Koulutusohjeistus, VaMe
Kursseille ilmoittautuminen


Piirin järjestämiin koulutuksiin voi ilmoittautua kaksi kertaa vuodessa (alkusyksystä ja
alkutalvesta) koulutusvastaavan tiedottamiin päivämääriin mennessä.



Koulutusvastaava lähettää sähköpostitse kaksi kertaa vuodessa kurssien tiedot ja
päivämäärät lippukunnan sähköpostilistalle sekä pesteissä toimiville johtajille. Kurssitarjonta
löytyy myös piirin nettisivuilta osoitteesta http://purkki.partio.fi/.



Koulutusvastaava tiedottaa tarpeen mukaan kurssien ikärajoista ja tarkistaa, että kursseille
ilmoittautuvat ovat oikean ikäisiä.



Kursseille ja koulutuksiin voi ilmoittautua ainoastaan lippukunnan koulutusvastaavan kautta
(kts. kohdasta ”yhteystiedot”).



Ilmoittautuessasi kurssille, toimita seuraavat tiedot koulutusvastaavalle:
o
o
o
o
o
o
o

mille kurssille haluat
nimesi
osoitteesi
puhelinnumerosi
toimiva sähköpostiosoitteesi (kurssi-infoa lähetetään usein sähköpostitse)
allergiat, sairaudet, erityisruokavaliot
osallistutko yhteiseen bussikyyditykseen (jos kurssi on piirin toimistoa kauempana)

o OK-opintokeskukselle pitää ilmoittaa oletko
a) opiskelija, töissä, työtön SEKÄ
b) onko koulutusaste perusaste, toinen aste, korkea aste

Kurssien maksaminen


Lippukunta maksaa normaalihintaiset kurssit (huomioi kuitenkin peruutusehdot).
Kalliimmista kursseista (esim. Ko-Gi, koulutusvaellukset) voi erikseen neuvotella
johtajaneuvoston kanssa, jos toivoo lippukunnan maksavan kyseisen maksun (kysy
lisätietoja koulutusvastaavalta tai johtajaneuvostolta).



Partiojohtaja-peruskurssin (= PJ-kurssi) maksamisen edellytyksenä on, että kurssilainen
ilmoittautuessaan sitoutuu tekemään lippukuntaan lopputyön sekä kirjoittamaan siitä
vaaditun loppuraportin ja hakemaan lopputyön tullessa hyväksytyksi PJ-valtakirjan piiriltä.
o Valtakirja tulee hakea kahden vuoden sisällä kurssin käymisestä. Lippukunta tukee
kurssilaista valitsemalla jo ennen kurssia lopputyölle ohjaajan. Koulutusvastaava käy
puolestaan lopputyön ohjaajan kanssa keskustelun siitä, miten kurssilaista tulisi
tukea.

Koulutusohjeistus, VaMe
Kurssien peruminen


Kurssin voi perua ilmaiseksi 4 viikkoa ennen kurssia  HUOM! kurssilainen vastaa itse
peruutuksen tekemisestä piirin toimistolle. Tämän lisäksi kurssilainen ilmoittaa
koulutusvastaavalle peruneensa kurssin.



Jos kurssiin on alle 4 viikkoa, kurssilainen voi etsiä tilalleen jonkun muun kurssista
kiinnostuneen (apua voi pyytää myös koulutusvastaavalta). Jos sijaista ei löydy, kurssimaksu
peritään kurssilaiselta.



Jos peruutuksen syynä on sairastuminen (tai muu vastaava), kurssilainen välttyy
kurssimaksun perimiseltä toimittamalle piirille lääkärintodistuksen).



Ilmaisista koulutuksista peritään 20 €:n sakkomaksu, jos kurssilainen ei ole perunut
osallistumistaan ajoissa.

Kurssi-info


Tieto kursseille päässeistä tulee koulutusvastaavalle, joka tiedottaa asian eteenpäin kaikille
ilmoittautuneille.



Joidenkin kurssien kohdalla kurssilaiselle lähetetään kotiin/sähköpostiin kurssikirje, joka
sisältää kurssille osallistumisen kannalta tärkeää tietoa.



Koulutusvastaava kerää jokaiselta alle 15-vuotiaalta kurssilaiselta huoltajan suostumuksen.
Lisäksi koulutusvastaava kerää huoltajan suostumuksen niiltä alle 18-vuotiailta, jotka
osallistuvat yli kolme yötä kestäville kursseille tai tapahtumiin.



Kaikille PJ-kurssille ilmoittautuneille kustannetaan lippukunnan puolesta Partionjohtajan
käsikirja. Kirja annetaan PJ-kurssilla.

Yhteystiedot
Lippukunnan koulutusvastaavana toimii:
Erja Parvio

050 5467 031
erja.parvio(at)hotmail.com
Nummenpuistokatu 31 A 3 20540 Turku

