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KOULUTUSLAHJAKORTTI 
LIPPUKUNNALLE
Jokaiselle toimivalle lippukunnalle on käytettävissä 
yksi 45€ arvoinen lahjakortti partiojohtaja-, 
ikäkausijohtajien ja johtokolmikkokoulutuksiin. Jos 
lippukunta haluaa käyttää koulutuslahjakorttinsa, 
sen tulee olla ilmoittautumisajan puitteissa 
yhteydessä kasvatuskoordinaattori Joni Heikkiseen, 
joni.heikkinen@partio.fi. 

AKTIVITEETTEJA  SYKSYN TOIMINTAAN

KOLINA I / 2020 PIISPALA
20.-22.3. Kannonkoski

PARTIOTOIMISTON JOULUKAHVIT
TO 12.12. KLO 13-20 

JYVÄSKYLÄ, PUISTOKATU 11

 
JARVISUOMI.PARTIO.FI/TAPAHTUMAT

LUOTTISSEMMA I

LA 18.1. KUOPION SEUTU

KAIKKILIPPUKUNNANAIKUISETMUKAAN!

ERÄTAITOJEN PERUSKURSSIN TALVIOSA I/2020
14.-16.2.2020
Kurssi on tarkoitettu talviretkeilystä kiinnostuneille 
henkilöille, jotka haluavat oppia talviretkeilytaitoja 
yhdessä toisten kanssa. Kurssi antaa perustietoja 
ja taitoja kylmiin olosuhteisiin varustautumista; 
pukeutumisesta, varusteista, ulkona yöpymisestä ja
ruuan valmistamisesta. Kurssilla harjoitellaan myös 
perinteisiä erätaitoja, kuten liikkumista lumessa 
erilaisin välinein, suunnistusta ja nuotion sytytystä. 
Kurssilla tullaan nukkumaan ulkona.
 

HIIHTOVAELLUS 20.-23.2.2020
Hiihtovaelluksella liikutaan suksilla ahkion/
rinkan kanssa ja yövytään kolme yötä maastossa. 
Vaelluksella liikutaan Itä-Suomen alueella (alue 
varmistuu myöhemmin).
Kohderyhmä: kesä ja syksy-vaelluskokemusta 
omaavat ja talviretkeilystä kiinnostuneet.

VAELLUS PJPK II/2020 29.6.–2.7.2020
Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 
18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukun-
nan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. 
Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen  
ja -tietojen kehittäminen lippukunnan 
johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen 
sekä projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssi to-
teutetaan eräolosuhteissa Karhunkierros kiertäen.

AKELA-SAMPO -KURSSI I/2020  |  20.-22.3. 
Miksi: Jokaisella sudenpentujen ja seikkailijoiden 
ohjaajalla on oikeus saada pestiinsä koulutusta. 
Kurssilla saa myös vertaistukea ja uusia vinkkejä 
toimintaan.
Kenelle: Akelan tai sammon pestissä toimiville tai 
pestiin aikoville.
Hinta: 55 €

PJPK I/2020  |  20.–22.3. ja 17.–19.4.
Miksi: Jokaisen partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi antaa uusia eväitä 
johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua muitten partiojohtajien 
kanssa.
Kenelle: Partiojohtajaperuskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille 
partiolaisille.
Hinta: 90 €

RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS (ROK) I/2020  |  20.–22.3. ja 23.–25.10.
Miksi: Nuoren on vaikea ottaa vastuuta ilman hyviä eväitä johtajuuteen.
Kenelle: Samoaja ikäisille ryhmän ohjaamista aloittaville tai jo ryhmiä 
ohjaaville.
Hinta: 90 €

LIPPUKUNTAPÄIVÄ I/2020   |   21.3.
Olisiko sinulla hyvä idea työpajan aiheeksi, jonka koet tärkeäksi aiheeksi 
partiolippukunnille? Ilmianna ideasi meille osoitteeseen joni.heikkinen@
partio.fi.
Miksi: Pienillä koulutuksilla suurta apua lippukunnan arjen tueksi.
Kenelle: Lippukunnanjohtajille sekä pesti- ja ohjelmajohtajille ja 
lippukunnanhallitus pestissä toimiville tai pesteihin aikoville.
Hinta: 40 €

PIIRIN KEVÄTKOKOUS 22.3.
Piirin kevätkokous huipentaa koulutusviikonlopun jälleen sunnuntaina.

AIKUISTEN OIKEESTI 

Muistatko Johtosarjan ja Yhteisöhuivin? Oletko käyttänyt tai tehnyt niitä? 
LUE LISÄÄ PIIRIN NETTISIVUILTA jarvisuomi.partio.fi/aikuistenoikeesti

Paikkakunta		pvm 		kello 

Savonlinna   2.2. 14.00
Hyrynsalmi   5.2. 17.30
Jyväskylä   6.2. 18.00
Hirvensalmi 11.2. 18.00
Iisalmi 12.2. 18.00
Riistavesi 16.2. 14.00
Joroinen 16.2. 16.00
Lievestuore 18.2. 18.00
Kuopio 19.2. 18.00
Kinnula 22.2. 14.00
Joensuu 26.2. 18.00

LAADUN PORTAILLA APUA 
LIPPUKUNTASI TOIMINNAN 
SUUNNITTELUUN!

Laadun portaat parempaan lippukuntaan 
on lippukuntien toiminnan kehittämisen 
ja tavoitteiden asettamisen tueksi tehty 
työkalu. Työkalun avulla selvitetään 
lippukunnan toiminnan tilanne; 
tunnistetaan sen onnistumiset ja 
kehittämistä vaativat osa-alueet. Nyt voit 
tilata teidän lippukuntaanne valmentajan 
ja hänen kanssaan yhdessä miettiä teille 
sopivia kehityskohteita. 
Tilaa siis valmentaja kylään osoitteesta 
jarvisuomi@partio.fi.

PARVEILUT
SAMOAJARETKI KAAMOS 24.-26.1.2020

Hirvijärven leirikeskus, Kuopio
Tule pakoon kaamosta ja viettämään hauskaa ja ren-
toa, vain samoajille tarkoitettua viikonloppua!
Retkipaikalle järjestetään edestakainen yhteiskul-
jetus Kuopion rautatieasemalta/linja-autoasemalta. 
Retken hinta 35€. Yhteiskuljetuksen hinta 10€.
Alaikäraja 15v (täytettävä v.2020 aikana).
Viikonlopun ohjelmassa on monipuolista tekemistä 
ulkona ja sisällä, rentoutumista ja hauskanpitoa!
LUE LISÄÄ jarvisuomi.partio.fi/tapahtumat.
Ilmoittaudu 15.12. mennessä kuksaan.fi/31570.
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