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piirihallituksen terveiset partiosYksYYn
Syksyn tullen lippukunnan vanhat ryhmät jatkavat toimintaansa ja uusia muodostetaan. 
Ryhmien johtajat suunnittelevat mielekästä toimintaa omille ryhmilleen. Tärkeää lippukuntien 
arjessa on myös muistaa huolehtia johtajien hyvinvoinnista - omasta jaksamisesta ja muiden! 
Kannattaakin pitää huolta, että johtajat saavat tarvittavaa tukea pesteihinsä. Tuen tarpeesta 
kannattaa puhua pestikeskustelussa.

Vaikka partiossa puhutaan vapaaehtoistyöstä, jota lippukunnissa, piirissä ja projekteissa 
tehdään, niin pidetään mielessä, että partio on meidän kaikkien yhteinen harrastus. Siksi on 
tärkeää ottaa myös rennosti ja pitää hauskaa!  

Piiri järjestää syksyllä  monia tapahtumia,  niin  ohjelmaa  kuin   koulutustakin, joihin kannattaa  
ehdottomasti  osallistua.  Lippukunnan johtajisto tai piirin ryhmä voi  tulla  vaikka  porukalla 
virkistäytymään ja oppimaan uutta! Tapahtumat ovat  loistava paikka jakaa hyviksi koettuja  
toimintatapoja muille ja saada vinkkejä vietäväksi omaan lippukuntaan. Tervetuloa siis 
mukaan! 

miia pulkkinen
vapaaehtoistuen ministeri Uudenmaan Partiopiirin hallituksessa

p.s. Oletko partiolaisen huoltaja tai partioharrastuksen 
aloittamista pohtiva? Partio mahdollistetaan yhdessä. 
Osallistu tervetuloa partioon -tilaisuuksiimme livenä 
tai netissä!

Kuva: Eeva Helle  //  Kannen kuva: Susanna Mikander
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tervetuloa partioon   
>> ti 8.9. klo 17.45-20.30 porvoossa 
>> to 3.9. klo 18-20 nummelassa, vihdissä
>> tai lippukunnan oma tilaisuus 
>> tai verkkokoulutus

Tiedätkö mitä partion eri ikäkausissa teh-
dään? Tiedätkö miksi partiossa tervehdi-
tään vasurilla ja retkeillään? Tervetuloa 
partioon on koulutus partion aloittajille, 
partiolaisten huoltajille ja uuden har-
rastuksen aloittamisesta kiinnostuneille. 
Piirin tarjoama maksuton tapahtuma. 

Tervetuloa partioon -koulutus on mah-
dollista tehdä myös verkkokoulutukse-
na (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). 
Kesto on noin 1,5–2 tuntia. Tehtäviä voi 
tallentaa ja tehdä omassa tahdissa.

>> ilmoittaudu mukaan tapahtumiin    
    tapahtumakalenterissamme. 
>> lippukuntien aloitustapahtumia: 
    uusimaa.partio.fi/syksyllämukaan
>> verkkokoulutus: 
    partio.fi/tervetuloapartioon

WelCome to sCoutinG   
>> live online sun 6.9. at 17.30-20 
>> or attend an event by a local 
    group near you 
>> or complete an online course  
    independently anytime

Do you know what Cub Scouts, Tracker 
Scouts, or Rover Scouts do? Or why we 
greet with out left hands and go camping? 
''Welcome to Scouting'' is an introductory 
course to anyone interested in starting 
Scouting or parents of Scouts. Get to know 
the scouting traditions, scout method, age 
groups and scout terminology!

Join us for a live online event on Sunday 6.9. 
in English, or attend a season starting event 
by local scouts near you! You can also get to 
know the hobby by completing the course 
independently online anytime. The course 
takes 1,5-2 hours to complete, and you can 
save and continue the course at your own 
pace.  

>> sign up for the live online event via our 
website
>> Local season starting events: 
uusimaa.partio.fi/syksyllämukaan
>> Independent online course: 
www.partio.fi/welcome-to-scouting

lippukuntapäivä    
su 1.11. klo 10-17, klaukkala, nurmijärvi

Syksyn Lippukuntapäivässä johtajaikäi-
set pääsevät oppimaan uutta, tutustu-
maan muihin Uudenmaan lippukuntiin 
ja vaikuttamaan piirin syyskokoukses-
sa. Lippukuntapäivä on jokaista lippu-
kunnassa toimivaa johtajaa varten, tule 
nauttimaan ja kehittämään osaamistasi! 

Voit valita työpajateemoista itsellesi 
mielenkiintoisimman. Työpajat julkais-
taan syksyllä. Päivä startataan työpajal-
la, jonka jälkeen syödään lounas ja pide-
tään piirin syyskokous.

The Scout Fair will gather all Scouts leaders 
in the Uusimaa area to meet, learn and get 
inspired! In the afternoon we will have the 
general meeting of the Guides and Scouts 
District of Uusimaa.  

ilmoittaudu 20.10. mennessä. maksuton 
tapahtuma.

vaeltaJatapahtuma valo  
 28.8.-30.8. Usmitupa, Hyvinkää

Vaeltaja, kaipaatko lomaa? Elokuun vii-
meisenä viikonloppuna järjestetään Uu-
denmaan ja PäPan vaeltajatapahtuma 
Valo (VaeltajaLoma). Luvassa hauskaa 
vaeltajaohjelmaa, tutustumista muihin 
kanssavaeltajiin ja rentoa yhdessäoloa 
Hyvinkään Usmituvalla. 

Tapahtumassa voit nukkua otsalamppu-
si valossa sisällä, ulkona teltassa, riip-
pumatossa, tähtitaivaan alla tai muussa 
valitsemassasi majoitteessa. 

Come and have fun with other Rover Scouts 
to Usmitupa cottage the last weekend in 
August. We will do relaxed and fun Rover 
activities, get to know each other and enjoy 
good food. 

ilmoittaudu 27.7. mennessä. osallistumis-
maksu 30€.

ikäkausitapahtumat

tarpoJien taitopäivä  
la 26.9., helsinki

Tarpojien taitopäivä kokoaa yhteen 
kaikki Uudenmaan piirin tarpojaikäiset, 
tällä kertaa yhteiskuntateemalla! Vartiot 
seikkailevat kaupunkisuunnistaen Hel-
singissä. 

Yhden vartion koko on 3-5 henkeä, ja 
jokaisella vartiolla tulee olla mukana 
johtaja lippukunnasta (luotsi, huoltaja, 
vartionjohtaja tai muu johtaja). 

Trackers from all over Uusimaa will come 
together, this time with a society tuned 
theme! 

ilmoittaudu 14.9. mennessä. osallistumis-
maksu 10€/tarpoja (johtajat maksutta).

samoaJa 2zh   
7.-8.11. kesärinne, tuusula

Kavereita, tekemistä, valvomista, oh-
jelmaa, biletystä ja paljon muuta kivaa 
luvassa kun rakastettu samoajatapahtu-
mamme saapuu jälleen! Yön aikana kuk-
kujille on tarjolla ohjelmaa, mutta myös 
nukkumiseen on mahdollisuus.

Tapahtumaan otetaan tällä kertaa ensi-
sijaisesti vain Uudenmaan partiopiirin 
lippukuntiin kuuluvat samoajat tapah-
tumatilojen rajallisuuden vuoksi. Jos 
tilaa jää ilmoittautumisajan päätyttyä, 
avaamme ilmoittautumisen myös mui-
den piirien jäsenille!

The long-awaited Samoaja 2ZH will gather 
Explorer Scouts from Uusimaa to have fun 
and stay awake!

ilmoittaudu 18.10. mennessä. osallistumis-
maksu 35€.

vaeltaJien 
itsenäisYYspäiväillallinen  
la 5.12.

Vaeltajat pääsevät partiovuoden loppu-
huipennuksena nauttimaan illallisjuh-
lista! Lisätietoa tulossa, seuraa piirin 
kanavia.

The scout year ends with a big dinner party 
for Rover Scouts only. More info coming!

tutustu partioon koko piirin Yhteiset 
tapahtumat
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piirin sYYspartiotaitokisat
kuusipalaa2020     
12.-13.9. Ruotsinkylä, Tuusula 

Tervetuloa Tuuspartion isännöimiin 
syyskisoihin testaamaan taitojasi tai op-
pimaan uutta!
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 Scout District's autumn scouting skills 
competition in Tuusula  is open to scouts 
over 12! 

ilmoittaudu 15.8. mennessä (50€/vartio päi-
väsarjoissa, 75€/vartio yösarjoissa) tai jäl-
ki-ilmoittautuessa 1.9. mennessä (80€ päivä-
sarjat ja 115€ yösarjat). Kisavartion johtaja 
ilmoittaa koko vartion.

partiotaitoJen sYYs-sm-kisat 
käännekohta   
3.-4.10. Kiljava, Hyvinkää

Partiotaitojen suomenmestaruudes-
ta kisataan Kiljavan metsissä. Kilpailun 
teemana on nimensä mukaisesti erilai-
set käännekohdat. Kuvittele seisovasi 
tienristeyksessä, ja edessäsi on valinta. 
Lähde selvittämään, miten sinä toimit 
yllättävissä tilanteissa!

kilpailusarjat:
>>  samoaja naiset    >>  samoaja avoin 
>> vaeltaja naiset (yli 18-vuotiaat naiset)
>>  vaeltaja avoin (yli 18-vuotiaat miehet 
ja sekavartiot)
>> kevyt sarja (yli 15-vuotiaat)
>> hyväntekeväisyyssarja (yrityksille)

The Finnish autumn championship of 
scouting skills will be determined this year 
in Hyvinkää!

ilmoittaudu 31.8. mennessä. kisavartion 
johtaja ilmoittaa koko vartion. osallistumis-
maksu 90€/vartio.

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 
kaikille partiossa toimiville yli 18-vuo-
tiaille, ja se tulee uusia 5 vuoden välein. 
Oletko sinä jo tehnyt sen? Suorittami-
seen menee reilun tunnin verran aikaa, 

ja kieleksi voi valita suomen tai ruotsin. 
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 all 
adults must complete the course. The course 
can be completed in Swedish or Finnish. 

suorita koulutus: 
partio.fi/turvallisesti-yhdessa

kaikki mukaan! -koulutus 
    
la 12.9. klo 11-13, helsinki

Kaikki mukaan! -koulutus sopii kaikille 
ryhmänjohtajana partiossa toimiville!  
Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilk-
kaiden lasten ja nuorten kanssa toimi-
miseen. Koulutuksessa pureudutaan 
haasteellisiin tilanteisiin ja pohditaan 
keinoja näiden ratkaisemiseen ja ennal-
taehkäisyyn. Tavoitteena on madaltaa 
erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä 
partioon ja osallistua yhteiseen tekemi-
seen lisäämällä johtajien tietoa ja osaa-
mista. 

ilmoittaudu 31.8. mennessä. maksuton 
koulutus.

monikulttuurinen 
ohJaaJakoulutus     
12.9. & 17.10. helsinki

Monikulttuurinen ohjaajakoulutus eli 
MOK on kaikille ryhmänjohtajille sopiva, 
monimuotoisten partioryhmien ohjaa-
miseen opastava koulutus, joka auttaa 
arvioimaan, millä tavalla oma rooli ja 
toiminta vaikuttavat ryhmän eritaus-
taisiin jäseniin. Tehdään partiosta ihan 
kaikille saavutettavaa ja hauskaa! Kurs-
siin kuuluu kaksi opetuspäivää.

ilmoittaudu 31.8. mennessä.

sisuJohtaJakoulutus  
la 12.9. helsinki 

Koulutus kaikille erityistä tukea tarvit-
sevien lasten ja nuorten kanssa partiossa 
toimiville ja sisutoiminnasta kiinnos-
tuneille! Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
Vastauksia kysymyksiin: Keitä ovat eri-
tyistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret? 
Miksi partion mahdollistaminen kaikille 
on tärkeää? Miten partio-ohjelmaa so-
velletaan erityistä tukea tarvitseville? 
Mikä on Partiokamu? Kuinka käynnistän 
sisupartiotoiminnan lippukunnassani?

ilmoittaudu 31.8. mennessä.

perhepartio-ohJaaJan 
koulutus  
su 1.11. klaukkala (lippukuntapäivässä)

Peruskoulutus kaikille perhepartio-oh-
jaajille ja toiminnan mahdollistamisesta 
lippukunnassa kiinnostuneille! Koulutus 
on hyödyllinen myös kaikille perheparti-
oryhmän aikuisille, jotka voivat järjestää 
ryhmän kokoontumisia. Koulutuksessa 

saat kattavan kuvan perhepartio-ohjel-
masta ja sen soveltamisesta lippukun-
nan perhepartioryhmän toimintaan.

ilmoittaudu 20.10. mennessä. maksuton 
koulutus.

partioJohtaJa-
peruskoulutus  
>> partioJohtaJaperuskoulutus 2/20
    1. osa 21.-23.8. kesärinne, tuusula 
    2. osa 13.-15.11. isojärvi, pornainen
>> monimuotoinen partioJohtaJa-
    peruskoulutus 3/20 
    alkaa 15.9. porvoossa

Jokaisen partioaikuisen partiopolulle 
kuuluvalta partiojohtajaperuskurssilta 
saat eväitä partiopestien hoitamiseen 
sekä uusia partiokavereita ympäri Uut-
tamaata! Kurssilla selviävät mm. par-
tiomenetelmä, partion johtamiskäsitys 
sekä lippukunnan hallinto. Opit uutta 
myös itsesi johtamisesta sekä projekti-
johtamisesta. 

Koulutukseen sisältyy johtamisharjoitus 
omassa lippukunnassa, jota ohjaa koke-
neempi partiojohtaja. Monimuotoinen 
kurssi sisältää ilta- ja viikonlopputapaa-
misia sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

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

ilmoittaudu 2/20-kurssille 2.8. mennessä, 
3/20-kurssille 25.8. mennessä. osallistumis-
maksu 92€/50€  (maksajana lippukunta tai 
piiri).

akela- & sampokoulutus  
25.-27.9. metsäpirtti, tuusula

Koulutus on suunnattu pestissä aloitte-
leville tai jo toimiville akeloille (7-9 v. 
sudenpentujen johtaja) sekä sammoille 
(10-12 v. seikkailijoiden johtaja). Kou-
lutuksen 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).

>> la 26.9. sudenpentu- tai 
seikkailijaohjelman perusteet   

Koulutuksen osana järjestetään Ikäkau-
siohjelman perusteet -osio. Jos olet suo-
rittanut akela-koulutuksen, tämän osion 
käymällä saat suoritetuksi koko sam-
po-koulutuksen ja toisinpäin. Se sopii 
myös sudenpentulaumassa tai seikkai-
lijajoukkueessa apuna toimiville, myös 
samoajille!

Cub scout and adventurer leaders course 
will give you the know-how to children’s 
Scout group leading. Assisting leaders can 
join the course for Saturday.

ilmoittaudu 4.9. mennessä. osallistumis-
maksu 49€, ikäkausiohjelman perusteet 15€ 
(maksajana lippukunta).

partiotaitokilpailut

JohtaJakoulutus
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melontaretki    
2.-4.10. 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!   

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

ilmoittaudu 13.9. mennessä. osallistumis-
maksu  40 €.

erätaitoperuskurssit
>> erätaitoperuskoulutus 
ke 7.10. klo 18-20 ennakkoilta, partioasema 
& 23.-25.10. loppi  t    
>> aikuisten erätaitoperus-
koulutus ke 7.10. klo 18-20 ennakkoilta, 
partioasema & 23.-25.10. loppi   

Ovatko erätaidot jo hallussa? Vai vielä 
hieman hukassa? Erätaidot ovat partio-
laisen perustaitoja. Pääset syventämään 
jo oppimaasi tai aloittamaan erätaitojen 
opettelun aivan alusta. Vaikka tietäisit-
kin jo jonkin verran, opit varmasti uutta 
kokeneiden kouluttajien opissa. Käymme 
läpi luonnossaliikkujan perustaitoja  
varusteiden valinnasta ruoanlaittoon ja 
ensiavusta majoitteen pystyttämiseen. 
Tutuksi tulevat niin nuotion  sytyt-
täminen kuin suunnistuksen perusteet.  
Aikuisten kurssilla painotetaan sitä, 
kuinka opetetaan taitoja lippukunnassa 
eteenpäin sekä löydetään se tärkein asia 
eri aiheista. 

Osa viikonlopusta liikutaan maastossa ja 
osa vietetään leirissä Komionlammilla. 
Koko viikonloppu ollaan ulkona 
metsässä. 

At the camping course Tracker, Explorer, 
Rover and adult scouts will learn the basic 
skills about outdoor clothing, cooking in the 
forest, first aid and taking lodgings in the 
forest. 

Adults can choose the camping course for 
adults, which concentrates more on sharing 
the skills at your local group. After the course 
you have learnt the basic camping skills and 
how to teach them at your local group. No 
skills required in advance.

The whole weekend will be spent outdoors, 
part of it hiking and part of it at the camp.

ilmoittaudu 1.10. mennessä. osallistumis-
maksu 40€.

is aimed for all board members of a local 
group.

>> ohJelmaJohtaJakoulutus 
23.-25.10. Kiljava, Hyvinkää

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 
myös ikäkausivastaaville, luotseille ja 
kaikille muille, jotka kaipaavat tukea, 
ideoita ohjelman toteuttamiseen ja ha-
luavat laajentaa verkostoaan.

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 a local 
group.

ilmoittaudu koulutuksiin 31.8. mennessä. 
osallistumismaksu 45€ (maksajana lippu-
kunta).

luotsikoulutus   
la 14.11. partioasema, helsinki 

Toimitko lippukunnassanne tarpoja-, 
samoaja- ja vaeltajaikäisten kanssa? 
Nuoret toimivat partiossa jo  hyvin it-
senäisesti, mutta tarvitsevat tuekseen 
luotseja, jotta ikäkausitoiminta pysyy 
laadukkaana ja turvallisena. Luotsi ei ole 
vartionjohtaja, vaan ohjaa taustalla nuo-
ren kasvua ja toimintaa partio-ohjelman 
mukaan. Luotsi tuntee luotsattavansa ja 
toimii turvallisena aikuisena. Koulutuk-
sesta saat eväitä, tietoja ja taitoja tar-
pojien, samoajien tai vaeltajien luotsina 
toimimiseen.

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 1.11. mennessä. osallistumismak-
su 20€ (maksajana lippukunta).

rok-kouluttaJan koulutus 
 

la 26.9. metsäpirtti, tuusula

Ryhmänohjaajakouluttajan koulutus-
päivä antaa sinulle valmiudet toteuttaa 
15-18-vuotiaiden samoajien ryhmänoh-
jaajakoulutus (ROK) lippukunnassasi. 

Kurssilla käydään läpi erilaisia koulu-
tusmenetelmiä 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. 

ilmoittaudu 13.9. mennessä. osallistumis-
maksu 24€ (maksajana lippukunta).

lippukuntakurssit   
Lippukuntakurssit on tarkoitettu lippu-
kunnan johdossa toimiville: hallituksen 
jäsenille, ikäkausivastaaville, pitkään 
ryhmänjohtajana toimineille, lippu-
kunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjel-
majohtajille ja näistä pesteistä kiinnos-
tuneille. Viikonloppu sisältää yhteensä 
kolme koulutusta, joista voit valita it-
sellesi ajankohtaisimman!  Koulutusten 
esitietovaatimuksena on käyty partio-
johtajan peruskurssi - hakeudu siis ensin 
pj-kurssille, jos se on käymättä, sillä se 
tukee jokaisessa pestissäsi! 

>> pestiJohtaJakoulutus 
23.-25.10. Kiljava, Hyvinkää

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-
mään sekä tehdään lippukunnan henki-
löstö- ja koulutussuunnitelma sekä ver-
kostoidutaan.

Volunteer Leaders’ course offers recruitment, 
training, and other HR skills essential to all 
active Scout leaders.

>> lippukunnanJohtaJakoulutus  
to 8.10. klo 17.30-20.30 ennakkoilta, 
Partioasema & 23.-25.10. Kiljava, Hyvinkää

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 
syvennät osaamistasi johtamisesta! Täs-
mäkoulutus erityisesti lippukunnan hal-
lituksen jäsenille.

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, 
evaluate and develop your local group and 
to lead different kinds of people. The course 

erätaitokoulutus

Kuva: Juha Nurmi
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ensiapukoulutus ea1    
19.-20.9. kuusitupa, vantaa

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 ensiaputarpei-
ta, ja se on tarkoitettu ryhmänjohtajille ja 
tapahtumia johtaville.

ilmoittaudu 6.9. mennessä. osallistumismak-
su 100€ + ea-kortti halutessa 24€.

Jamix-ruokatietopankki-
koulutus    
su 6.9. klo 10-14 partioasema, helsinki

Oletko joskus tuskaillut, miten lasketaan  
lounasainekset lippukunnan leirille tai 
retkelle? Piiri tarjoaa lippukuntien käyt-
töön Jamix-ruokaohjelman, joka helpot-
taa tapahtumien ruokahuollon suunnit-
telussa. Koulutuksessa harjoittelemme 
ohjelman käyttöä ja saat lippukunnallesi 
tunnukset. Maksuton piirin tarjoama ta-
pahtuma.

ilmoittaudu 30.8. mennessä. maksuton 
koulutus.

retkiruokakoulutus   

la 7.11. klo 10-16, Hyvinkää tai Nuuksio

Kaipaatko uusia retkiruokaideoita? Tie-
dätkö, mikä on Tarzan-pihvi tai miten 
täytekakku tehdään trangialla? Tällä 
kurssilla harjoitellaan monipuolisesti 
ruuan valmistusta nuotiolla ja retkikeit-
timillä, mutta ennen kaikkea syödään 
hyvin!

At the Camp Cooking course you will learn 
how to make varied and tasty food at a wil-
derness trip. We will use both campfire and 
camp cooker.

ilmoittaudu 23.10. mennessä. osallistumis-
maksu 20€.

muonituskoulutus     
6.-8.11. kesärinne, tuusula

Nyt perehdytään partiomuonitukseen 
tekemällä oppien! Koulutuksen paino-
piste on leirimuonituksessa, mutta sa-
malla pääset perille myös suurkeittiön 
salaisuuksista. Kurssilla opitaan työtur-
vallisuutta leiri- ja maastoruokailussa 
sekä suurkeittiöissä, hygienia-asioita ja 
omavalvontaa, käyttämään suurkeittiön 
koneita ja välineitä sekä kenttäkeittimiä, 
hyviä muonituksen käytänteitä, erityis-
ruokavalioita, suurkeittiön reseptejä ja 
ohjeiden suurentamista sekä leirimuoni-
tuksen budjetin laskemista. 

Muonitamme teoriaosuuden jälkeen noin 
80 ruokailijaa/ateria samalla oppien. 
Kurssille ovat tervetulleita yli 15-vuo-
tiaat tekeväiset partiolaiset ja ei-vie-
lä-partiolaiset (esimerkiksi huoltajat).

At the 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 80 scouts.

ilmoittaudu 18.10. mennessä. osallistumis-
maksu 15€ (maksajana lippukunta).

lisää aikuisia -Webinaari    
ti 10.11. klo 19.30-20.30 kotisohvalla

Lisää aikuisia -webinaarissa keskitytään 
tällä kertaa uusiin aikuisiin partiossa 
heidän omasta näkökulmastaan. Panee-
likeskustelussa on mukana partion ai-
kuisena aloittaneita jäseniä. Mitä uuden 
aikuisen mielessä liikkuu? Mikä on help-
poa ja mikä haastavampaa, kun partion 
aloittaa aikuisiällä? Tule oppimaan, mi-
ten teidän lippukuntanne voisi pehmen-
tää aloittavan aikuisen partiopolkua!

In this webinar we focus on new adults from 
their own perspective. We will hold a panel 
discussion asking scout leaders how they 
felt when joining their local scout group as 
adults, what was easy and what would have 
been helpful to them at that point. Come and 
learn how your scout group could make it 
easier for more adults to join!

ilmoittaudu 3.11. mennessä. maksuton 
tapahtuma.

oman elämäni maCGYver: 
tunteet Ja vuorovaikutus  
la 28.11. klo 9-17 ja su 19.11. klo 9-16, helsinki

Tunnetaidot ovat yksi itsensä johtamisen 
osa-alue, jossa voi aina kehittyä parem-
maksi! Tunnetaidot hallitseva johtaja 
ymmärtää tunteiden merkityksen vuo-
rovaikutustilanteessa ja osaa rakentaa 
hyvää yhteishenkeä sekä tehdä töitä 
oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. 

Kurssilta saat sekä teoriatietoa että käy-
tännönläheisiä harjoituksia. Tapahtuma 
ei sisällä yöpymistä. 

The MacGyver of My Own Life -course 
will give you tools to lead and inspire 
others and improve your (scout)wellbeing. 
Practical methods will ensure an inspiring 
and relaxing atmosphere. After the course 
you will be able to utilize the training and 
guiding methods in your (volunteer)work.

ilmoittaudu 31.8. mennessä. osallistu-
mismaksu 25€ (maksuton piiripestissä 
toimivalle). 

piirin luottiseminaari   p
la 15.8.

Luottisseminaari tuo yhteen kaikki Uu-
denmaan piiripesteissä toimivat par-
tiolaiset! Kehitämme itsensäjohtamis-
taitojamme, kiinnitämme huomiota 
hyvinvointiin ja suunnittelemme piirin 
tulevaa toimintaa.

Seminaariin osallistuminen kuuluu kaik-
kien piiripesteissä toimivien pestiin ja on 
loistava tilaisuus tutustua muihin luot-
tiksiin. Päivään kuuluu Tervetuloa piiriin 
-koulutus uusille piiriluottiksille.

Tapahtuma on avoin ja paras startti myös 
kaikille piiripestistä kiinnostuneille! Jos 
sinulla ei ole vielä piiripestiä ja sellainen 
kiinnostaisi, tutustu avoimiin pesteihin 
tai ota meihin yhteyttä!

ilmoittaudu 9.8. mennessä. avoimet pestit:
uusimaa.partio.fi/pestihaku

nYkYisille Ja 
tuleville 

piiriluottiksille 
lisää JohtaJia!

ensiapukoulutus

hYvinvointi

muonituskoulutus
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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 (jäsen- 
tai huoltajatunnus, jonka saat omasta 
lippukunnastasi). Ilmoittautumisen 
voi tehdä joko henkilö itse (yli 18-vuo-
tias), huoltaja tai lippukunnassa huol-
tajan luvalla ryhmänjohtaja, johtokol-
mikon jäsen tai jäsenrekisterinhoitaja. 

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!

puh. 09 8865 1400

uusimaa@partio.fi

www.uusimaa.partio.fi

lippukuntaan
tilattavat koulutukset

Tiesitkö, että entistäkin paremman 
lippukuntatoiminnan tukemiseksi 
tarjoamme lippukunnille maksutta ti-
lattavia koulutuksia? 

Jokainen koulutus räätälöidään lippu-
kunnan tai lippukuntien (voitte tilata 
koulutuksen alueellenne yhdessä) yk-
silöllisten tarpeiden mukaisesti. Kou-
lutus voidaan järjestää lippukunnan 
kololla tai vaikkapa osana johtajien 
viikonloppuretkeä. 

Ota yhteyttä piiritoimistoon, niin lai-
tetaan teitä mietityttävät asiat kun-
toon! Tiedustelethan koulutusta 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.

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 käy-
tännön toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa 
valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa esi-
merkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjel-
maa. Tai tarvitsetteko ideoita jonkin ohjel-
matapahtuman 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 koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.


