2/2013
Vielä on tilaa
Piirin suunnistuskilpailut Paraisilla torstaina 16.5.
Ennakkoilmoittautuminen kisaan 13.5. mennessä, kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
piirin kotisivuilta: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/suunnistuskilpailut

Juuri nyt
Ilmoittautuminen syksyn tapahtumiin on käynnissä. Lippukunnan väki ilmoittautuu KoValle
viimeistään 6.5. KoVat puolestaan naputtelevat ilmoittautumiset Polkuun viimeistään 15.5.
Vielä siis ehtii hyvin innostaa ja kannustaa lippukunnassa toimivia johtajia jokaista juuri sopivaan,
pestinmukaiseen koulutukseen.
P.S. PJ-kursseille - kuten muillekin kursseille - ilmoittaudutaan kahdesti vuodessa. Nyt on aika
ilmoittautua syksyn PJ-kursseille. PJ-kursseille ilmoittaudutaan tuttuun tapaan erillisellä lomakkeella.

Syksyn parhaat palat
Lippukuntapäivässä 22.9. Koulutusryhmä tarjoaa vinkkejä kokoustamiseen ja koulutusta
kokousten järjestämiseen. "Miks aina tätä samaa?", "Kuka oikeesti jaksaa istua näissä kokouksissa?"
Työnimeltään "Sen seitsemän sortin kokousta" tuo avun lippukunnan kokouksiin ja niiden
kehittämiseen, tehostamiseen ja monipuolistamiseen. Seuraa lippukuntapäivän mainoksia.

Vuoden 2013 akelakurssi järjestetään 25.-27.10.2013 Kunstenniemessä Rymättylässä. Lähde
kouluttautumaan ja saamaan uusia ideoita ja näkökulmia omaan pestiisi. Kurssi on suunnattu juuri
akeloille, ja pääset verkostoitumaan muiden samassa pestissä olevien kanssa!

Sampokurssi järjestetään 25.-27.10.2013 Kunstenniemessä Rymättylässä. Lähde kouluttautumaan
ja saamaan uusia ideoita ja näkökulmia omaan pestiisi. Kurssilla koulutetaan piirimme sampoja,
joten pääset verkostoitumaan muiden sampojen kanssa!
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Vuoden ainoa luotsikurssi järjestetään 25.-27.10.2013 Kunstenniemessä Rymättylässä. Lähde
hakemaan uusia ideoita ja näkökulmia pestisi hoitamiseen. Kurssilla pääset myös verkostoitumaan
muiden luotsien sekä akeloiden ja sampojen kanssa. Nähdään Kunstenniemessä!

Ikäkausivastaavakurssi järjestetään 11.-13.10.2013 Kunstenniemessä kaikille piirin vielä
kouluttautumattomille ikäkausivastaaville. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Hämeen Partiopiirin
kanssa. Kurssilla on siis mahdollisuus verkostoitua omaa piiriä laajemmin ja kuulla laajasti erilaisten
lippukuntien hyvistä toimintatavoista.

Lounais-Suomen Partiopiirin ja FiSSC:n yhteinen partiojohtajaperuskurssi (kurssi
numero V, 4. -6.10. & 22.-24.11.2013)
Laadukkaan johtamiskoulutuksen lisäksi tällä kurssilla on loistava mahdollisuus lähteä hakemaan
uusia ystäviä ja kokemuksia yli kieli- ja piirirajojen. Kurssilaiset sekä kouluttajat tulevat molemmista
piireistä. Kurssilla jokainen saa puhua omalla äidinkielellään, pohjataidoiksi riittää halu ja into
kokeilla toista kotimaista. Yhteistyökurssi on varsin ainutlaatuinen, joten nyt kannattaa
ilmoittautua!
P.S. Toinen syksyn PJ-kurssi järjestetään 27.-29.9. ja 8.-10.10.
P.P.S. PJ-kurssille ilmoittaudutaan tuttujen ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan erillisellä lomakkeella
15.5 mennessä.
Lippukunnan aikuisille suunnattu lippukuntatoimijakurssi järjestetään 11.-13.10.2013
Kunstenniemessä, Rymättylässä. Kurssi on tarkoitettu lippukunnanjohtajille, sihteereille,
lippukunnanjohtajan apulaisille, hallituksen jäsenille ja muille lippukunnassa toimiville aikuisille.
Kurssi on tarkoitettu PJ-kurssin käyneille, ja se tarjoaa monipuolisesti uusia näkökulmia
lippukunnan toiminnan ohjaamiseen.

Lisätietoa kaikista näistä ja muista ensi syksyn tapahtumista saat syys-Ilonasta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/ilmo-ja-ilona

Uutta ja vanhaa
Koulutusviesti näyttää nyt ja jatkossa tältä. Koulutusviesti lähetetään koulutusvastaaville ja
lippukunnanjohtajille muutaman kerran vuodessa. Koulutusviestin tarkoitus on esitellä niitä
tapahtumia ja kursseja, joissa on vielä tilaa, antaa tietoa tulevista tapahtumista ja kertoa
koulutuksen ajankohtaisaiheista.
Haluatko antaa palautetta? Koulutusviestin kokoaa Lounais-Suomen Partiopiirin Koulutusryhmä.
Kerro ajatuksiasi, kehittämisideoitasi ja anna palautetta: marika.hella@gmail.com.
Kaikessa koulutukseen liittyvässä sinua auttaa piirin Koulutusryhmä
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/koulutus ja koulutussihteeri Riitta Suomi p. 050
312 9424 tai riitta.suomi@partio.fi.
Tämän viestin löydät myös täältä: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/koulutus/kova
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