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TERVETULOA PARTIOON -KOULUTUS 
Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittavat saavat perustiedot 
partiosta kätevästi yhdessä paketissa. 

Koulutuskokonaisuuden esitiedot 
Esitietoja ei tarvita. 

Koulutuksen kohderyhmä 
Koulutus on suunnattu aikuisena partion aloittaneille. 

Osaamistavoitteet 
Tutustuttaa uusi aikuinen partiotoiminnan perusteisiin, ja siihen miten partiossa toimitaan 
turvallisesti. 

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit 
 

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto 

P1: Tätä on partio Partiotieto 2 h 

T1: Turvallisesti 
partiossa 

Turvallisuus 1 h 

  

Yhteensä 3 tuntia 

Vaadittavat opintosuoritukset 
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti 
suoritettavien oppimistehtävien tekeminen. 

Vastaava järjestäjä 
Lippukunta, alue tai piiri 
 

Koulutuksen voi helpoiten järjestää lippukunta itse. Sen tarkoituksena on käydä 
läpi nimenomaan sen lippukunnan käytäntöjä, jonka toimintaan koulutettavat 
aikuiset ovat tulossa mukaan.  
 
Kouluttajaksi sopivat oikein hyvin lippukunnan kokeneet aikuiset johtajat, joko 
lippukunnanjohtaja tai muut vuosia toiminnassa mukana olleet aikuiset. 
Kouluttajia voi olla useampikin ja sen voi järjestää esim. lippukunnan johtajiston 
kokoontumisen tai viikonloppuretken yhteydessä. 
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Koulutuksen alussa on hyvä käydä läpi partioon liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi 
ikäkausien nimet, toimintaryhmät, tapahtumat jne. Sanoja kannattaa kirjata ylös 
selityksineen myöhempää käyttöä varten.  
Jos eri ikäkausijohtajat pääsevät mukaan kouluttajiksi, voivat he esitellä kukin 
oman ikäkautensa ja siihen liittyvät termit. Jos eivät, voi termistön ja ikäkaudet 
käydä läpi vaikkapa katsomalla oheisesta linkistä avautuvan videon: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vKj0uEaqkTM 
 
Videota voi tarpeen tullen pysäyttää ja käydä läpi samalla juuri nähtyyn asiaan 
liittyvät lippukunnan omat käytännöt ja termit. 
 
Turvallisuusohjeiden uusin versio kannattaa aina jakaa paperisena kaikille 
kurssilaisille. Sen olennaiset sisällöt retkien ja leirien turvallisuudesta, sekä myös 
jokamiehen oikeudet kannattaa kurssilaisten kanssa käydä läpi. 
Turvallisuusohjeen paperiversiota voi tilata Järvi-Suomen Partiolaisten 
toimistolta.  
Turvallisesti yhdessä-verkkokoulutus ei sisälly tähän pakettiin vaan se on jokaisen 
suoritettava erikseen. 
 
Koulutuksen voi pilkkoa vaikkapa kahtena iltana pidettäväksi tai vetää sen putkeen 
yhdellä kertaa. Moduulien kestoksi on ohjeessa annettu 3 tuntia, mutta siihen 
sisältyy 15 minuutin tauko aina tunnin rupeaman jälkeen. Todellinen kesto koko 
paketille on siis 3 x 45 min. 
 

 
 

Lisätietoa  
 
Koulutuksista partiossa www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/ 
 
Piirin koulutuksista jarvisuomi.partio.fi/jarvi-suomen-partiolaiset/toiminta/koulutukset/ 
 
Piirin tapahtumat jarvisuomi.partio.fi/tapahtumakalenteri/?s_organizer=jarvi-suomen-
partiolaiset-ry 
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