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9.4. Meripartiojohtajapäivä (SP)    

9.4. Hygieniapassitesti    

18.-24.4. Partioviikko

23.-24.4. Piirin kevätpartiotaitokilpailut 
Kaimo 2.0     

28.4.-21.5. Akela- ja sampokoulutus verkossa (SP)  

3.5. Webinaari: Kotiväen illat ja Tervetuloa 
partioon –koulutukset lippukunnassa     

6-8.5. Melontaretki     

7.5. Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma 
Vanhiksen salaisuus    

14.5. Partiotaitojen kevät-SM-kilpailut 
Kierikki Oulussa (SP)    

15.-23.7. Finnjamboree Kajo  (SP)      

15.-18.8. Pestikeskusteluviikot

20.8. Piiriluottisten kaudenaloitus  P
25.8.-17.9. Akela- ja sampokoulutus verkossa (SP)  

26.-28.8. Vaeltajatapahtuma VALO    

15.1.-13.2. Aikuisrekrykampanja

17.-30.1. Pestikeskusteluviikot 

22.1. Piiriluottisten kaudenaloitus   P
27.1.-12.2. Akela- ja sampokoulutus verkossa (SP)   

28.-30.1. Akela- ja sampokoulutus   

28.-30.1. 
+ 1.-3.4. 

Kevään partiojohtaja-
peruskoulutus   

10.2. Tervetuloa partioon -koulutus    
11.-13.2. Erätaitojatkokoulutus    

12.-13.2. Piirin talvipartiotaitokilpailut 
Hanki TV!     

5.-6.3. Vaeltajien koloskaba   

12.-13.3. Partiotaitojen SM-talvikisat 
Riekon Kiepaus II Kajaanissa (SP)     

13.3. Luotsikoulutus    
13.3. ROK-kouluttajan koulutus    

15.3. Webinaari: Uuden aikuisen 
sitouttaminen partioon   

18.-20.3. Tarpojamajakka (leiritarppo)   

18.-20.3. 
+ 6.4.

Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja-
koulutukset    

23.3. Kaikki mukaan -koulutus     

26.3. Lippukuntapäivä ja piirin kevätkokous     

HELMIKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

MAALISKUU
HEINÄKUU

ELOKUU

UUDENMAAN 
PARTIOVUOSI 2022

TAMMIKUU
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1.9.-31.10. Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja-
koulutukset monimuotoisina    

13.-15.9. Tervetuloa partioon! -koulutuksia   

16.9.-6.11. Y-traineekoulutus (SP)    

24.9.   Tarpojien taitopäivä (yhteiskuntatarppo)  

24.9.-15.10. Akela- ja sampokoulutus monimuotoisena     

28.9.  Muonituksen teoriakoulutus      

7.-9.10. + 
18.-20.11. 

Syksyn partiojohtaja-
peruskoulutus   

7.-9.10. Erätaitoperuskoulutus      
Aikuisten erätaitoperuskoulutus    

8.10. LuotsiSatelliitti (SP)   

8.-9.10. Partiotaitojen syys-SM-kilpailut 
Tehas2022 Jyväskylässä  (SP)    

13.10. Lisää aikuisia -webinaari     

15.-16.10. Kansainvälinen Jamboree on the Air – 
Jamboree on the Internet     

20.10.-12.11. Akela- ja sampokoulutus verkossa (SP)  

29.10. Lippukuntapäivä ja piirin syyskokous    
Perhepartio-ohjaajakoulutus    

30.10. Luotsikoulutus   

4.-6.11. Muonituksen käytännön koulutus    

4.-6.11. + 
10.-12.2.

Minä partiolaisena -koulutus  (SP)  

5.11. Retkiruokakoulutus     

5.-6.11. Samoaja 2XH   

SYYSKUU

MARRASKUU

LOKAKUU

VUONNA 2022 TEHDÄÄN 
YHDESSÄ YHÄ 
KESTÄVÄMPÄÄ PARTIOTA!
Vuosi 2022 on partiossa Kestävän kehityksen 
teemavuosi. Viikkotoiminnassa ja tapahtu-
missa harjoitellaan, keksitään ja kannuste-
taan sekä ympäristön että ihmisten kannalta 
vastuullisia valintoja. Kannustamme myös 
sinua miettimään, millaisia valintoja teet 
partiossa - ostatko uutta vai käytettyä, mis-
tä aineksista kokkaat, näytätkö esimerkkiä? 
Meidän partiolaisten tavoitteena kun on pa-
rempi maailma niin sen nykyisille kuin tule-
ville asukkaille. 

Kevätkaudella luvassa on paljon odotettua 
yhdessäoloa! Alueemme sudenpennut ja seik-
kailijat kokoontuvat toukokuussa Järvenpää-
hän Vanhiksen salaisuus -tapahtumaan, tarpo-
jat valmistautuvat leirikesään maaliskuussa 
leiritarpon majakassa ja vaeltajat pääsevät 
kisaamaan Koloskabassa! Partiotaitokisoissa 
kisataan helmikuussa Keravalla ja huhtikuun 
Partioviikolla Nurmijärvellä. Partion aikui-
sille on tarjolla lukuisia koulutuksia vapaaeh-
toistehtävissä toimimisen tueksi. 

Heinäkuussa Suomen suurin partioleiri, Fin-
njamboree Kajo kokoaa partiolaiset ympäri 
maan tarpojaikäisistä ylöspäin Hämeenlin-
nan Evolle.

Nähdään partiotapahtumissa!
 
UUDENMAAN PARTIOPIIRI RY:N HALLITUS

Piirihallitus 2022: piirinjohtajat Oskari Tolvanen ja 
Pauli Palo sekä Juho Packalén (lippukuntatuki), Teea 
Forsström (aikuisrekrytointi), Nea Finnig (markki-
nointi ja viestintä), Timo Karkola (koulutus), Emi-
lia Pihlaja (lippukuntavalmennus), Sanna Suur-Uski 
(partio-ohjelma), Saara Enroth (vapaaehtoistuki) ja 
Alma Enqvist (yhteiskuntasuhteet). Voit lähettää halli-
tukselle sähköpostia: etunimi.sukunimi@partio.fi.

Sudenpennuille (7-9 v.)

Seikkailijoille (10-12 v.)

Tarpojille (12-15 v.)

Samoajille (15-17 v.)

Vaeltajille (18-22 v.)

Aikuisille

Perhepartiolaisille

P Piiripesteistä 
kiinnostuneille

    (SP)    Suomen Partiolaisten 
                    järjestämä tapahtuma
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TERVETULOA PARTIOON   
>> to 10.2. klo 18-20 etäyhteydellä
>> 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!

Ilmoittaudu tapahtumakalenterissam-
me tai tutustu lähilippukuntiisi:
 >> partio.fi/lippukuntahaku

Tervetuloa partioon -koulutus on mah-
dollista tehdä myös verkkokoulutukse-
na (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). 
Tehtäviä voi tallentaa ja tehdä omassa 
tahdissa.

Verkkokoulutus: 
>> partio.fi/tervetuloapartioon

WELCOME TO SCOUTING   
>> Thu 10.2. at 18-20 online
>> or attend an event by a local 
    group near you 
>> or complete an online course  
    independently anytime
Searching for a new hobby? Welcome to 
Scouting is an introductory one evening 
course to the traditions, scout method, age 
groups and scout terminology. The course is 
open for any adult interested in Scouting. 

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.  

Online course: 
>> partio.fi/welcome-to-scouting

15.-23.7. FINNJAMBOREE KAJO
    

15.-23.7. Evon retkeilyalue, 
Hämeenlinna

Kajo on kesän 2022 kohokohta! Kajo on 
Suomen Partiolaisten järjestämä finn-
jamboree, yli 10 000 osallistujan parti-
oleiri, jolle saapuu partiolaisia ja ei-vie-
lä-partiolaisia joka puolelta Suomea 
sekä kansainvälisiä partioryhmiä. 

Leiri on tarpojille, samoajille, vaeltajil-
le ja aikuisille, myös nuoremmat voivat 
osallistua huoltajansa seurassa. Tarpo-
jan alaikäraja on lippukunnasta riippu-
en tavallisesti 12–13 vuotta. Kajolle voi 
osallistua lippukunnan kanssa, jos kuu-
luu leirivuonna tarpojaryhmään. 
Tarpojat osallistuvat päivittäin eri ohjel-
malaaksoihin. Samoajlla on noin 2 päi-
vää ja vaeltajilla noin 75% leiristä vapaa-
ehtoispestiä ja muun ajan leiriohjelmaa. 
Kajo is the highlight of the summer 2022! 
Kajo is a scout camp that will gather over 10 
000 Scouts and those interested in Scouting 
to Evo camping area in Hämeenlinna. The 
camp is for Tracker, Explorer, Rover, and 
adult Scouts, but younger children can join 
accompanied by a guardian.

Ilmoittaudu 1.12.-2.2. Lisätietoja 
saat omasta lippukunnasta.
>> kajo2022.fi

VAELTAJIEN KOLOSKABA  
5.-6.3.

Vaeltajille suunnattu leikkimielinen par-
tiotaitokisa, jossa pääset vierailemaan 
eri lippukuntien koloilla!

The Scout den competition is a playful race, 
where teams will visit different scout dens!

Ilmoittauminen käynnistyy alkuvuonna.

TARPOJAMAJAKKA   
18.-20.3. Sipoo

Uudenmaan tarpojaikäiset kokoontuvat 
yhteen leiritarppo-teemaiseen majak-
kaan, viikonloppuretkeen, jossa valmis-
taudutaan jo kesän Kajo-leiriin! Voitte 
osallistua, vaikka vartionne ei suorittaisi 
leiritarppoa juuri nyt. Tarpojavartion 
mukana tulee olla johtaja lippukunnasta. 

A weekend camp for Tracker Scouts. A leader 
is expected to participate with the group.

Ilmoittaudu 6.3. mennessä. Osallistu-
mismaksu 25€ (johtajat maksutta).

VANHIKSEN SALAISUUS    
la 7.5. Järvenpää

Uudenmaan sudenpennut ja seikkailijat 
kokoontuvat toukokuussa viettämään 
seikkailuntäyteistä tapahtumapäivää 

TUTUSTU PARTIOON 
- GET TO KNOW

 SCOUTING!

KESÄLEIRI IKÄKAUSITAPAHTUMAT
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Järvenpäähän!

Cub Scouts and Adventurer Scouts from all 
over Uusimaa will gather in Järvenpää to 
have a fun day together!

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä.

SUDENPENTU- JA SEIKKAILIJA-
KISAPAKETTI HAPSU 2022   

Lippukunnille on joka vuosi tarjolla val-
mis kisapaketti, jonka mukaan voitte 
yksin tai yhteistyönä järjestää omat par-
tiotaitokilpailut sudenpennuille ja seik-
kailijoille!

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

PIIRIN TALVIPARTIOTAITOKISAT 
HANKI TV! 

   
12-13.2. Kerava

Kilpailussa ratkotaan molempien piirien 
piirinmestaruudet tarpojien, samoajien 
ja vaeltajien sarjassa (aikuiset kisaavat 
vaeltajien sarjassa). Lisäksi on mahdol-
lista osallistua Kirjavaan sarjaan. Kaikki 
sarjat ovat päiväkilpailuita, mutta lisäksi 
samoajien ja vaeltajien sarjojen joukku-
eet voivat ilmoittautua jatkamaan kisaa 
Yö-Extra-sarjassa. 

Winter scouting skills competition for 
scouts over 12! The district championship 
competitions are on Saturday, but 
participants in Explorer and Rover 
Scout divions can choose to continue the 
competition overnight.

Ilmoittaudu 28.1. mennessä hintaan 
50€/vartio, Yö-Extraan osallistuville  
65€/vartio. Jälki-ilmoittautuminen 
6.2. asti hintaan 75€/vartio, Yö-
Extraan osallistuville 80€/vartio.

PIIRIN KEVÄTPARTIOTAITOKISAT 
KAIMO 2.0     
23.-24.4. Nurmijärvi

Nyt heitetään säännöt nurkkaan! Täl-
lä kertaa kisavartiolla on mahdollisuus 
tehdä partiotaitokisoista omannäköi-
sensä. Valitkaa omat tehtävänne. Suun-
nitelkaa oma reittinne, oli se sitten lyhyt 
tai pitkä. Ottakaa rennosti tai saalistakaa 
pisteitä. Hyödyntäkää omat vahvuuten-
ne ja nauttikaa elämyksellisestä kisasta 
Partioviikolla! Kisoihin voivat osallistua 
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset. 

In the district spring scouting skills compe-
tition we forget the rules and let the partici-
pants choose what their competition will be 
like! Open for scouts over 12.
Ilmoittauminen käynnistyy alkuvuonna.

AIKUISREKRYKAMPANJA
 15.1-13.2.

Lippukunnat järjestävät kauden alkaes-
sa piirin tukemana aikuisille suunnat-
tuja avoimia tapahtumia, joissa uusien 
kiinnostuneiden on mahdollisuus kokea 
partioelämyksiä ja kuulla, mitä vapaa-
ehtoisuus partiossa tarkoittaa ja miten 
lippukuntaan pääsee mukaan!

At the start of the year local Scout groups 
offer open events for adults who are 
interested in Scouting and volunteering!

Ilmoita lippukuntasi kampanjaan:
>> bit.ly/aikuisrekry2022 

PESTIKESKUSTELUVIIKOT
17.-30.1. 

Tammi- ja elokuussa on pestikeskuste-
lujen aika! Uuden tehtävän aloittavat va-
paaehtoiset keskustelevat pestiesihen-
kilönsä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, 
tavoitteista ja millaista tukea on tarjolla. 
Keskustelu käydään kehityskeskuste-
lunomaisesti aina, kun pestin jatkosta 
sovitaan, vähintään vuoden välein.

In January and August it is time to have 
mutual agreement discussions between a 
volunteer and his/her recruiter for all new 
volunteer positions and once a year for all 
continuing volunteers.

Valmis malli keskusteluun:
>> partio.fi/pestikeskustelu

LIPPUKUNTAPÄIVÄ    
la 26.3. Karkkila

Lippukuntapäivä tarjoaa ideoita ja kou-
lutusta parhaaseen partiotoimintaan. 
Pääset oppimaan uutta, tutustumaan 
partiolaisiin muista Uudenmaan lip-
pukunnista ja vaikuttamaan piirin ke-
vätkokouksessa. Lippukuntapäivä on 
jokaiselle lippukunnassa toimivalle joh-
tajaikäiselle!

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 18.3. mennessä. Maksuton.

TURVALLISESTI YHDESSÄ  
-VERKKOKOULUTUS    

Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus 
on pakollinen kaikille yli 15-vuotiaille 
ryhmänjohtajille sekä kaikille partios-
sa toimiville yli 18-vuotiaille lasten ja 
nuorten kasvuympäristön turvallisuu-
den 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  
>> 28.-30.1. Tuusula, Kesärinne
>> 27.1.-12.2. tai 28.4.-21.5. verkossa

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

>> la 29.1. Sudenpentu- tai 
seikkailijaohjelman perusteet    

Akela-sampokurssin osana Tuusulassa 
järjestettävä Ikäkausiohjelman perus-
teet -osio sopii myös sudenpentulau-
massa tai seikkailijajoukkueessa apuna 
toimiville, myös samoajille! Jos olet suo-
rittanut akelakoulutuksen, tämän osion 
käymällä saat suoritetuksi koko sampo-
koulutuksen ja toisinpäin.

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

Ilmoittaudu 14.1. mennessä. Osallistu-
mismaksu 49€/40€, ikäkausiohjelman 
perusteet 15€ (maksajana lippukunta).

PARTIOJOHTAJA-
PERUSKOULUTUS   
1. osa 28.-30.1. Kesärinne, Tuusula &
2. osa 1.-3.4. Usmitupa, Hyvinkää

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 projek-
tijohtamisesta. Koulutukseen sisältyy 
johtamisharjoitus omassa lippukunnas-
sa, 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. 

Ilmoittaudu 9.1. mennessä. Osallistu-
mismaksu 90€ (maksajana lippukunta 
tai piiri).

PARTIOTAITOKILPAILUT

JOHTAJAKOULUTUS

JOHTAJAIKÄISILLE
5
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taitoperuskurssin käyminen tai vastaa-
vat perusretkeilytaidot.  Mikäli kurs-
siaikana ei ole lunta, kurssi siirtyy ajalle 
4.-6.3.

In the Winter Camping training we spend 
the whole weekend outdoors and sleep in 
tents, or in quinzee or other snowbased 
accommodation. We move around with skis 
or snowshoes and get to know different kind 
of gear related to winter hiking. We will 
learn how to stay warm and active in cold 
weather. Completing the basic camping 
training or having the same skills of hiking 
and camping is a prerequisite.

Ilmoittaudu 23.1. mennessä. 
Osallistumismaksu  40 €. 

MELONTARETKI    
6.-8.5. Etelä-Suomessa

Melontaretkellä liikumme intiaanika-
nooteilla järvi- ja/tai jokiympäristössä 
Etelä-Suomen alueella. Melontaretkeä 
varten sinulla ei tarvitse välttämättä olla 
aiempaa melontakokemusta, mutta ta-
pahtuma ei ole melontakurssi (ei voi esi-
merkiksi saada kurssitodistusta). Retken 
aikana majoitumme teltoissa ja teemme 
maukasta retkiruokaa. Retki alkaa per-
jantaina, melomaan lähdetään lauan-
tai-aamusta. 

Relaxed canoeing expedition in a lake and/
or river environment southern Finland. You 
will learn  how to pack the canoe, paddling 
techniques and how to stay dry! During the 
weekend we sleep in tents and make our 
own meals. We spend the whole weekend 
outdoors.

Ilmoittaudu 17.4. mennessä. 
Osallistumismaksu  40 €.

HYGIENIAPASSITESTI    

la 9.4. klo 11-13 Partioasema, Helsinki

Hygieniaosaamistesti lätynpaistajille, 
kesäleirien muonittajille ja muille ruoan 
kanssa toimiville partiolaisille! Käyty 
koulutus ja siitä saatava hygieniapassi on 
hyvä valtti esimerkiksi kesätöitä haet-
taessa.

Luvassa on tunnin mittainen koulutus, 
jossa kerrataan ennakkoon itse opis-
keltuja asioita. Sen jälkeen suoritetaan 
virallinen hygieniapassitesti, jonka voi 
saman päivän aikana tarvittaessa uusia.

Ilmoittaudu 27.3. mennessä. 
Osallistumismaksu 30€.

LUOTSIKOULUTUS   
su 13.3. Partioasema, Helsinki

Haluatko tukea lippukuntasi tarpo-
jien, samoajien tai vaeltajien toimintaa? 
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. Luotsin pestiin ja kurssille 
osallistumiseen vaaditaan partiojohtaja-
peruskoulutus.

Ilmoittaudu 28.2. mennessä. Osallistu-
mismaksu 15€ (maksajana lippukunta 
tai piiri).

ROK-KOULUTTAJAN KOULUTUS 
 

su 13.3. Partioasema, Helsinki

Ryhmänohjaajakouluttajan koulutus-
päivä antaa sinulle valmiudet toteuttaa 
15-18-vuotiaiden samoajien ryhmän-
ohjaajakoulutus (ROK) lippukunnassasi. 
Kurssilla käydään läpi erilaisia koulu-
tusmenetelmiä sekä pureudutaan siihen, 
miten ROK-kurssin ydinsisältöjä saa 
parhaiten avattua samoajaikäisille!

Ilmoittaudu 28.2. mennessä. Osallistu-
mismaksu 15€ (maksajana lippukunta).

LIPPUKUNTAKURSSIT   

Lippukuntakurssit on tarkoitettu lippu-
kunnan avainpesteissä toimiville: hal-
lituksen jäsenille, ikäkausivastaaville, 
pitkään ryhmänjohtajana toimineille, 
lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, 
ohjelmajohtajille ja näistä pesteistä kiin-
nostuneille. Koulutusten esitietovaati-
muksena on käyty partiojohtajan perus-
kurssi - hakeudu siis ensin pj-kurssille, 
jos se on käymättä, sillä se tukee jokai-
sessa pestissäsi!

>> PESTIJOHTAJAKOULUTUS 
18.-20.3. Kavalahti, Inkoo

Kurssia suositellaan keskeisissä lippu-
kuntapesteissä toimiville. Opi lippukun-
nassa toimivien aikuisten vapaaehtois-
ten tukemista pestaamisen, koulutuksen 
ja osaamisen tunnistamisen kautta. Kou-
lutuksessa perehdytään rekrytointiin, 
opetellaan pestaamaan ja tutustutaan 
partion koulutusjärjestelmään sekä teh-
dään lippukunnan henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelma sekä verkostoidutaan.

>> LIPPUKUNNANJOHTAJAKOULUTUS                
18.-20.3. Kavalahti, Inkoo + 
jälki-ilta Helsingissä ke 6.4.

Kattavasti tietoa rekisteröityneen yh-
distyksen johtamisesta, lippukunnan 
toiminnan johtamisesta, viestinnästä 
ja sidosryhmistä sekä aikuisten johta-
misesta. Kurssilla opit suunnittelemaan 
ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja 

MUONITUSKOULUTUS

resursseja myös pitkällä aikavälillä ja 
syvennät osaamistasi johtamisesta! Täs-
mäkoulutus erityisesti lippukunnan hal-
lituksen jäsenille.

>> OHJELMAJOHTAJAKOULUTUS 
18.-20.3. Kavalahti, Inkoo + 
jälki-ilta Helsingissä ke 6.4.

Laadukas partio-ohjelma on jokaisen 
lippukunnan kivijalka. Perehdy par-
tio-ohjelman sisältöön ja kasvatusta-
voitteisiin eri ikäkausissa  ja opi, miten 
niitä käytännössä sovelletaan lippukun-
nan toiminnassa lasten ja nuorten kehi-
tys ja kasvu huomioiden! Kurssilla sy-
vennät myös johtamistaitojasi aikuisten 
johtamisen suuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutusta suositellaan 
myös ikäkausivastaaville, luotseille ja 
kaikille, jotka kaipaavat tukea ja ideoi-
ta ohjelman toteuttamiseen ja haluavat 
laajentaa verkostoaan.

Ilmoittaudu 28.2. mennessä. Osallis-
tumismaksu 45€ (maksajana lippu-
kunta).

PARTIOJOHTAJAN JATKO-
KOULUTUS KO-GI  
>> Ko-Gi 144 Pääsiäiskurssi: 13.-18.4. 
Turku + 15.-18.9. Hämeenlinna 
>> Ko-Gi 145 Lyhyt leiri: 26.-29.5. Päl-
käne + 1.-6.8. Hämeenlinna 

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! 

Ko-Gin osallistumismaksu on 390-
440€. Suosittelemme lippukuntaa ano-
maan avustuksia jäsentensä koulutusten 
mahdollistamiseen. 

Ilmoittautuminen tammikuussa.
>> partio.fi/kogi

ERÄTAITOJATKOKOULUTUS   
11.-13.2. Loppi

Erätaitojatkokurssilla tutustutaan tal-
viretkeilyyn. Vietämme koko viikonlo-
pun ulkona, majoitumme avotuli- tai 
lumimajoitteissa, liikumme hiihtäen 
tai lumikengillä, tutustumme ahkioihin 
ja muihin talviretkeilyn erityisvarus-
teisiin. Syömme maukasta retkiruokaa 
ja opimme pysymään lämpimänä sekä 
toimintakykyisenä talvisillakin retkillä.                                                                                    
Ennakkovaatimuksena kurssille on erä-

ERÄTAITOKOULUTUS
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PARTION ILTATEET    
Joka toinen maanantai verkossa 
klo 20-21

Johtajat eri puolilta Suomea kokoontuvat 
maanantaisin ajankohtaisten partioai-
heiden pariin! 

Maksuton, ei ilmoittautumista. 
Katso aiheet ja laita illat kalenteriin:
>> partio.fi/iltateet

WEBINAARI: UUDEN AIKUISEN 
SITOUTTAMINEN PARTIOON    
ti 15.3. klo 18-19

Lippukuntaan on tullut uusi aikuinen, 
mitä sitten tapahtuu? Miten tutustu-
tamme aikuisen mukaan toimintaan ja 
sitoutamme lippukunnan toimintaan 
pysyvämmin? Miten aikuinen saadaan 
tuntemaan niin vahvaa kuuluvuutta lip-
pukuntaan, että hän uskaltaa itsekin 
ottaa vastuuta lippukunnan toiminnan 
järjestämisestä? Tervetuloa webinaariin 
keskustelemaan yhdessä hyvistä käytän-
nöistä ja jakamaan kokemuksia eri lip-
pukuntien välillä. 

There is a new adult in the Scout group, 
what happens next? What should we do to 
make them feel familiar in the group and 
have a sense of belonging so they could also 
take responsibilities in the group? Welcome 

to discuss together with members from 
different Scout groups. 

Ilmoittaudu 13.3. mennessä. Maksuton.

WEBINAARI: KOTIVÄEN ILLAT JA 
TERVETULOA PARTIOON –KOULU-
TUKSET LIPPUKUNNASSA    
ti 3.5. klo 18-19

Milloin lippukuntanne on viimeksi jär-
jestänyt kotiväen illan tai Tervetuloa 
partioon –koulutuksen? Tule päivittä-
mään tietosi ja jakamaan parhaat käy-
tännöt muiden lippukuntien kanssa!

In this webinar we share the best prac-
tices in arranging a Scouting info night for 
guardians as well as a Welcome to Scouting 
course. 

Ilmoittaudu 28.4. mennessä. Maksuton.

PIIRILUOTTISTEN KAUDENALOITUS
la 22.1. Allianssi-talo, Helsinki

On jälleen aika kokoontua kaudenaloi-
tukseen piirin luottiksien kesken. Tapah-
tumaan ovat tervetulleita kaikki, joilla on 
piiripesti ovat sellaisesta kiinnostuneita.
Tapahtumassa päästään aloittamaan 
partiovuosi 2022 yhdessä tutustumalla 

toisiimme, suunnittelemalla piirin tule-
vaisuutta ja oppimalla uutta!
Päivään kuuluu myös Tervetuloa piiriin 
-koulutus uusille piiriluottiksille. Jos si-
nulla ei ole vielä piiripestiä ja sellainen 
kiinnostaisi, tutustu avoimiin pesteihin 
tai ota meihin yhteyttä!

In January it is time for the volunteers 
and volunteers to be of the Uusimaa 
Scout District to gather around to plan the 
upcoming year, to get to know each other 
and to learn new things.

Ilmoittaudu 16.1. mennessä. Maksuton.
Avoimet vapaaehtoistehtävät piirissä:
>> uusimaa.partio.fi/pestihaku

PIIRIPESTISTÄ
KIINNOSTUNEILLE 

TUKEA LIPPUKUNTA-
TOIMINTAAN

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, WEBINARS AND 
COMPETITIONS 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 <<

7

K
uv

a:
 M

ik
ko

-P
ek

ka
 K

ar
lin



UUSIMAA.PARTIO.FI/TAPAHTUMAKALENTERI

MITEN ILMOITTAUDUN?

Löydät lisätiedot kaikista tapahtumista 
ja ilmoittautumislinkit piirin nettisi-
vujen tapahtumakalenterista:

>> uusimaa.partio.fi/
    tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti  
kirjautumalla tapahtumailmoittautu-
mislomakkeelle partio-ID:llä, 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. Piirijärjestö 
koostuu näistä lippukunnista ja on pe-
rustettu tukemaan ja kehittämään par-
tion harrastamista alueella. Uudenmaan 
Partiopiiri ry:n kuuluvat kaikki maakun-
nan suomenkieliset lippukunnat pääkau-
punkiseutua lukuunottamatta (sekä 
muutama Uudenmaan ulkopuolella).

Järjestämme koulutukset partiossa aloit-
taville aikuisille vapaaehtoisille ja au-
tamme esimerkiksi uuden toiminnan 
perustamisessa.

Kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!

puh. 09 8865 1400 //  uusimaa@partio.fi

>> www.uusimaa.partio.fi

LIPPUKUNTAAN
TILATTAVAT KOULUTUKSET

Tiesitkö, että entistäkin paremman 
lippukuntatoiminnan tukemisek-
si tarjoamme lippukunnille tilattavia 
koulutuksia? Jokainen koulutus räätä-
löidään lippukunnan tai lippukuntien 
(voitte tilata koulutuksen alueellenne 
yhdessä) yksilöllisten tarpeiden mu-
kaisesti. Koulutus voidaan järjestää 
lippukunnan kololla tai vaikkapa osa-
na johtajien viikonloppuretkeä. 

Ota yhteyttä piiritoimistoon, sovitaan 
sisällöstä yhdessä ja laitetaan teitä 
mietityttävät asiat kuntoon!  Tiedus-
telethan koulutusta kaksi kuukautta 
ennen toivottua toteuttamisajankoh-
taa. 

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 sisäi-
sen ja ulkoisen viestinnän osaamistanne ja 
kasvattaa jäsenmääräänne.

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. Tämän jälkeen il-
moittautunutta voidaan laskuttaa, jos 
kuluja on syntynyt.

>> uusimaa.partio.fi/
    ilmoittautumisehdot

ETKÖ OLE PARTIOLAINEN? 

Haluatko tutustua partioon tai olet-
ko partiolainen, ja haluat kutsua 
ei-vielä -partiolaisen kaverisi, per-
heenjäsenesi tai naapurisi mukaan? 
Lähes kaikkiin tapahtumiimme ovat 
tervetulleita kaikki! Partiota voi ko-
keilla kolme kertaa ennen jäseneksi 
liittymistä. Ei-jäsenille tapahtumat 
maksavat lähtökohtaisesti 20 euroa 
enemmän. Ilmoittautumiset tehdään 
normaaliin tapaan piirin tapahtuma-
kalenterin kautta.

TAPAHTUMIIN 
ILMOITTAUTUMINEN

MIKÄ 
UUDENMAAN 
PARTIOPIIRI?

Uudenmaan Partiopiirin koulutukset 
järjestetään yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.


