UUSMAALAISEN PARTIOLAISEN

TAPAHTUMAKALENTERI
KEVÄT & KESÄ 2021

SPRING & SUMMER 2021 EVENT CALENDAR OF THE GUIDES AND SCOUTS DISTRICT OF UUSIMAA
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UUDENMAAN

PARTIOVUOSI 2021
HUHTIKUU

TAMMIKUU
1.1.-31.3.

Lippukuntien avoimet perhepartiotapahtumat

15.-17.1.

Valkama 2020+1 -tekijäseminaari

16.1.

Piiriluottisten kaudenaloitus

29.-31.1.

Akela- ja sampokoulutus

P

P

Erätaitojatkokurssi
Partiojohtajaperuskoulutus 1/21 (1. osa)

9.4.-7.11.

Minä partiolaisena -koulutus (SP)

9.-11.4.

Partiojohtajaperuskoulutus 1/21 (2. osa)
Meripartiojohtajapäivät (SP)

13.4.

Lisää aikuisia -webinaari

15.4.

Muonituksen teoriakoulutus

15.4.-18.7.

Monimuotoinen luotsikoulutus
Monimuotoinen pestijohtajakoulutus

HELMIKUU
2.2.

Tervetuloa partioon! -etäkoulutus

4.2.-31.5.

Veneenohjaajakurssi (PäPa)

5.-7.2.

Vaeltajatapahtuma Valo

7.2.

Luotsikoulutus
ROK-kouluttajakoulutus (PäPa)

9.2.

Webinaari: Näin järjestän uusien aikuisten
rekrytointitapahtuman

10.2.

Tervetuloa partioon! -koulutus

18.2.

Meripartiojohtajien onlinetapaaminen (SP)

MAALISKUU

19.-25.4.

Partioviikko

TOUKOKUU
7.-9.5.

Melontaretki

8.5.

Partiotaitojen SM-kevätkisat (SP)

21.-23.5.

Tarpojamajakka (selviytymistarppo)

29.5.

Vaeltajien koloskaba

KESÄ-HEINÄKUU
11.-13.6.

Vaeltajien vaellusmahdollisuus Päijänteen
kansallispuistoon (PäPa)

28.6.-5.7.

Nordic Adventure Race 2021 (Färsaaret) (SP)

1.7.-31.7.

Explorer Belt 2021 (Tšekki) (SP)

11.-14.7.

PIIRILEIRI VALKAMA 2020+1 (sudenpennut,
seikkailijat ja alle kouluikäiset)

5.-7.3.

Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtajaja pestijohtajakoulutukset

6.3.

Hygieniapassitesti

6./7.3.

Lippukuntien Valkama 2020+1 -retki

11.-18.7.

13.-14.3.

Partiotaitojen SM-talvikisat
Riekon Kiepaus II (SP)

PIIRILEIRI VALKAMA 2020+1 (tarpojat,
samoajat ja vaeltajat)

27.7.-4.8.

Vaeltajien Lapin-matka

15.3.-15.4.

Vaeltajien kaupunkiseikkailu Ohitus (PäPa)

24.3.

Sukellus vaeltajaohjelmaan

25.3.

Kohti parempaa pestissä jaksamista

26.3.-19.9.

Kipparikurssi (SP)

27.3.

Lippukuntapäivä ja piirin kevätkokous

ELOKUU
21.8.

Piiriluottisten kaudenaloitus

27.-29.8.

Johtajatulet (SP)

P

SYYSKUU
1.9.-30.11.

Monimuotoinen akela- ja sampokoulutus

7.-9.9.

Tervetuloa partioon! -koulutuksia

11.-12.9.

Piirin syyspartiotaitokisat

24.-26.9.

Partiojohtajaperuskoulutus 2/21 (1.osa)

25.9.

Tarpojien taitopäivä (luovuustarppo)

LOKAKUU
2.-3.10.

Partiotaitojen SM-syyskisat
Posankan matkas (SP)

8.10.

LuotsiSatelliitti (SP)

8.-10.10.

Erätaitoperuskurssi
Aikuisten erätaitoperuskurssi

13.10.

Lisää aikuisia -webinaari

14.10.

Meripartiojohtajien onlinetapaaminen (SP)

15.-17.10.

Kansainvälinen Jamboree on the Air –
Jamboree on the Internet

30.10.

Lippukuntapäivä ja piirin syyskokous
Luotsikoulutus
Perhepartio-ohjaajakoulutus

MARRASKUU
6.11.

Retkiruokakoulutus

6.-7.11.

Muonituksen käytännön koulutus

VUOTEEN 2021 SUUNNATAAN 3
POIKKEUSAJAN OPEILLA
YHÄ MONIMUOTOISEMPAA
PARTIOTA EDISTÄEN!
Vuosi 2020 oli partiossakin koronan vuoksi
poikkeuksellinen. Oli kuitenkin erittäin ilahduttavaa nähdä, kuinka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusmaalaiset johtajat ottivat
haasteen vastaan ja suunnittelivat tapahtumia
tilanteeseen sopeutuen. Myös etämahdollisuuksia lisättiin huomattavasti. Näiden oppien myötä partio onkin monimuotoisempaa
nyt ja tulevaisuudessa!
Toivottavasti vuosi 2021 on askel kohti parempaa, ja pääsisimme taas retkeilemään ja
harrastamaan yhdessä. Keväällä koittavat
kuntavaalit, joihin liittyen on luotu uusi Vaalipöllö-merkki, jonka aktiviteettien kautta
kaikenikäiset pääsevät tutustumaan vaikuttamiseen.
Piirin tapahtumakalenterissa on keväällä
monenlaista tapahtumaa. Erityisenä nostona otan esille piirissä vasta aloittaneen vaeltajaohjelmaryhmän järjestämät tapahtumat,
jotka ilahduttavat itseäni vaeltajana suuresti.
Lisäksi heinäkuussa kalenterissa on koronan
vuoksi siirtynyt ja kovasti odotettu, kaikkien
alueemme partiolaisten yhteinen Valkama
2020 + 1 -leiri!

12.-14.11.

Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtajaja pestijohtajakoulutukset

19.-21.11.

Partiojohtajaperuskoulutus 2/21 (2.osa)

Haastavan ja monille ehkä jopa stressaavan
vuoden jälkeen on hyvä panostaa vapaaehtoisten jaksamiseen – tähän oivan tilaisuuden
tarjoaa elokuisten Johtajatulien lisäksi piirin
lukuisat koulutukset, joissa parasta antia on
vertaistuki muilta vapaaehtoisilta.

25.11.

Webinaari: Lippukunnan viestintä

Aurinkoa kevääseen,

26.-28.11.

Meripelastautumiskurssi (SP)
Partiokouluttajakurssi

P

PAULI PALO
Yhteiskuntasuhteista vastaava
Uudenmaan Partiopiirin hallituksen jäsen
pauli.palo@uusimaa.partio.fi

Sudenpennuille (7-9)

Aikuisille

Seikkailijoille (10-12)

Perhepartiolaisille

Tarpojille (12-15)
Samoajille (15-17)
Vaeltajille (18-22)

P

Piiripesteistä
kiinnostuneille

(SP) Suomen Partiolaisten

järjestämä tapahtuma

(PäPa) Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
järjestämä tapahtuma
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KEVÄTKAUDEN 2021
TAPAHTUMAT
TUTUSTU PARTIOON

KOKO PIIRIN YHTEISET
TAPAHTUMAT

TERVETULOA PARTIOON
>> ti 2.2. klo 18-20 etäyhteydellä tai
>> ke 10.2. klo 17.45-20.30 Keravalla
>> tai lippukunnan oma tilaisuus
>> tai verkkokoulutus
Tiedätkö mitä partion eri ikäkausissa
tehdään? Entä miksi partiossa tervehditään vasurilla ja retkeillään? Tervetuloa
partioon on koulutus partion aloittajille,
partiolaisten huoltajille ja uuden harrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille.
Maksuton tapahtuma.

Ilmoittaudu koulutuksiin tapahtumakalenterissamme tai tutustu
lähilippukuntiisi:
>> partio.fi/lippukuntahaku
Tervetuloa partioon -koulutus on mahdollista tehdä myös verkkokoulutuksena (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi).
Kesto on noin 1,5–2 tuntia. Tehtäviä voi
tallentaa ja tehdä omassa tahdissa.

Verkkokoulutus:
>> partio.fi/tervetuloapartioon

WELCOME TO SCOUTING

>> 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! Attend a
season starting event by local scouts near you
to find out about their courses.

Find a local Scout group near you:
>> scouts.fi/join
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.

Independent online course:
>> partio.fi/welcome-to-scouting

LIPPUKUNTAPÄIVÄ

la 27.3. klo 10-16, Pukkila
Lippukuntapäivä tarjoaa ideoita ja koulutusta parhaaseen partiotoimintaan.
Pääset oppimaan uutta, tutustumaan
partiolaisiin muista Uudenmaan lippukunnista ja vaikuttamaan piirin kevätkokouksessa. Lippukuntapäivä on
jokaiselle lippukunnassa toimivalle johtajaikäiselle!
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 15.3. mennessä. Maksuton.

PIIRILEIRI VALKAMA 2020+1
11.-18.7. Syndalen, Hanko
Valkama on Uudenmaan Partiopiirin
lippukuntien yhteinen piirileiri, kaikille
avoin kesän iloinen kohokohta merenrannalla Hangossa. Valkama innostaa
uusmaalaiset ja muut partiolaiset sekä
ei-partiolaiset vieraat nauttimaan leirielämästä. Valkama on ensimmäisiä
uudella vuosikymmenellä järjestettäviä
suuria partiotapahtumia, joten se suuntaa katseensa vankasti kohti tulevaisuutta ja pyrkii avaamaan keskustelua
siitä, miltä partioleiri näyttää 2020-luvulla.
Valkama is a summer camp for all Scouts
in the Uusimaa area! The camp will be the
highlight of the summer that offers fun
activities to all ages and inspires scouts and
everyone interested to enjoy camp life!

Ilmoittautuminen 18.1.-5.5.
>> valkama2020.fi

IKÄKAUSITAPAHTUMAT

ten vaeltajaikäiset kokoontuvat vaeltajatapahtuma Valoon (VaeltajaLoma)
helmikuussa. Luvassa on talvista hulluttelua, vaeltajaohjelmaa sekä rentoa
yhdessäoloa.
Come and have fun with other Rover Scouts!
We will do relaxed and fun Rover activities,
get to know each other and enjoy good food.

Ilmoittaudu 18.1. mennessä.
Osallistumismaksu 30€.

SUKELLUS VAELTAJAOHJELMAAN
24.3. Partioasema, Helsinki
Mikä on vaelluskartta, rasti tai Suomi-projekti? Tule sukeltamaan vaeltajaohjelmaan ja gurumme kertovat sinulle!
Tiukan ohjelmaperehdytyksen lisäksi
sinulla on oivallinen mahdollisuus vaihtaa ajatuksia muiden vaeltajanmielisten
kanssa. Sukellus on suunnattu ensisijaisesti vaeltajaohjelmaa suunnitteleville
luotseille ja vaeltavartioiden johtajille,
mutta mukaan ovat tervetulleita muutkin ohjelmasta kiinnostuneet.
Introduction to Rover Scout programme will
help you in starting as a Rover Scout (18-22
year-old Scout) group leader or an Adult
Support for Rovers.

Ilmoittaudu 28.2. mennessä. Maksuton.

TARPOJAMAJAKKA

21.-23.5. Usmi, Hyvinkää
Selviytymisteemaisessa majakassa tarpojavartio pääsee oppimaan uusia taitoja
ja testaamaan aiemmin opittuja! Selviytymistaitojen lisäksi tarvitset tapahtumassa leiritaitoja. Viikonlopun aikana
suunnistetaan metsäisessä maastossa
ja ratkotaan selviytymistarppoon liittyviä tehtäviä. Jokaisella lippukunnalla on
oltava vähintään yksi lähijohtaja tapahtumassa.
Tracker Scout event: during the weekend
trackers will orientate and rehearse hiking
and survival skills! Each local group should
have at least one supporting adult in the
event.

Ilmoittaudu 3.5. mennessä.
Osallistumismaksu 35€.

VAELTAJATAPAHTUMA VALO

VAELTAJIEN KOLOSKABA

Hoi vaeltaja, valo tuikkii jälleen! Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun partiolais-

Leikkimielinen partiotaitokisa jossa
kierrellään polkupyörän selässä lippukuntien koloilla suorittamassa rastiteh-

5.-7.2. Metsäpirtti, Tuusula

la 29.5.
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täviä. Tule selvittämään kätketyt salaisuudet koloskabassa!
The Scout Den Competition for Rovers is a
playful skills race, where you and your team
bicycle from scout den to scout den. They
work as checkpoints where your team is
given different tasks to do.

Ilmoittaudu 10.5. mennessä.
Osallistumismaksu 5€.

kisataan keväällä tarpojasarjoissa (osallistujat voivat olla 12-17-vuotiaita).
The Finnish autumn championship of
scouting skills is determinded between
Tracker Scout groups!

Ilmoittauminen keväällä.

JOHTAJAKOULUTUS

VAELTAJIEN LAPIN-MATKA
27.7.-4.8.

Tervetuloa mukaan ensimmäiselle vaeltajien omalle Lapin-matkalle uusmaalaisten ja pääkaupunkiseutulaisten vaeltajien kanssa! Yhdeksän matkapäivän
aikana suuntaamme bussilla Suomen
halki, kaukaisimpana pisteenä käymme Jäämeren rannalla. Matka koostuu
Muotkatuntureilla pienryhmissä tehtävästä kolmen päivän vaelluksesta sekä
bussimatkan varrelle osuvista nähtävyyksistä/aktiviteeteista. Tapahtumaa
ennen järjestetään ennakkoviikonloppu.
The Rover Scout trip to Lapland is a nineday journey by a bus including a three-day
hike to Muotkatunturit.

Ennakkoilmoittautuminen 15.2.-18.4. ja
jälki-ilmoittautuminen 9.5. asti.
Vaeltaja! Haluatko saada vinkkejä
Liity
vaeltajatapahtumista ja -toiminnasta?
WA
vaeltajien Whatsapp-listalle! bit.ly/vaeltaja

TURVALLISESTI YHDESSÄ
-VERKKOKOULUTUS
Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
on pakollinen kaikille yli 15-vuotiaille
ryhmänjohtajille sekä kaikille partiossa toimiville yli 18-vuotiaille lasten ja
nuorten kasvuympäristön turvallisuuden vahvistamiseksi partiossa. Koulutus
tulee uusia 5 vuoden välein. Oletko sinä
jo tehnyt sen? Suorittamiseen menee
reilun tunnin verran aikaa.
Safely Together is an online course to ensure 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 English, Swedish or
Finnish.

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

AKELA- & SAMPOKOULUTUS
29.-31.1. Östersundomin
leirikeskus, Helsinki

13.-14.3. Kajaani

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

Partiotaitojen talvi-SM-kisat käydään
tänä vuonna Kajaanissa!

>> la 30.1. Sudenpentu- tai
seikkailijaohjelman perusteet

PARTIOTAITOKILPAILUT
PARTIOTAITOJEN TALVI-SM-KISAT
RIEKON KIEPAUS II

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
scouting skills for Tracker, Explorer and
Rover Scouts will be determined this year in
Kajaani!

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.
Osallistumismaksu 90€/vartio.
>> www.riekonkiepaus.fi

PARTIOTAITOJEN SM-KEVÄTKISAT
8.5. Uudellamaalla
Partiotaitojen

suomenmestaruudesta

PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUS

1. osa 29.-31.1. Lärkans, Espoo &
2. osa 9.-11.4. Nedergård, Kirkkonummi
Jokaisen partioaikuisen partiopolulle
kuuluvalta partiojohtajaperuskurssilta
saat eväitä partiopestien hoitamiseen
sekä uusia partiokavereita ympäri Uuttamaata! Kurssilla selviävät mm. partiomenetelmä, partion johtamiskäsitys
sekä lippukunnan hallinto. Opit uutta
myös itsesi johtamisesta sekä projektijohtamisesta. Koulutukseen sisältyy
johtamisharjoitus omassa lippukunnassa, jota ohjaa kokeneempi partiojohtaja.
The Basic Training for Scout Leaders is an
allround course for everyone over 18 years
old. The themes include leading, project
management, scout method and non-profit
organisation’s management. The course
includes a leading practice held in your
own local scout group. For participation in
English, please inquire more.

Ilmoittaudu 10.1. mennessä. Osallistumismaksu 92€ (maksajana lippukunta
tai piiri).

LUOTSIKOULUTUS

>> su 7.2. Partioasema, Helsinki tai
>> monimuotoisena 15.4.-18.7. netissä
ja piirlleiri Valkamalla
Haluatko tukea lippukuntasi tarpojien, samoajien tai vaeltajien toimintaa?
Nuoret toimivat partiossa jo hyvin itsenäisesti, mutta tarvitsevat tuekseen
luotseja, jotta ikäkausitoiminta pysyy
laadukkaana ja turvallisena. Luotsi ei ole
vartionjohtaja, vaan ohjaa taustalla nuoren kasvua ja toimintaa partio-ohjelman
mukaan. Luotsi tuntee luotsattavansa ja
toimii turvallisena aikuisena. Koulutuksesta saat eväitä, tietoja ja taitoja tarpojien, samoajien tai vaeltajien luotsina
toimimiseen. Luotsin pestiin ja kurssille
osallistumiseen vaaditaan partiojohtajaperuskoulutus.
Monimuotokoulutus järjestetään osin
verkko-oppismisympäristö Moodlessa,
osin piirileiri Valkamalla. Suorittaminen
vaatii itsenäistä työskentelyä.

Akela-sampokurssin osana järjestetään
Ikäkausiohjelman perusteet -osio. Jos
olet suorittanut akelakoulutuksen, tämän osion käymällä saat suoritetuksi
koko sampokoulutuksen ja toisinpäin.
Se sopii myös sudenpentulaumassa tai
seikkailijajoukkueessa apuna toimiville,
myös samoajille!

Ilmoittaudu helmikuun koulutukseen
30.11. mennessä, monimuotoiseen
koulutukseen 21.3. mennessä.
Osallistumismaksu 15/20€
(maksajana lippukunta).

The Cub Scout and Adventurer Scout
Leaders course will give you the know-how
to children’s Scout group leading. Assisting
leaders can join the course for Saturday.
For participation in English, please inquire
more.

su 7.2. Partioasema, Helsinki

Ilmoittaudu 10.1. mennessä. Osallistumismaksu 49€, ikäkausiohjelman
perusteet 15€ (maksajana lippukunta).

ROK-KOULUTTAJAN KOULUTUS

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!

Ilmoittaudu 30.11. mennessä. Osallistumismaksu 15€ (maksajana lippukunta).
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LIPPUKUNTAKURSSIT
Lippukuntakurssit on tarkoitettu lippukunnan avainpesteissä toimiville: hallituksen jäsenille, ikäkausivastaaville,
pitkään ryhmänjohtajana toimineille,
lippukunnanjohtajille,
pestijohtajille,
ohjelmajohtajille ja näistä pesteistä kiinnostuneille. Koulutusten esitietovaatimuksena on käyty partiojohtajan peruskurssi - hakeudu siis ensin pj-kurssille,
jos se on käymättä, sillä se tukee jokaisessa pestissäsi!
>> PESTIJOHTAJAKOULUTUS

>> 5.-7.3. Kiljava, Hyvinkää +
jälki-ilta Helsingissä ti 16.3. tai
>> monimuotoisena 15.4.-18.7.
netissä ja piirlleiri Valkamalla
Kurssia suositellaan kaikille keskeisissä lippukuntapesteissä toimiville. Opi
lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemista pestaamisen,
koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään
rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja
tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä verkostoidutaan.
Monimuotokoulutus järjestetään osin
verkko-oppismisympäristö Moodlessa,
osin piirileiri Valkamalla. Suorittaminen
vaatii itsenäistä työskentelyä.
>> LIPPUKUNNANJOHTAJAKOULUTUS

5.-7.3. Kiljava, Hyvinkää + jälki-ilta
Helsingissä ti 16.3.

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! Täsmäkoulutus erityisesti lippukunnan hallituksen jäsenille.
>> OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS

5.-7.3. Kiljava, Hyvinkää

Laadukas partio-ohjelma on jokaisen
lippukunnan kivijalka. Perehdy partio-ohjelman sisältöön ja kasvatustavoitteisiin eri ikäkausissa ja opi, miten
niitä käytännössä sovelletaan lippukunnan toiminnassa lasten ja nuorten kehitys ja kasvu huomioiden! Kurssilla syvennät myös johtamistaitojasi aikuisten
johtamisen suuntaan.
Ohjelmajohtajakoulutusta suositellaan
myös ikäkausivastaaville, luotseille ja
kaikille, jotka kaipaavat tukea ja ideoita ohjelman toteuttamiseen ja haluavat
laajentaa verkostoaan.

Ilmoittaudu maaliskuun koulutuksiin
30.11. mennessä, monimuotoiseen pestijohtajakoulutukseen 21.3. mennessä.
Osallistumismaksu 20/45€ (maksajana
lippukunta).

PARTIOJOHTAJAN JATKOKOULUTUS KO-GI
Ko-Gi 142: Pitkä leiri
6.-14.7. Evolla & 29.-31.10.

Partiojohtajan jatkokoulutus, Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinulle 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 lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä.
Oleellista on, että olet halukas oppimaan
uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.
Osallistumismaksu 390€. Suosittelemme
lippukuntaa anomaan avustuksia jäsentensä koulutusten mahdollistamiseen.

Ilmoittautuminen helmikuussa.
Talven ja kevään 2021-2022 kursseille
ilmoittaudutaan syksyllä.
>> partio.fi/kogi

ERÄTAITOKOULUTUS
ERÄTAITOJATKOKURSSI
29.-31.1. Loppi
Kurssilla harjoitellaan retkeilyä talvisissa olosuhteissa, liikutaan suksilla sekä
kaivetaan lumikammi ja yövytään siellä
lumitilanteen niin salliessa. Ohjelmassa
on mm. jäistä pelastautumisen kuivaharjoittelua. Koko kurssiviikonloppu ollaan
ulkona. Hyvä eräviikonloppu koostuu
myös maukkaasta retkiruoasta. Pääsyvaatimuksena on erätaitoperuskurssi tai
vastaavat taidot.
The Winter Camping training includes
skiing, cooking and camping in the forest as
well as training how you will survive if you
drop through the ice into the freezing lake.
The whole weekend will be spent outdoors,
part of it is hiking and part of it is at the
camp. The course is an advanced course.

Ilmoittaudu 13.1. mennessä.
Osallistumismaksu 40 €.

MELONTARETKI
7.-9.5. Etelä-Suomessa
Rennon melontaviikonlopun aikana harjoitellaan melontatekniikkaa, kanootin
pakkausta ja tavaroiden sekä ihmisten
kuljettamista kanootilla kuivana paikasta toiseen. Yövytään luonnossa ja nautitaan kauniista maisemista. Johtajahuoltoa parhaimmillaan!
Relaxed canoeing expedition in southern
Finland. You will learn how to pack the
canoe, paddling techniques and how to stay
dry!

Ilmoittaudu 21.4. mennessä.
Osallistumismaksu 40 €.

MERIPARTIOKOULUTUS
VENEENOHJAAJAKOULUTUS

4.2. alkukoe, 17.3., 23.3. & 29.3. kaupunki-illat, 9.-11.4. teoriaviikonloppu,
15.4. loppukoe, touko-kesäkuussa
käytännön osuus
Kurssi on suunnattu 15 vuotta täyttäneille
meripartiolaisille tai purjehdustaitoisille
meripartiotoiminnasta kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on antaa riittävät
tiedot ja taidot toimimiseen erikseen
määritellyn partioaluksen päällikkönä
päiväolosuhteissa harjoitusvesialueella.
Käytännön osuus järjestetään iltoina ja
viikonloppuna touko-kesäkuussa.

Ilmoittaudu 30.11. mennessä.
Osallistumismaksu 45€ teoriaosa +
45€ käytännön osuus.
>> www.päpa.fi

KIPPARIKURSSI

26.-28.3. teoriaosa I, 23.-25.4. teoriaosa II, 17.-19.9. käytännön osa
Kurssin tavoitteena on antaa merenkululliset tiedot ja taidot toimia aluksen
vastuullisena päällikkönä kaikissa keliolosuhteissa avomerellä. Esitietona on
kokemus purjehtimisesta lippukunnan
aluksilla päällystön jäsenenä ja partiojohtajaperuskoulutus. Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään pääsykoe.
Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Ilmoittautuminen talvella.

MUONITUSKOULUTUS
HYGIENIAPASSITESTI

la 6.3. klo 12-15 Partioasema, Helsinki
Hygieniaosaamistesti
lätynpaistajille,
kesäleirien muonittajille ja muille ruoan
kanssa toimiville partiolaisille! Käyty
koulutus ja siitä saatava hygieniapassi on
hyvä valtti esimerkiksi kesätöitä haettaessa.
Luvassa on tunnin mittainen koulutus,
jossa kerrataan ennakkoon itse opiskeltuja asioita. Sen jälkeen suoritetaan
virallinen hygieniapassitesti, jonka voi
saman päivän aikana tarvittaessa uusia.

Ilmoittaudu 21.2. mennessä.
Osallistumismaksu 30€.

MUONITUKSEN TEORIAKOULUTUS
to 15.4. klo 18-21 Partioasema, Helsinki
Muonituksen teoriakoulutuksessa tutustumme partioleirin tai muun partiotapahtuman muonituksen suunnitteluun!
Koulutuksen painopiste on leirimuoni-
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tuksessa, mutta samalla pääsee perille
myös suurkeittiön salaisuuksista. Kurssilla opitaan työturvallisuutta leiri- ja
maastoruokailussa sekä suurkeittiöissä,
hygienia-asioita ja omavalvontaa, suurkeittiön koneita ja välineitä sekä kenttäkeittimiä, hyviä muonituksen käytänteitä, erityisruokavalioita, suurkeittiön
reseptejä ja ohjeiden suurentamista sekä
leirimuonituksen budjetin laskemista.
Tutustumme myös Jamix-ruokaohjepankiin, joka helpottaa lippukunnan tapahtumien ruokahuollon suunnittelussa.
The Camp Catering Theory training consists of safety measures, hygiene, diets,
planning and budgeting of catering a Scout
camp. For participation in English, please
inquire more.

Ilmoittaudu 4.4 mennessä. Maksuton.

LIPPUKUNNASSA
JÄRJESTETTÄVÄT
AVOIN PERHEPARTIOTAPAHTUMA
1.1.-31.3.
Uudenmaan Partiopiiri tukee jokaista
maaliskuun loppuun mennessä avoimen
perhepartiotapahtuman
järjestänyttä
lippukuntaa. Tapahtuma voi olla esimerkiksi retki tai avoimet ovet perhepartiossa! Kaikki avoimen perhepartiotapahtuman järjestävät lippukunnat saavat
itselleen perhepartion materiaalikassin
tapahtumaa varten sekä tukea sosiaalisen median markkinointiin!

Ilmoita lippukuntanne perhepartiotapahtuma ja tilaa materiaalit:
>> bit.ly/perhepartiotapahtuma
Tietoa perhepartion harrastamisesta
kiinnostuneille:
>> uusimaa.partio.fi/perhepartioon

VALKAMA 2020+1 -RETKI
6./7.3.
Kaikki lippukunnat voivat valmistautua
kesäleiri Valkamaan järjestämällä oman,
Valkama 2020+1-teemaisen päivä- tai
yöretken, jonka ohjelma toimitetaan
valmiina! Suositusaika on 6. tai 7. maaliskuuta.

Lisätietoa lähetään lippukuntiin.

PARTIOVIIKKO
19.-25.4.
Partioviikolla lippukunnat järjestävät
kaikille avoimia pop-up-koloja, iltanuotioita, metsäkinoja ja muita tempauksia.
Partioviikon tapahtumissa painotetaan
aikuisten rekrytointia ja piiritoimisto tukee markkinoinnissa. Kaikki avoimen tapahtuman järjestävät lippukunnat saavat
itselleen tukimateriaalia tapahtumaan.

LISÄÄ AIKUISIA -WEBINAARI:
AIKUISTEN REKRYTOINNIN
PERUSTEET
ti 13.4. klo 19.30-20.30

Partioviikolla on myös Esikoululaisten
Partioviikko eli kaikki Suomen eskarit
voivat tilata itselleen ilmaisen partioaiheisen aktiviteettipaketin. Lippukunnan
kannattaa tällöin tehdä vierailu lähieskariin esimerkiksi retkipäivän tai toiminnallisen vanhempainillan merkeissä
– täältäkö teidän lippukuntaan lisää perhepartiolaisia, aikuisia tai tulevia sudenpentuja?
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 popup locations! Preschool teachers can order a
package of Scout activities for free and local
groups are encouraged to visit preschools.

SUDENPENTU- JA SEIKKAILIJAKISAT SANKARIMATKA 2021
Suomen partiolaiset tarjoaa lippukunnille joka vuosi valmiin kisapaketin, jonka mukaan lippukunnat voivat yksin tai
yhdessä naapurilippukuntien kanssa järjestää omat partiotaitokilpailut sudenpennuille ja seikkailijoille! Vuoden 2021
kisapaketti on Sankarimatka.
Sankarimatkalla naapurukset sudenpentu Sakke ja seikkailija Siiri lähtevät samaa matkaa kohti partiokoloa. Matkalla
tulee kuitenkin vastaan kaikenlaista
yllättävää.

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

Onko teidän lippukunnalla hallussa ne
säännöllisesti toistettavat perusasiat,
joiden avulla aikuisten rekrytointi helpottuu ja rutinoituu? Tervetuloa kuulemaan vinkit ja keskustelemaan muiden
lippukuntien kanssa parhaista rekrytointikäytännöistä.
What are the basics of recruiting new adults?
Does your local Scout Group remember to
try them regularly? Welcome to listen to
the best tips and discuss with other Scout
Groups! For participation in English, please
inquire more.

Ilmoittaudu 9.4. mennessä.

HYVINVOINTI
KOHTI PAREMPAA PESTISSÄ
JAKSAMISTA
to 25.3. klo 18-20 Partioasema,
Helsinki ja etänä

Nyt puhutaan omasta hyvinvoinnista!
Kuinka välttää loppuunpalaminen, kuinka saada aikaan asioita samalla nauttien
omasta pestistään, kuinka pitää huolta
myös mielen hyvinvoinnista. Osallistua
voit paikan päällä tai etäyhteydellä.

Ilmoittaudu 18.3. mennessä. Maksuton.

PIIRIPESTISTÄ
KIINNOSTUNEILLE
VALKAMAN TEKIJÄSEMINAARI

LISÄÄ JOHTAJIA!
WEBINAARI: NÄIN JÄRJESTÄN
UUSIEN AIKUISTEN REKRYTOINTITAPAHTUMAN
ti 9.2. klo 18.30-20
Miten järjestetään rekrytapahtuma, miten sinne saadaan osallistujia ja mitä tapahtuman jälkeen tehdään? Tule linjoille
kuulemaan rekrytapahtuman järjestämisen ABC, millaista tukea tapahtuman
järjestämiseen on tarjolla ja miksi juuri
teidän lippukunnan kannattaisi järjestää
rekrytapahtuma.
How to organise an event for recruiting new
adults to the scout troop? Come find out
how to reach potential participants, what
kind of support is available for organising
events and why you should organise one.
For participation in English, please inquire
more.

Ilmoittaudu 5.2. mennessä.

15.-17.1. Lärkans, Espoo

Tekijäseminaari on tarkoitettu kaikille
piirileiri Valkama 2020+1:n tekijöille ja
pestistä leiriprojektissa kiinnostuneille!
Kysy lisää: valkama@partio.fi.

PIIRILUOTTISTEN KAUDENALOITUS
la 16.1. klo 10-16 Lärkans, Espoo

Luottisten kaudenaloitus on kaikkien
Uudenmaan Partiopiirin ryhmissä ja
projekteissa toimivien eli piiriluottisten vuoden startti! Suunnataan yhdessä
katse vuoteen 2021. Päivän aikana tutustutaan toisiimme, tehdään yhdessä ja
kouluttaudutaan kiinnostavien aiheiden
äärellä. Jos sinulla ei ole vielä piiripestiä
ja sellainen kiinnostaisi, tutustu avoimiin pesteihin tai ota meihin yhteyttä!
The Volunteer Gathering of The Guides
and Scouts District of Uusimaa brings our
volunteers together to start the year 2021!

Ilmoittaudu 9.1. mennessä.
Avoimet pestit piirissä:
>> uusimaa.partio.fi/pestihaku
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LIPPUKUNTAAN
TILATTAVAT KOULUTUKSET
Tiesitkö, että entistäkin paremman
lippukuntatoiminnan
tukemiseksi
tarjoamme lippukunnille maksutta tilattavia koulutuksia?
Jokainen koulutus räätälöidään lippukunnan tai lippukuntien (voitte tilata
koulutuksen alueellenne yhdessä) yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan järjestää lippukunnan
kololla tai vaikkapa osana johtajien
viikonloppuretkeä.
Ota yhteyttä piiritoimistoon, niin laitetaan teitä mietityttävät asiat kuntoon! Tiedustelethan koulutusta 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.

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.

TAPAHTUMIIN
ILMOITTAUTUMINEN
MITEN ILMOITTAUDUN?

OHJELMAT OJENNUKSEEN
Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryhmänjohtamiseen tai ikäkausiohjelman käytännön toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa
valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa esimerkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjelmaa. Tai tarvitsetteko ideoita jonkin ohjelmatapahtuman 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

ILMOITTAUTUMISEN
PERUMINEN
Ilmoittautumisen voi perua ennen tapahtuman ilmoittautumisajan päättymistä kuluitta. Tarkista koronaepidemiatilanteen ajankohtaiset ohjeet:

Löydät lisätiedot kaikista tapahtumista
ja ilmoittautumislinkit piirin nettisivujen tapahtumakalenterista:

>> uusimaa.partio.fi/
ilmoittautumisehdot

>> uusimaa.partio.fi/
tapahtumakalenteri

ETKÖ OLE PARTIOLAINEN?
EI HAITTAA!

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti
kirjautumalla tapahtumailmoittautumislomakkeelle partio-ID:llä, jos sellainen on (jäsen- tai huoltajatunnus,
jonka saat omasta lippukunnastasi).

Haluatko tutustua partioon tai oletko
partiolainen, ja haluat kutsua ei-vielä
-partiolaisen kaverisi, perheenjäsenesi tai naapurisi mukaan? Lähes
kaikkiin tapahtumiimme ovat tervetulleita kaikki!

Ilmoittautumisen voi tehdä joko henkilö itse (yli 18-vuotias), huoltaja tai
lippukunnassa huoltajan luvalla ryhmänjohtaja, johtokolmikon jäsen tai
jäsenrekisterinhoitaja.

Ei-jäsenille tapahtumat maksavat
lähtökohtaisesti 20 euroa enemmän.
Ilmoittautumiset tehdään normaaliin
tapaan piirin tapahtumakalenterin
kautta.

OSAAVA JA INNOSTUNUT
JOHTAJISTO
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.

KUKSA-KOULUTUS
Tässä koulutuksessa perehdytään partion jäsenrekisteri Kuksan perustoimintoihin osallistujien pestien vinkkelistä.
Tämä on teille,
kun lippukunnassanne
useampi johtaja aloittelee samanaikaisesti
uusissa pesteissä!

MIKÄ
UUDENMAAN
PARTIOPIIRI?
Partiolaiset toimivat paikallisissa yhdistyksissä, lippukunnissa. Piirijärjestö
koostuu näistä lippukunnista ja on perustettu tukemaan ja kehittämään partion harrastamista alueella. Uudenmaan
Partiopiiriin kuuluvat kaikki maakunnan
suomenkieliset lippukunnat pääkaupunkiseutua lukuunottamatta.
Järjestämme koulutukset partiossa aloittaville aikuisille vapaaehtoisille ja autamme esimerkiksi uuden toiminnan
perustamisessa.
Kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!
puh. 09 8865 1400 // uusimaa@partio.fi

>> www.uusimaa.partio.fi
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Uudenmaan Partiopiirin koulutukset
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus
Siviksen kanssa.

