkaampaa. Lisäksi käydään läpi, miten 
lippukunnan kannattaa viestinnän avulla 
valmistautua syksyn toiminnanaloitusta 
ja partioinnostusta varten. Webinaarin 
jälkeen sinulla on kasa keinoja, joilla voit 
lähteä kehittämään lippukunnan vies-
tintää. Maksuton piirin tarjoama tapah-
tuma.

Ilmoittaudu 30.4. mennessä.

LISÄÄ AIKUISIA -WEBINAARI 
GOES PARTIOVIIKKO   
ke 1.4. klo 19.30-20.30 kotisohvalla

Partioviikon 2020 avoimissa tapahtu-
missa keskitytään erityisesti partiosta 
kiinnostuneiden aikuisten löytämiseen. 
Miten valmistautua Partioviikon tapah-
tumaan, miten toimia paikan päällä ja 
mitä tapahtuman jälkeen täytyy tehdä, 
että rekrytointi saadaan onnistuneesti 
maaliin? Tule hiomaan rekrytointikun-
tosi kohdilleen tähän webinaariin piirin 
rekrykonkareiden avulla netissä Skypen 
välityksellä! Piirin tarjoama maksuton 
tapahtuma. 

This webinar focuses on recruiting new 
adults during the open events of the Scout 
Week.

Ilmoittaudu 25.3. mennessä.

OMAN ELÄMÄNI MACGYVER: 
TUNTEET JA VUOROVAIKUTUS  
la 7.3. klo 9-18 ja su 8.3. klo 9-16 
Partioasema, Helsinki

Itsensä johtamisen yksi osa-alue on tun-
netaitojen hallitseminen. Tällä kurssilla 
tutustumme tunteiden säätelykeinoihin 
ja harjoittelemme erilaisten tunteiden 
ja ajatusten hyväksymistä. Tunnetaidot 
hallitseva johtaja ymmärtää tunteiden 
merkityksen vuorovaikutustilantees-
sa ja osaa rakentaa hyvää yhteishenkeä. 
Kurssilla harjoitellaan aitoa kohtaamis-
ta ja toisen näkökulman ymmärtämistä. 
Osallistumismaksu 25€ (maksuton piiri-
pestissä toimivalle). Tapahtuma ei sisällä 
yöpymistä.

In this MacGyver of My Own Life 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.

Ilmoittaudu 23.3. mennessä.

PIIRIN LUOTTISTARTTI   P
la 18.1. klo 10-17 Metsäpirtti, Tuusula

Luottisstartti on kaikkien Uudenmaan 
partiopiirin pesteissä toimivien eli pii-
riluottisten vuoden startti! Uudenmaan 
partiopiiri koostuu mahtavasta joukos-
ta piiriluottiksia ja lukuisista ryhmistä, 
jotka tekevät töitä yhteisten tavoitteiden 
eteen. Suunnataan yhdessä katse vuoteen 
2020! Päivän aikana tutustutaan toisiim-
me, tehdään yhdessä ja kouluttaudutaan 
kiinnostavien aiheiden äärellä. 

Päivään kuuluu myös Tervetuloa piiriin 
-kurssi uusille piiriluottiksille. Jos si-
nulla ei ole vielä piiripestiä ja sellainen 
kiinnostaisi, tutustu avoimiin pesteihin 
tai ota meihin yhteyttä! 

>> uusimaa.partio.fi/pestihaku
Ilmoittaudu 5.1. mennessä.

NYKYISILLE JA 
TULEVILLE 

PIIRILUOTTIKSILLE 
ERÄTAITOKOULUTUS

LISÄÄ JOHTAJIA!

TAITOKOULUTUS

HYVINVOINTI
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UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

MITEN ILMOITTAUDUN?

Löydät lisätiedot kaikista tapahtumista 
ja ilmoittautumislinkit piirin nettisi-
vujen tapahtumakalenterista

uusimaa.partio.fi/
tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti  
kirjautumalla tapahtumailmoittautu-
mislomakkeelle partio-ID:llä. Ilmoit-
tautumisen voi tehdä joko henkilö itse 
(yli 18-vuotias), huoltaja tai lippukun-
nassa huoltajan luvalla ryhmänjohtaja, 
johtokolmikon jäsen tai jäsenrekiste-
rinhoitaja. 

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Ilmoittautumisen voi perua ennen ta-
pahtuman ilmoittautumisajan päätty-
mistä kuluitta.

uusimaa.partio.fi/
ilmoittautumisehdot

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.

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.

Piiritoimisto auttaa sinua
tapahtumiin liittyvissä asioissa!

(09) 8865 1400

uusimaa@partio.fi

uusimaa.partio.fi

LIPPUKUNTAAN
TILATTAVAT KOULUTUKSET

Tiesitkö, että entistäkin paremman 
lippukuntatoiminnan tukemiseksi 
tarjoamme lippukunnille tilattavia 
koulutuksia maksutta? 

Jokainen koulutus räätälöidään lip-
pukunnan tai lippukuntien (voitte 
tilata koulutuksen alueellenne yh-
dessä) yksilöllisten tarpeiden mukai-
sesti. Koulutus voidaan järjestää lip-
pukunnan kololla tai vaikkapa osana 
johtajien viikonloppuretkeä. 

Varaa koulutus piiritoimistolta, niin 
laitetaan teitä mietityttävät asiat 
kuntoon! Tilaathan koulutuksen aina 
vähintään kaksi kuukautta ennen toi-
vottua toteuttamisajankohtaa. 

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 

Vinkkejä lippukunnan ulkoiseen viestin-
tään, kuten nettisivujen perustamiseen tai 
päivittämiseen, sosiaalinen median kanavi-
en haltuunottoon ja paikallismedian kanssa 
viestintään. 

Tämä on teille, kun haluatte kehittää vies-
tintäosaamistanne ja kasvattaa jäsenmää-
räänne.

OHJELMAT OJENNUKSEEN

Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryh-
mänjohtamiseen tai  ikäkausiohjelman 
käytännön toteuttamiseen? Koulutus tar-
joaa valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa 
esimerkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausioh-
jelmaa. Tai tarvitsetteko apua jonkin oh-
jelmatapahtuman järjestämiseen? Intoa ja 
ideoita esimerkiksi Tarpojamajakan, 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. 

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

EI-VIELÄ-PARTIOLAISET OVAT  
TERVETULLEITA
Haluatko tutustua partioon tai oletko 
partiolainen, ja haluat kutsua ei- vielä 
-partiolaisen kaverisi, perheenjäse-
nesi tai naapurisi mukaan? 

Tapahtumiimme ovat tervetullei-
ta kaikki! Ei-jäsenille tapahtumat 
maksavat lähtökohtaisesti 20 euroa 
enemmän.  

Ilmoittautumiset tehdään normaaliin 
tapaan piirin tapahtumakalenterin 
kautta. 

TAPAHTUMIIN 
ILMOITTAUTUMINEN

UUDENMAAN 
PARTIOPIIRIN 
TOIMISTO

Uudenmaan Partiopiirin tapahtumat 
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.


