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Ryhmien toiminta alkaa - onko kaikki johtajat koulutettu?
Partiosyksy on pääsemässä täyteen vauhtiin. Lippukunnassa vanhat ryhmät jatkavat kesätauon
jälkeen ja uudet ryhmät aloittavat partiotiensä. KoVan tehtävä on huolehtia, että kaikilla ryhmillä
on koulutetut johtajat, ja heillä vielä koulutettu ikäkausivastaava tukenaan. Kouluttautumalla johtaja
saa vaadittavia taitoja ja vinkkejä pestiinsä, verkostoituu ja innostuu uudella tavalla. Seuraavia
kannattaa tarjota ryhmien johtajille:
akelakurssi 25.-27.10.2013
sampokurssi 25.-27.10.2013
tarpojaluotsikurssi 25.-27.10.2013
samoajaluotsikurssi 25.-27.10.2013
vaeltajaluotsikurssi 25.-27.10.2013
ikäkausivastaavakurssi 11.-13.10.2013

Aivan oma päivä KoVille:
Koulutusvastaavakoulutus sunnuntaina 15.9.2013 Turun partiotoimistolla.

Mille muulle kurssille kuin Ko-Gille muka voi mennä PJ-kurssin jälkeen?
KoVa, muistathan myös ne, joiden PJ-kurssin suorittamisesta on jo vähän aikaa. Heille
ajankohtainen tänä syksynä voisi olla vaikka jompikumpi seuraavista kursseista:
lippukuntatoimijakurssi 11.-13.10.2013
partiokouluttajakurssi 19.-20.10.2013
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Ei kyllä millään pysty lähtemään kokonaiseksi viikonlopuksi kurssille
Ei se mitään! Lippukuntapäivässä 22.9.2013 on yhden päivän aikana tarjolla useampiakin koulutuksia.
Lähde itse sinne ja ota puoli lippukuntaa mukaan. Jokainen saa valita itselleen mieluisinta sisältöä.
- aloittelijoille Partio tutuksi -koulutus
- samoajaluotseille ROK-kouluttajakoulutus
- PJ-kurssilaisten ohjaajille johtamistehtäväohjaajien koulutus
- paperipartiolaisille, paperittomiksi pyrkiville ja metsään mieltyneille Sen seitsemän tapaa
kokoustaa

Ettei vaan kenellekään tulisi paha mieli
Toivottavasti jokainen KoVa varautuu toimimaan ajoissa tänä syksynä. Vuoden 2014 kursseille
ilmoittaudutaan marraskuun loppuun mennessä. Osa viime syksynä PJ-kursseille ilmoittautuneista ei
mahtunut mukaan, ja ensimmäisenä ulos kursseilta jäivät myöhässä ilmoittautuneet. Aikainen lintu
madon nappaa - ja toisena räpsälle tulleiden hiirten on tyytyminen siihen, mitä jäljellä on:
jatkettuihin ilmoittautumisaikoihin, kurssinjohtajan armosta mukaan ottamisiin ja hyvään tuuriin.

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

Vielä on tilaa: Syksyyn mahtuu tehopaketti erätaitoja, kisoja ja viestintää
Leirinjohtamiskurssi15.-17.11.2013
Tällä kurssilla koulitaan tulevien kesä- ja talvileirien tekijöitä. Kurssin jälkeen onnistuu viestintä,
ohjelma, budjetti ja huolto! Koko leirin johtoryhmä on tervetullut, kuten myös muut leirien
tekemisestä kiinnostuneet. PJ-kurssi on eduksi, mutta ei välttämätön. Leirinjohtamiskurssi ei ole PJkurssin kanssa päällekkäinen, siitä pitävät huolen kouluttajina toimivat kokeneet leirinjohtajat.

Rikollisen hyvät KeiKKa-syyskisat odottavat osallistujia 7.-8.9.2013 Kaarinan Piikkiöön. Varsinainen
ilmoittautumisaika päättyy 21.8., jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 31.8. saakka.

Erätaitojatkokurssi 27.-29.9.2013 on tarkoitettu samoajille ja vaeltajille. Vaellusmuotoinen kurssi
on hyvä ensiaskel vaellusten järjestämiseen. Ilmoittautuminen päättyy 30.8.
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Akelavihjarit järjestetään yhdessä Sampovihjareiden kanssa 5.-6.10.2013. Miten toteuttaa
vesiaktiviteetteja sudenpentujen kanssa? Osallistua voi myös pelkästään lauantaina.
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.

Sampovihjarit joissa pureudutaan erätaitohenkisiin aktiviteetteihin järjestetään 5.-6.10.2013. Sopii
niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin sammoille. Ilmoittautuminen päättyy 25.8.

Partiotaitojen ”UusiMaaIlma” syys-SM-kisat Porvoossa 5.-6.10.2013 odottavat osallistujia, L-SP:n
kisaajien osalta ilmoittautuminen päättyy 16.9.

Erätaitokurssi vaeltajille järjestetään 11.-13.10.2013 Joutsijärven upeissa maastoissa.
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.

31.10. ja 8.-10.11.2013 järjestettävä Partiokilpailukurssi on tarkoitettu kaikille pt-kisoista
kiinnostuneille, olet sitten järjestämässä kisoja tai osallistumassa niihin. Ilmoittautuminen päättyy
4.10.

Viestikurssi 2.-3.11.2013: viestintään voi käyttää muutakin kuin kännykkää – kurssin ohjelmassa
muun muassa radiopuhelimia ja uusi radioliikenteen puheohje.

Lisätietoja yllämainituista ja kaikista muista syksyn ohjelmatapahtumista löydät piirin nettisivujen
tapahtumakalenterista. Lisätietoja saa myös Riikalta Partiotoimistolta (riikka.hosiosto@partio.fi),
050 3129 425

Koulutusviesti 3 / 2013

