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ELOKUU

LOKAKUU

21.8. Piirin luottisten kaudenaloitus  P

26.8.-18.9. Akela- ja sampokoulutus verkossa   

27.-29.8. Johtajatulet (SP)   

Uudenmaan vaeltajamiitti Johtajatulilla  

4.9. Partiotaitojen kevät-SM-kisat Tellus 21   

7.-9.9. Tervetuloa partioon! -koulutuksia   

11.-12.9. Piirin syyspartiotaitokisat 
Back to school      

Leikkikurssi (PäPa)   

13.-19.9. Aluetapaamiset  J

23.9. Muonituksen teoriakoulutus      

24.-26.9. Partiojohtajaperuskoulutus  2/21, 1.osa   

25.9.-16.10. Akela- ja sampokoulutus  

25.9. Tarpojien taitopäivä (luovuustarppo)  

1.-3.10. Dialogue for Peace -koulutus (SP)  

2.-3.10. Partiotaitojen Syys-SM-kisat 
Käännekohta       

8.-10.10. Erätaitoperuskurssi      

Aikuisten erätaitoperuskurssi      

9.10. LuotsiSatelliitti (SP)   
13.10. Webinaari: Aikuisryhmät lippukunnissa    

14.10. Meripartiojohtajien onlinetapaaminen     

15.-17.10.  Jamboree on the Air –
 Jamboree on the Internet       

16.10. Sudenpentu- tai seikkailijaohjelman 
perusteet     

28.10-20.11. Akela- ja sampokoulutus verkossa   

30.10. Lippukuntapäivä & piirin syyskokous    

Perhepartio-ohjaajakoulutus   

30.-31.10. Luotsikoulutus

SYYSKUU

6.11. Retkiruokakoulutus     

6.-7.11. Muonituksen käytännön koulutus     
Samoaja 2XH   

11.11. Webinaari: Osaamisen tunnistaminen 
ja osaamismerkit     

12.-14.11. Pesti-, ohjelma- ja 
lippukunnanjohtajakoulutukset   

Meripelastautumiskurssi (SP)     

15.-21.11. Aluetapaamiset  J

19.-21.11. Partiojohtajaperuskoulutus 2/21, 2.osa    

25.11. Webinaari: Lippukunnan viestintä     

4.-5.12. Itsenäisyyspäivän vaeltajaetkot    

UUDENMAAN 
PARTIOSYKSY 2021

JOULUKUU

MARRASKUU

Sudenpennuille

Seikkailijoille

Tarpojille

Samoajille

Vaeltajille

  Aikuisille

P Piiripesteistä kiinnostuneille

J Lippukuntien johtokolmikoille

(SP)    Suomen Partiolaisten järjestämä 
              valtakunnallinen tapahtuma

(PäPa)    Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
                    järjestämä tapahtuma, 
                    lisätietoa www.päpa.fi
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PIIRIHALLITUKSEN TERVEISET PARTIOSYKSYYN
Suomen Partiolaiset hyväksyi viime vuoden lopulla uuteen peruskirjaan tehdyt uudistukset 
sekä päätti strategiasta vuosille 2021-2026. Dokumentit heijastavat koko kentän, eli 
meidän kaikkien partiolaisten, yhteistä tahtotilaa; lippukunnista piireihin ja edelleen 
keskusjärjestötasolle. Yhteinen tavoitteemme on, että entistä useampi lapsi ja nuori saa 
partiosta mieluisan harrastuksen ja meille johtajille, nuorista vanhimpiin, partiosta 
muodostuu maailman paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Molempia tavoitteita yhdistää 
se, että toiminta on sekä hyödyllistä että hauskaa.  

Tämän kalenterin ilmestyessä monia meistä vaivaa koronaväsymys. Ajatukset jaksavat 
kantaa kevätkauden päätöstilaisuuksiin ja kesään; miten tai millaisina ne toteutuvat, mikäli 
pandemia pitää meitä yhä kourissaan. Tästä huolimatta meidän on osattava ja uskallettava 
katsoa strategian tapaan myös pidemmälle tulevaisuuteen. Omasta itsestä ja osaamisesta 
huolehtiminen on eräs keskeinen tapa pitää partion rakenteet kunnossa niin, että uuden 
normaalin koittaessa meillä on valmius toteuttaa sellaista partiota, jota rakastamme ja jonka 
piiriin yhä uudet lapset, nuoret ja aikuiset hakeutuvat. 

Uudenmaan Partiopiirin tärkein tehtävä on tuottaa sellaisia palveluja, jotka tukevat 
lippukuntia niiden toiminnassa. Poimi parhaat palat käyttöösi sekä keskustele lippukuntasi 
pestijohtajan tai alueesi valmentajien kanssa siitä, mikä sopisi juuri sinun tai lippukuntasi 
tähän kehitysvaiheeseen parhaiten. Muista, että eri koulutukset tarjoavat perustiedot 
kussakin pestissä toimimiseksi.

Ilmoittaudu mieluiten heti sinua kiinnostaviin tapahtumiin ja koulutuksiin, älä jää hautomaan 
ajatusta. Muista myös seurata piirin ajankohtaista viestintää eri 
kanavissa, näin saat enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa eri 
mahdollisuuksista. 

Toivottavasti tämä kalenteri kuluu sinun ja lippukuntasi käsissä 
(tai kuvaruudulla) sekä osaltaan mahdollistaa sen, että partio 
kuuluu kaikille. Tee hyviä päätöksiä laajentaa partioverkostoasi 
sekä kokea ja oppia uutta!

P Piiripesteistä kiinnostuneille

J Lippukuntien johtokolmikoille

P.S. Oletko partiolaisen huoltaja tai partioharrastuksen aloittamista pohtiva? 
Partio on harrastus kaikenikäisille! Osallistu tervetuloa partioon 
-tilaisuuksiimme livenä tai netissä, lue lisää seuraavalta sivulta!

Kuva: Jesse Braun 

TIMO KARKOLA

koulutuksen toiminnanalaa johtava piirihallituksen jäsen, 
Uudenmaan Partiopiiri
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TERVETULOA PARTIOON   
>> ti 7.9. etänä 18-20 (suunnattu ei-vielä-
    partiolaisille)
>> ke 8.9. Keravalla klo 17.45
>> to 9.9. etänä klo 18 (suunnattu jo partion      
    aloittaneille)
>> tai lippukunnan oma tilaisuus 
>> tai verkkokoulutus

Oletko miettinyt, millainen harrastus 
partio aikuiselle oikeastaan on? Haluai-
sitko aloittaa mielekkään vapaaehtois-
työn, josta saa itsekin elämyksiä? Kiin-
nostaako paluu partioon tauon jälkeen, 
mutta tunnet tippuneesi kärryiltä? Ha-
luaisitko kuulla, mitä aikuiset partiossa 
tekevät tai minkälainen harrastus se olisi 
lapselle? Tule mukaan aikuisille suunnat-
tuun avoimeen ja ilmaiseen partion tu-
tustumisiltaan!
Illan aikana sukelletaan partion maail-
maan ja tutustutaan siihen, mitä partios-
sa tehdään. Tutusmisilta on myös mainio 
tilaisuus kysyä ne kysymykset, jotka par-
tiossa ovat mietityttäneet. Voit tulla lin-
joille kuuntelemaan ilman sitoutumista. 
Jos haluat aloittaa partion, voit illan päät-
teeksi jättää yhteystietosi tai ilmoittautua 
mukaan toimintaan.

>> Lue lisää: 
   uusimaa.partio.fi/syksyllämukaan

Partioon voi tutustua itsenäisesti Ter-
vetuloa partioon -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 
>> complete an online course  
    independently anytime

Join a season starting event by local scouts 
near you! 

>> Local season starting events: 
    uusimaa.partio.fi/syksyllämukaan

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 by completing 
a 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

JOHTAJATULET  
27.-29.8. Evo, Hämeenlinna

Tule ja sytytä kipinäsi! Rakastetuille 
Johtajatulille tullaan eri puolilta Suomea 
oppimaan ja oivaltamaan uutta johtami-
sesta suosittujen puhujien ja työpajojen 
muodossa, mutta myös nauttimaan ja 
virkistymään yhdessä uusien ja vanho-
jen ystävien kanssa. Osallistuakseen ei 
tarvitse olla partiolainen, nämä "metsä-
festarit" tarjoavat elämyksiä kaikille!

Campfire Summit is a leadership festival in 
the woods. Meet old and new friends, listen 
to well-known speakers and participate 
workshops.

Ilmoittaudu 21.6.mennessä. Osallistumis-
maksu 105€ (vaeltajat 90€).
>> johtajatulet.fi

LIPPUKUNTAPÄIVÄ    
la 30.10. Järvenpää

Syksyn Lippukuntapäivässä Uudenmaan 
johtajaikäiset partiolaiset pääsevät op-
pimaan uutta työpajoissa, tutustumaan 
muihin Uudenmaan lippukuntiin ja vai-
kuttamaan piirin syyskokouksessa. Lip-
pukuntapäivä on jokaista lippukunnassa 
toimivaa johtajaikäistä varten!

The Scout Fair will gather all Scouts that 
act in local groups to meet, learn and get 
inspired! You can choose which workshops 
you want to attend. After the workshops we 
will have lunch together, followed by the 
general meeting.

Ilmoittaudu 25.10. mennessä. Maksuton 
tapahtuma.

LUOTSISATELLIITTI   
la 9.10. 

Valtakunnallinen, jokavuotinen Luot-
sisatelliitti-tapahtuma tukee tarpojien, 
samoajien ja vaeltajien luotseja ja muita 
nuorten kanssa partiossa toimivia tehtä-
vissään. Lisää tietoa tulossa syksyllä!

VAELTAJATAPAHTUMAT

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ  
la 25.9.

Vipattaako tanssijalka? Sujuuko teatteri, 
musiikki tai kenties maukkaat loisto-
ruuat? Tarpojien taitopäivässä on tänä 
vuonna aika päästää luovuus valloilleen! 
Tule vartiosi kanssa mukaan kokeile-
maan luovuustarpon hengessä mieliku-
vituksesi rajoja, kivaa ulkoilupäivää ja 
energistä tekemistä unohtamatta.
Vartiolla tulee olla mukana johtaja lip-
pukunnasta. 

Trackers from all over Uusimaa will come 
together, this time with a "creavity" theme! 

Ilmoittaudu 13.9. mennessä. Osallistumis-
maksu 8€/tarpoja (johtajat maksutta).

SAMOAJA 2XH   
6-7.11. Kiljavan leirikeskus, Hyvinkää

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. Tapah-
tuma on suunnattu 15-17-vuotiaille 
partiolaisille ja samanikäisille partiosta 
kiinnostuneille!

A long-awaited Explorer Scout event for 
the 15 to 17-year-old scouts in the Uusimaa 
area and others interested in scouting!

Ilmoittaudu 17.10. mennessä. Osallistumis-
maksu 35€.

UUDENMAAN VAELTAJA-
TAPAAMINEN JOHTAJATULILLA 
 27.8.-29.8. Johtajatulet, Evo

Tule tapaamaan muita vaeltajia Johtaja-
tulilla! Luvassa rentoa ohjelmaa, johon 
voit osallistua yksin tai vartiosi kanssa. 
Tapaamisen tarkemmat tiedot selviävät 
myöhemmin.

Come meet other Rover Scouts at the Camp-

TUTUSTU PARTIOON

JOHTAJAIKÄISILLE

TARPOJATAPAHTUMAT

SAMOAJATAPAHTUMAT
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fire Summit! You can join by yourself or with 
your friends. More details will be revealed 
closer to the event.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
VAELTAJAETKOT 
4-5.12. Metsäpirtti, Tuusula

Tervetuloa mukaan vaeltajien itsenäi-
syyspäivän etkoille valmistautumaan 
tulevaan itsenäisyyspäivään! Juhlaillal-
lisen lisäksi pääset rentoutumaan ennen 
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia sauno-
misen ja hemmotteluhetkien parissa. 

Voit tulla tapahtumaan suoraan valmii-
seen pöytään tai osallistua tapahtuman 
toteuttamiseen koristelu-, ohjelma- tai 
ruokatiimissä.

Welcome to Independence Day pre-party for 
Rover Scouts. We will be having dinner and 
afterwards relaxing with sauna and pam-
pering. 

Ilmoittaudu 12.11. mennessä. Osallistumis-
maksu 35€.

JAMBOREE ON THE AIR, JAMBOREE 
ON THE INTERNET      
15.-17.10.

Maailman suurin partiotapahtuma JO-
TA-JOTI yhdistää partiolaiset maailman 
eri kolkista! Voit osallistua internetissä 
tai radioaalloilla.

The biggest Scout event in the world con-
nects Scouts from different countries! You 
can participate JOTA-JOTI on the internet 
or using amateur radio.

>> www.jotajoti.info

PARTIOTAITOJEN KEVÄT-SM-
KISAT TELLUS 21   
4.9. Kiljava, Hyvinkää

Tervetuloa tarpojien SM-kilpailuun Kil-
javalle! Tellus 21 vie kisaamaan nuotion 
ja numismatiikan kautta Linnunradalle. 
Kisat on siirretty syyskuulle koronati-
lanteen takia. Tarpojasarjojen kilpailu-
vartioon kuuluu 4-6 jäsentä, jotka ovat 
12-17 -vuotiaita. Ufo-sarja on kaikille 
tarpoja- ja samojaikäisille avoin sarja, 
jossa kilpaillaan 4-6 hengen vartioissa.

The Finnish scouting skills competition 
Tellus 21 is open to scouts aged 12-17! 

Ilmoittaudu 15.8. mennessä. Kisavartion joh-
taja ilmoittaa koko vartion.  Osallistumis-
maksu 75€/vartio. 

PIIRIN SYYSPARTIOTAITOKISAT 
BACK TO SCHOOL    
11.-12.9. Lohja

Piirin syysmestaruudet ratkotaan tänä 
vuonna Lohjalla! Parhaan päättötodis-
tuksen saa vartio joka loistaa tasapuoli-
sesti kaikissa aineissa.

Päiväsarjat: 
>>  tarpoja naiset    >>  tarpoja avoin 

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

The District autumn championship of 
scouting skills will be determined this year 
in Lohja! Trackers, Explorers and Rovers 
have separate championship divisions, but 
also adults can participate.

Ilmoittaudu 22.8. mennessä. Kisavartion 
johtaja ilmoittaa koko vartion. Osallistu-
mismaksu päiväsarjat: 50€/vartio, yösarjat: 
75€/vartio. Jälki-ilmoittautuessa 1.9. men-
nessä + 15€.

PARTIOTAITOJEN SYYS-SM-KISAT 
KÄÄNNEKOHTA   
2.-3.10. Kiljava, Hyvinkää

Käännekohdassa kilpaillaan partiotai-
doissa, -tiedoissa, paikallistuntemuk-
sessa sekä yllätystehtävissä. Nimensä 
mukaisesti kilpailun teemana ovat eri-
laiset käännekohdat. Miten sinä selviy-
dyt yllättävissä tilanteissa?

The Finnish scouting skills competition 
Käännekohta is open to scouts aged from 14! 

Ilmoittaudu 13.9. mennessä (95 €/vartio) tai 
jälki-ilmoittautumishinnalla 14.-20.9. (150€). 
Kisavartion johtaja ilmoittaa koko vartion. 

TURVALLISESTI YHDESSÄ  
-VERKKOKOULUTUS   

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen 
partiojohtajan ja ryhmänvetäjän ohje 
turvallisuuden vahvistamiseksi partios-
sa. Verkkokoulutus on pakollinen kaikil-
le 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

AKELA- & SAMPOKOULUTUS  
>>  A. 26.8.-18.9. verkossa
>>  B. 25.9. & 16.10. Pornaisissa + 4h verkossa
>>  C. 28.10.-20.11. verkossa
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! Osallistu-
misen edellytyksenä on 18 vuoden ikä ja 
perustiedot partiosta.

>> la 16.10. SUDENPENTU- TAI SEIKKAILIJA-
OHJELMAN PERUSTEET    

Koulutuksen osana järjestetään Ikäkau-
siohjelman perusteet -osio. Se sopii su-
denpentulaumassa tai seikkailijajoukku-
eessa apuna toimiville, myös samoajille! 
Jos olet suorittanut akela-koulutuksen, 
tämän osion käymällä saat suoritetuksi 
koko sampo-koulutuksen ja toisinpäin.

Cub scout and adventurer leaders course 
will give you the know-how to children’s 
Scout group leading. Assisting leaders can 
join the course 16.10.

Ilmoittaudu kurssille A. 22.8., B. 5.9. tai C. 
24.10. mennessä. Live-kurssin osallistumis-
maksu 30€, ikäkausiohjelman perusteet 15€ 
(maksajana lippukunta).

PERHEPARTIO-OHJAAJAN 
KOULUTUS  
la 30.10. Järvenpää (Lippukuntapäivässä)

Peruskoulutus kaikille perhepartio-oh-
jaajille ja toiminnan mahdollistamisesta 
lippukunnassa kiinnostuneille! Koulutus 
on hyödyllinen myös kaikille perheparti-
oryhmän aikuisille, jotka voivat järjestää 
ryhmän kokoontumisia. Yhdessä teh-
dään toimintasuunnitelma perhepartion 
kaudelle, opitaan perhepartioikäisestä 
lapsesta, tarkastellaan toimintaa lippu-
kunnan näkökulmasta ja harjoitellaan 
soveltamaan ohjelmaa omalle porukalle 
sopivaksi.

Ilmoittaudu 25.10. mennessä. Maksuton 
koulutus.

PARTIOJOHTAJA-
PERUSKOULUTUS  
1. osa 24.-26.9. Östersundom, Helsinki &
2.osa 19.-21.11. Metsäpirtti, Tuusula 

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.

Basic Training for Scout Leaders is an 
allround course for everyone over 18 years 
old. You’ll learn f.ex. about leading, project 

PARTIOTAITOKILPAILUT
JOHTAJAKOULUTUS

KANSAINVÄLISTÄ 
PARTIOTA

>>>
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Koko viikonloppu ollaan ulkona 
metsässä. 

Camping training will teach Tracker, 
Explorer, Rover and adult scouts the basic 
skills about outdoor clothing, cooking in the 
forest, first aid and taking lodgings in the 
forest. 

Adults can choose the Camping training for 
adults, which focuses more on sharing the 
skills at your local group. You will learn 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 12.9. mennessä. Osallistumis-
maksu 40€.

RETKIRUOKAKOULUTUS   

la 6.11. klo 10-16, Usmi, Hyvinkää

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 Camping Cooking course you will 
learn how to make varied and tasty food at 
a wilderness trip. We will use both campfire 
and camp cooker.

Ilmoittaudu 23.10. mennessä. Osallistumis-
maksu 20€.

PELASTAUTUMISKURSSI   
12.-14.11.  Lohja ja Inkoo
Kurssi on tarkoitettu partioaluksen pääl-
lystössä toimiville partiojohtajille. Kurs-
sin tavoitteena on harjoitella toimintaa 
merionnettomuustilanteessa ja antaa 
valmiudet henkilökohtaiseen selviyty-
miseen.

Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka 
koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativis-
ta käytännön harjoituksista. Harjoitus-
ten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan 
hyvää normaalia peruskuntoa ja haastei-
ta pelkäämätöntä asennetta.

Ilmoittautuminen syksyllä.

LUOTSIKOULUTUS   
30.-31.10. 
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.

Ilmoittaudu 1.10. mennessä. Osallistumis-
maksu 20€ (maksajana lippukunta).

PARTIOJOHTAJAJATKOKOULUTUS 
KO-GI  
>> Ko-Gi 143: Kaamoskurssi, lähijaksot 
27.12.2021-1.1.2022 & 26.-29.5.2022 
>> Ko-Gi 144: Pääsiäiskurssi, lähijaksot 
vuodenvaihteessa ja pääsiäisenä 2022

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.

Ilmoittautuminen syyskuussa. Osallistumis-
maksu 440€ (suosittelemme lippukuntaa 
anomaan avustuksia jäsentensä koulutusten 
mahdollistamiseen). 

ERÄTAITOPERUSKURSSIT
>> ERÄTAITOPERUSKOULUTUS 
ke 22.9. klo 18-20 ennakkoilta 
+ 8.-10.10. Loppi     
>> AIKUISTEN ERÄTAITOPERUS-
KOULUTUS ke 22.9. klo 18-20 ennakkoilta 
+ 8.-10.10. 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. 

management, scout method and non-profit 
organisation’s management. The course 
includes a leading practice held in your own 
local scout group.

Ilmoittaudu 31.8. mennessä. Osallistumis-
maksu 92€  (maksajana lippukunta tai piiri).

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. Kavalahden leirikeskus, Inkoo + 
24.11. jälki-ilta

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.

>> LIPPUKUNNANJOHTAJAKOULUTUS  
23.-25.10. Kavalahden leirikeskus, Inkoo + 
24.11. jälki-ilta

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.

>> OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS 

23.-25.10. Kavalahden leirikeskus, Inkoo + 
24.11. jälki-ilta

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.

Ilmoittaudu koulutuksiin 24.10. mennessä. 
Osallistumismaksu 45€ (maksajana lippu-
kunta).

ERÄTAITOKOULUTUS
MERIPARTIOKOULUTUS
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MUONITUKSEN TEORIAKOULUTUS  
   

to 23.9. Partioasema, Helsinki

Muonituksen teoriakoulutuksessa tutus-
tumme partioleirin tai muun partiota-
pahtuman muonituksen suunnitteluun! 
Kurssilla opitaan työturvallisuutta lei-
ri- ja maastoruokailussa sekä suurkeitti-
öissä, hygienia-asioita ja omavalvontaa, 
hyviä muonituksen käytänteitä, erityis-
ruokavalioita, suurkeittiön reseptejä ja 
ohjeiden suurentamista sekä leirimuo-
nituksen budjetin laskemista. Tutus-
tumme myös Jamix-ruokaohjepankkiin, 
joka helpottaa lippukunnan tapahtumien 
ruokahuollon suunnittelussa. 

Ilmoittaudu 10.9. mennessä. Maksuton.

MUONITUKSEN KÄYTÄNNÖN 
KOULUTUS     
5.-7.11. Kesärinne, Tuusula

Nyt perehdytään partiomuonitukseen 
tekemällä oppien! Koulutuksen paino-
piste on leirimuonituksessa, mutta sa-
malla pääset perille myös suurkeittiön 
salaisuuksista. Muonitamme noin 100 
ruokailijaa/ateria samalla oppien. Kurs-
sille ovat tervetulleita yli 15-vuotiaat 
tekeväiset partiolaiset ja ei-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, practicing cooking food for 100 
scouts.

Ilmoittaudu 17.10. mennessä. Maksuton.

AIKUISRYHMÄT 
LIPPUKUNNISSA   
ke 13.10. klo 18-19

Tervetuloa saamaan uusia ideoita lippu-
kunnan aikuistoimintaan! Webinaarin 
aikana lippukunnat, joilla on aikuisryh-
mä, kertovat toiminnan tarkoituksesta 
ja sisällöstä. Lisäksi pohditaan yhdessä, 
miten aikuistoiminnan saa tempaistua 
lippukunnassa käyntiin ja miten sitä voi-
si kehittää. 

Welcome to brainstorm new ideas for adult 
Scouting activities in your Scout group! The 
Scout groups who have adult groups will 
tell about the content and purpose of their 
acitivities. How can your group develop 
Scouting activities for adults?

Ilmoittaudu 11.10. mennessä. Maksuton.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN 
JA OSAAMISMERKIT     
to 11.11. klo 18-20

Partiosta saa monenlaista osaamista, jo-
ta voi käyttää hyödyksi myös esimerkik-
si työelämässä. Mutta kuinka hankittua 
osaamista pystyy tunnistamaan ja todis-
tamaan? Mitä on osaamismerkit ja mistä 
niitä voi saada? Tässä webinaarissa saat 
vinkkejä oman osaamisen tunnistami-
seen ja osaamismerkkien hyödyntämi-
seen.   

Scouting provides a wide range of skills that 
can also be used in working life. But how can 
the acquired knowledge be identified and 
recognized? In this webinar, you will get tips 
for identifying your own skills.

Ilmoittaudu 9.11. mennessä. Maksuton.

LIPPUKUNNAN VIESTINTÄ     
to 25.11. klo 18-20

Webinaarissa käydään läpi onnistuneen 
lippukuntaviestinnän elementtejä. Tar-
koituksena on hahmotella lippukunta-
tason viestinnän merkitystä laajemman 
partion viestintätoiminnan näkökul-
masta. Webinaarissa tarjotaan vinkkejä 
ja tukea niin viestintää vasta aloitte-
leville lippukunnille, kuin viestintää jo 
säännöllisesti toteuttaville. Esittelyssä 
partion uusi nettisivutyökalu, jonka lip-
pukunnat voivat halutessaan ottaa käyt-
töönsä vuosimaksua vastaan.

The webinar goes through the elements of 
a successful scout group's communication 
and provides tips and support for both 
newcomers and those who are already 
implementing communication regularly.

Ilmoittaudu 11.10. mennessä. Maksuton.

LUOTTISTEN KAUDENALOITUS  P
la 21.8.
Tervetulleiksi piirin kauden starttiin 
toivotetaan Uudenmaan Partiopiirin 
pesteissä toimivien eli piiriluottisten  li-
säksi kaikki syksyllä piiripestissä aloit-
tamisesta kiinnostuneet. Uudenmaan 
Partiopiiri koostuu lukuisista ryhmistä, 
jotka tekevät töitä yhteisten tavoitteiden 
eteen. Suunnataan yhdessä katse tule-
vaan partiosyksyyn! Päivän aikana tu-
tustutaan toisiimme, tehdään yhdessä ja 
kouluttaudutaan kiinnostavien aiheiden 
äärellä.

The Scouting District of Uusimaa's Volunteer 
Gathering offers volunteers of the scouting 
district a possibility to get to know each other 
and plan the upcoming autumn together.

Ilmoittaudu 14.8. mennessä. Avoimet pestit:
>> uusimaa.partio.fi/pestihaku

PIIRILUOTTIKSILLE 

WEBINAARIT

MUONITUSKOULUTUS
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PARTICIPATING IN ENGLISH

We try our best to offer our events to non-
Finnish-speakers also. If you wish to 
participate in English, please note:

TRAININGS AND WEBINARS: Please 
contact the organizer to see if translation 
can be arranged.  You can find the 
organizer's contact information in our 
digital event calendar.

OTHER EVENTS Please mention this in 
your enrolment, so that it may be taken 
into consideration!

UUSIMAA.PARTIO.FI/EVENTS
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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, jos sel-
lainen on (jäsen- tai huoltajatunnus, 
jonka saat omasta lippukunnastasi). 

Ilmoittautumisen voi tehdä joko hen-
kilö itse (yli 18-vuotias), huoltaja tai 
lippukunnassa huoltajan luvalla ryh-
mänjohtaja, johtokolmikon jäsen tai 
jäsenrekisterinhoitaja. 

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.

KUKSA-KOULUTUS

Tässä koulutuksessa perehdytään partion jä-
senrekisteri Kuksan perustoimintoihin osal-
listujien pestien vinkkelistä. 

Tämä on teille,  kun lippukunnassanne 
useampi johtaja aloittelee samanaikaisesti 
uusissa pesteissä!

Partiolaiset toimivat paikallisissa yh-
distyksissä, lippukunnissa. Piirijär-
jestömme koostuu alueen lippukunnista 
ja on perustettu tukemaan ja kehittämään 
partion harrastamista alueella. Uuden-
maan Partiopiiriin kuuluvat kaikki 
maakunnan suomenkieliset lippukunnat 
pääkaupunkiseutua lukuunottamatta.

Järjestämme koulutuksia partion aikui-
sille vapaaehtoisille ja suurempia yhteisiä 
tapahtumia sekä autamme esimerkiksi 
uuden partiotoiminnan perustamisessa.

Kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!

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 kaksi 
kuukautta ennen toivottua toteutta-
misajankohtaa. 

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

ILMOITTAUTUMISEN 
PERUMINEN

Ilmoittautumisen voi perua ennen ta-
pahtuman ilmoittautumisajan päät-
tymistä kuluitta. Katso ehdot ja oh-
jeet:

>> uusimaa.partio.fi/
    ilmoittautumisehdot

ETKÖ OLE PARTIOLAINEN? 
EI HAITTAA!

Haluatko tutustua partioon tai oletko 
partiolainen, ja haluat kutsua ei-vielä 
-partiolaisen kaverisi, perheenjä-
senesi tai naapurisi mukaan? Lähes 
kaikkiin tapahtumiimme ovat terve-
tulleita muutkin kuin jäsenet! 

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

TAPAHTUMIIN 
ILMOITTAUTUMINEN

MIKÄ 
UUDENMAAN 
PARTIOPIIRI?

Uudenmaan Partiopiirin koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.


