TERVETULOA
PARTIOKANNUKSEN
RYHMÄNOHJAAJAKURSSILLE!
Kurssiin sisältyy arki-iltana pidettävät alku- ja lopputapaamiset sekä
kaksi koulutusviikonloppua. Lisäksi koulutukseen kuuluu lippukunnassa
tehtävä johtamisharjoittelu.

Alkutapaaminen 30.9.
Alkutapaamisessa Partioasemalla (30.9. klo 18:00-19:30, Töölönkatu 55,
00250 Helsinki) tulet kuulemaan kaiken olennaisen kurssista ja pääset
tutustumaan kurssitovereihisi. Mukaan tulee napata alkutehtävä
(täytettynä), muistiinpanovälineet sekä iloinen mieli!
Käythän vastaamassa myös seuraavaan ennakkokyselyyn ennen
alkutapaamista, jotta kouluttajamme pystyvät räätälöimään tulevan
koulutusjakson sisältöä osallistujien osaamistason ja toiveiden
mukaiseksi! Kyselystä ei ole tarvetta säikähtää, kyseisiä asioita tulemme
käsittelemään kurssilla eikä kukaan ole seppä syntyessään.
https://forms.gle/FiCDhVtf4mt1n2vm7

Ensimmäinen viikonloppu 11.-13.10.
Ensimmäisen viikonlopun aikana Kavalahdessa (Björnvikintie 109,10230
Inkoo) keskitymme lähinnä ryhmänohjaajalle ominaisten taitojen
oppimiseen sekä niiden toteuttamiseen. Lähdemme kurssille bussilla
perjantaina Heurekan parkkipaikalta (Kuninkaalantie 9, 01300 Vantaa)
kello 18:00. Olethan ajoissa paikalla! Jos bussikyyti ei jostakin syystä
nappaa, ilmoita siitä hyvissä ajoin kurssinjohtajalle. Sunnuntaina
lähdemme Kavalahdesta kotia kohti bussikyydillä klo 13:00 ja takaisin
Vantaalla olemme noin klo 14:00.
Pakkaa mukaasi ainakin seuraavat hyödykkeet:
leikinkestävä ja säänmukainen vaatetus
vaihtovaatekerta
makuupussi, aluslakana, unilelu
henk.koht.hygieniatarvikkeet ja lääkkeet
saunakamat
taskulamppu ja paristot
partioasu ja -huivi
muistiinpanovälineet
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Toinen viikonloppu 25.-27.10
Toinen metsäisempi viikonloppu vietetään laavu- ja telttamajoituksessa
Sipoonkorvessa. Lähtö on perjantaina Nikinmäen K-supermarketilta
(Paarmatie 2, 01490 Vantaa) klo 17:30 ja paluu sunnuntaina Västerhoviin
(Länsitie 237, Sipoo) klo 12:00.

Lopputapaaminen 31.10.
Tapaamisessa saat kurssitodistuksesi sekä mahdollisuuden antaa
palautetta kurssista. Lopputapaaminen järjestetään 31.10. kello 18:0019:30 Partioasemalla (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki).
Johtamisharjoittelu tulee olla tehtynä lopputapaamiseen mennessä.

Johtamisharjoittelu
Kurssin johtamisharjoitteluna toimii yksi omassa lippukunnassa johdettu
kokous, johon tulet saamaan ohjeistuksen sekä ideoita ja aineksia
kurssin ensimmäisessä koulutusviikonlopussa. Ennen kurssin alkua
kannattaa kuitenkin sopia lippukunnasta johtamisharjoittelulle aikuinen
ohjaaja (esim. luotsi) sekä selvittää milloin kokous voitaisiin järjestää ja
minkä ikäisille se pidetään.

Jos sinulla on mitä tahansa muuta kurssiin liittyvää asiaa, soittele,
tekstaa tai sähköpostittele siitä kurssinjohtajille. Tavataan kurssilla!
YKY-toimikunnan puolesta,

Pessi Sailavuo
kurssinjohtaja
puh. 044 537 2113
pessi.sailavuo@gmail.com

Elina Morander
kurssinjohtaja, puheenjohtaja
puh. 040 4149929
elina.morander@gmail.com
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