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ESIPUHE

Oikeesti, mahtavaa että luet tätä! 

Esko Salminenkin on sanonut, että paras hetki on se kun kysytään mukaan. Toivottavasti 

se pitää paikkansa myös sinun kohdallasi. Vähintään yhtä hauskaa on myös omasta puoles-

tani nähdä uusien tyyppien lähtevän ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeilemaan tätä 

maailman parhaaksikin tituleerattua harrastusta. Paitsi että autat nyt omalla panoksellasi 

yli 50 000 suomalaista nuorta nauttimaan viikoittain uusista seikkailuista, luonnosta ja 

yhdessäolosta niin opit varmasti myös itse paljon uutta ja tapaat mahtavia tyyppejä. Partio-

laiset tekevät vuosittain yli 1 100 leiriä, 3 300 päiväretkeä ja 5 200 yöretkeä. Leirivuorokausia 

kertyy noin 152 000 ja retkivuorokausia 93 000. Tämä ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoi-

sia, aikuisia mahdollistajia. Sitä paitsi partio on sairaan kivaa!

Tiesitkö että paitsi partio on yli sata vuotta vanha, niin maailmassa on vain viisi maata jois-

sa ei ole partiota (Kiina, Kuuba, Pohjois-Korea, Laos ja Andorra). Vaikka partion päämäärä 

onkin kaikkialla maailmassa suunnilleen sama ja toiminta pohjautuu aina perimmiltään 

lordi Robert Baden-Powellin ajatuksiin, niin erilaisia käytäntöjä, termejä, tapoja, tietoa ja 

ihmisiä on siis valtavasti.

Tämän vihkon tarkoitus onkin vain saatella sinut hienovaraisesti matkalle partion ihmeelli-

syyksiin. Vihko on ladattu täyteen kiinnostavaa perustietoutta ja aktiviteetteja joiden avulla 

pysyt hyvin kärryillä siitä oletko missannut jotain todella olennaista. Vihko toimii myös 

muistiona partiotaipaleen ensiaskeleista tai uusien tuttavuuksien yhteystietojen ylösotta-

miseen. Toivottavasti nautit matkasta!

Juha ”Matsku” Salminen
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PARTION PERUSTEET

Päämäärä, kasvatustavoitteet ja  
partioihanteet 

Partion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elä-

mäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, 

aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, 

kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä 

on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa, ja se on ja 

tulee pysymään muuttumattomana. Kasvatustavoitteet 

konkretisoivat partion päämäärää. Kasvatustavoitteet on 

jaettu neljään osa-alueeseen: Suhde itseen, toisiin ihmi-

siin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partion arvopohja on 

kiteytetty partioihanteisiin.

Yli 22-vuotiaat eivät ole partiokasvatuksen kohderyh-

mää, mutta mahdollistaessaan partiota aikuinenkin 

oppii ja kerryttää monipuolisia osaamisia.
 
Partiokasvatus koostuu kahdesta osasta, partion pää-

määrästä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat sekä 

partiomenetelmästä, jota partio-ohjelma konkretisoi.

Partiolaisen ihanteena on: 

Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Kehittää itseään ihmisenä
Etsiä elämän totuutta

Partiokasvatus

Partio on kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea 

lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiir-

teensä huomioonottaen. Partion paikallisyhdistykset eli 

"lippukunnat" järjestävät laadukasta, kiinnostavaa ja 

turvallista ikäkausitoimintaa 7-22 -vuotiaille. Joissakin 

lippukunnissa toimintaa on myös nuoremmille koko 

perheen yhteisen ns. "perhepartion" muodossa. 
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Partiomenetelmä ja  
partio-ohjelma

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partion 

päämäärään päästään ja miten partiossa toimitaan. Se 

on työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa. 

Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat 

yhtä tärkeitä; kaikkien osien tulee olla mukana partio-

toiminnassa. Ei tietenkään joka hetki, mutta toiminnas-

sa kokonaisuutena.

 Partio-ohjelma sisältää eri ikäisille valmiita toimin-

taideoita ja tarkan ohjeistuksen siitä mitä partiossa 

tehdään viikoittaisissa kokouksissa, retkillä ja leireillä. 

Partio-ohjelman noudattaminen on helppo tapa ohjata 

lapsia ja nuoria partiomenetelmän ja kasvatustavoit-

teiden mukaisesti. Partio-ohjelma vastaa kysymyksiin: 

mitä partiossa tehdään? Minkä ikäiset toimivat yhdessä?
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Aktiviteetteja

Olen saanut oman ”Aikuisena partioon” -oppaani
Tiedän, miten partiolaiset jakaantuvat eri ikäkausiin
Olen tutustunut eri ikäisten partiolaisten ohjelmaan
Tiedän partioihanteet
Tiedän, mikä on partiomenetelmä
Tunnen partiotervehdyksen ja selvitän miksi partiolainen kättelee vasemmalla
Tiedän millainen on oman lippukuntani partioasu
Olen huutanut partiohuudon
Tiedän, mitä tarkoittaa partionimi (ja saan kenties sellaisen)
__________________________________
__________________________________

 

Ikäkaudet

7-22 -vuotiaat partiolaiset jaetaan viiteen ikäkauteen.  

  
Huivi ja paita

Lippukuntahuivi liittää partiolaiset omaan lippukuntaan. 

Partiohuiveja on kaiken värisiä. Esimerkiksi Metsän-

kävijälippukunnat käyttävät puoliksi sinistä ja puoliksi 

valkoista mänkijähuivia. Partiopaitaa käytetään ainakin 

juhlavissa partiotilaisuuksissa ja lipunnostossa.
 

Ikäkaudet  7-22 -vuotiaille partiolaisille.

Partiopaita on yleensä sininen. Monet Metsänkävijä- 

lippukunnat sekä vanhat perinteitään vaalivat lippu-

kunnat käyttävät ruskeaa partiopaitaa sinisen sijasta. 

Meripartiolaiset käyttävät sinisessä paidassa kullattuja 

ankkurinappeja.
 
Lisätietoja löydät netistä:
 www.partio.fi/tutustu-partioon
 fi.scoutwiki.org/Partiopaita
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Tervetuloa partioon -koulutus

Toiminnassa aktiivisesti mukana olemalla oppii paljon ja 

nopeasti, mutta varmempi tapa päästä kärryille partio-

jutuista, on tulla Tervetuloa partioon -kurssille.
 
Kurssi on tarkoitettu juurikin partioon uutena tuleville 

johtajille ja tietysti kaikille muille partion perusteis-

ta kiinnostuneille. Noin kolme tuntia kestävä koulutus 

pitää sisällään Tätä on partio- ja Turvallisesti partiossa 

-osuudet. Koulutuksen aikana pyritään usein järjestä-

mään myös vierailu partiotapahtumaan tai tutustuminen 

muuhun käytännön partiotoimintaan.

Kurssi on siis tiivis inforuiske partiotietoutta. Samalla 

pääsee myös juttelemaan muiden partioon uutena tullei-

den kanssa, jakamaan kokemuksia ja saamaan vastauk-

sia kenties askarruttaneisiin kysymyksiin. Tästä on hyvä, 

ja kannattaakin aloittaa!

 

Tervetuloa partioon -koulutuksia järjestetään paikal-

lisesti partiolippukuntien toimesta mutta myös useat 

piirit järjestävät kaikille avoimia koulutuksia. Katso 

itsellesi sopiva päivä ja lisätietoja oman lippukuntasi tai 

piirisi tapahtumakalenterista.

 

 
Aktiviteetteja

                           Olen käynyt Tervetuloa partioon -koulutuksen
                                   Tiedän, kuka perusti partion ja partion syntyhistorian
                           Tiedän, missä kaikkialla partiota harrastetaan
                           Tiedän, mikä on partion päämäärä
   Tunnen partiotermejä
   Tiedän vähintään yhden partiolippukunnan
                           __________________________________
                           __________________________________
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Aikuiseksi kutsutaan partiossa yli 22-vuotiaita, eikä 
yläikärajaa toiminnassa mukana olemiselle ole! 
Partiossa tehdään paljon kaikenlaista laidasta laitaan, 
joten lista aikuisten mahdollisuuksista toimia par-
tiossa on lähes rajaton. 

Aikuiselle partio on harrastus ja vapaaehtoistyö – 
paikka, jossa oppii uutta, saa uusia ystäviä, kehittyy, 
johtaa ja nauraa. Partio on aikuisillekin elämys ja 
seikkailu!

Partiossa aikuinenkin oppii jatkuvasti uutta ja taidot 
kehittyvät monipuolisesti. Jotkut haluavat tehdä par-

1) Talvivaelluksia ja kesäleirejä ystävien  
kanssa! 
Itsensä ylittämistä, uusia kokemuksia ja elämyk-

siä. Partiossa yllätyt yhä uudestaan minne kaik-

kialle päädytkään ja rohkaistut tekemään huikeita 

juttuja.

2) Huippuhauskaa viikkotoimintaa lasten 
ja nuorten kanssa! 
Partiossa pääset tekemään merkityksellistä ja 
hauskaa vapaaehtoistyötä, jolla mahdollistat 
lapsille ja nuorille turvallisen, kasvattavan ja 
laadukkaan harrastuksen. Lapset saavat uusia 
taitoja ja ystäviä – kiitos kaltaistesi aikuisten, 
jotka annatte aikaanne viikkotoiminnalle.

AIKUISENA PARTIOSSA

tiossa samaa kuin työelämässäkin, vaikkapa avustaa 
yhdistyksen taloudenhoidossa. Toisille partio taas on 
selkeää vastapainoa työlle. Aikuisena harrastuksen 
muodon voi valita itse ja se voi painottua vaikkapa 
leireillä metsässä rymyämiseen, viikoittaiseen ko-
koustoimintaan tai järjestön kehitystyöhön. Aikui-
nen saa partiosta energiaa ja innostavan ilmapiirin 
myötä mieli piristyy. Aikuinenkin pääsee partiossa 
kokemaan elämyksellisiä asioita joita ei kenties 
muuten tulisi tehtyä. Kaiken toiminnan takana on 
kuitenkin ajatus lapsille ja nuorille suunnatun har-
rastustoiminnan mahdollistamisesta.

3) Vastapainoa työlle! 
Partiossa voit tehdä melkein mitä tahansa. Yri-
tysjohtaja voi leipoa lasten kanssa osana viik-
kotoimintaa ja kampaaja huolehtia yhdistyksen 
viestinnästä tai kirjanpidosta. Partiossa aikui-
nenkin oppii uusia taitoja ja kehittyy nousujoh-
teisesti. Tarjolla on monenlaisia ja erikokoisia 
tehtäviä.

4) Parasta koulutusta johtamiseen! 
Partio tarjoaa laadukasta ja systemaattista 
koulutusta jäsenilleen, josta hyödyt usein myös 
ammatillisesti. Partiossa projektien, ihmisten, 
ryhmien, erikokoisten organisaatioiden ja 
esimerkiksi muutoksen johtamista oppivat niin 
nuoret kuin aikuisetkin. Partiojohtaja on idoli!

5) Ystäviä ja yhdessäoloa! 
Myös aikuinen saa partiosta uusia ystäviä, joiden 
kanssa seikkaillaan ja nauretaan. Partiossa kuulut 
paikalliseen ja samalla kansainväliseen yhtei-
söön. Partiossa on parhaat tyypit!

Partio on myös aikuiselle maailman paras harrastus!
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Aikuisista käytetään usein partiomenetelmän termiä 
“Aikuinen tuki”, joka kuvaa hyvin aikuisten toimin-
taa partiossa. Aikuisten antaman tuen tarve ja määrä 
kuitenkin vaihtelee riippuen siitä, minkä ikäisten 
partiolaisten kanssa aikuinen toimii. Nuoremmissa 
ikäkausissa aikuinen on ryhmän johtaja ja turvalli-
nen hahmo pienille partiolaisille. Vanhempia ikä-
kausia puolestaan johtavat nuoremmat johtajaikäi-
set, joiden apuna on aikuinen. Aikuisia tarvitaan siis 
kaikissa ikäkausissa.

Aikuisuuden suurimpia haasteita onkin osata an-
taa nuorille johtajille riittävästi tilaisuuksia kantaa 
vastuuta ja oppia sekä samalla taustalla huolehtia 
toiminnan turvallisuudesta ja toteutumisesta. Van-
han sanonnan mukaan partiojohtajan ei pitäisi tehdä 
mitään, minkä lapset ja nuoret kykenevät tekemään 
itse.

Vapaaehtoisen roolit partiossa.
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Koulutusta johtajuuteen

 
Partio-ohjelman puitteissa partiolainen kasvaa 
aikuisuutta kohti edetessään myös johtajana koulut-
tautumalla ja ottamalla vastaan yhä vastuullisempia 
tehtäviä. Myös aikuisena partion aloittaneen on 
suositeltavaa osallistua partion johtajakoulutuksiin, 
joista saa lisää näkemystä partio-ohjelman toteu-
tukseen ja omaan toimintaan partiossa. Koulutuksia 
on tarjolla useita eri tasoisia, peruskoulutuksesta 
partiota ja johtajuutta syvällisemmin pohdiskeleviin 
jatkokoulutuksiin. 

Usein aikuisten ensimmäinen viikonloppukoulutus 
on usein akela-sampokoulutus eli kurssi sudenpen-
tujen tai seikkailijoiden ryhmänjohtamisesta. Kurs-
silla oppii sudenpentu- ja seikkailijaikäisten erityis-
piirteitä, tutustuu muihin aikuisiin ja saa koulutusta 
ohjelmaan sekä ryhmänjohtamiseen.
 
Nuorilla partion johtajakoulutus alkaa Ryhmänoh-
jaajakoulutuksella (ROK, RO-kurssi), joka käydään 
noin 15 -vuotiaana. Kurssi kouluttaa nuoren toimi-
maan itseään nuoremmista koostuvan (seikkailija- 
tai tarpoja-) ryhmän ohjaajana kokouksissa, retkillä 
ja leireillä. RO-koulutuksen jälkeen partiolaisella 
on mahdollisuus kouluttautua lisää sen mukaan, 

K22

millaiseen tehtävään hän on astumassa. Aikuisena 
partioon liittyvän johtajakoulutuksessa RO-koulutus 
ohitetaan useimmiten ”Tervetuloa partioon” -kurs-
silla, josta voit lukea lisää mm. sivulta 9.
 
Johtajakoulutuksen seuraava askel on PJ-peruskurssi 
eli Partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi on tarkoitet-
tu yli 18-vuotiaille, ja kurssilla opetellaan laaja kirjo 
johtamiseen ja lippukunnan pyörittämiseen liittyviä 
taitoja. Koulutuksen suorittanut saa partiojohtajaval-
takirjan, jonka turvallisuusohjeet edellyttävät mm. 
joidenkin tapahtumien johtajana toimimiseen.
 
PJ-peruskurssin suorittanutta johtajaa kutsutaan 
partiojohtajaksi (PJ) ja he toimivat partiossa mitä 
erilaisimmissa tehtävissä. PJ:t muun muassa johtavat 
lippukunnan toimintaa ja järjestävät tapahtumia. 
Johtajalle voidaan suositella tai edellyttää PJ-kurs-
sia käytäväksi yleensä ennen ensimmäistä suurta 
vastuutehtävää, ja se on muutenkin loistava tapa 
päästä sisään partioon. Uuden aikuisen kannattaakin 
osallistua kurssille mahdollisimman pian partioon 
liityttyään!
 
Suositeltavia kursseja johtajille on partiojohtajien 
peruskurssin lisäksi partiojohtajien jatkokurssi eli 
Ko-Gi, jonka saa suorittaa toimittuaan peruskurssin 
jälkeen vähintään kaksi vuotta partiojohtajana.

 
Aktiviteetteja

                           Olen saanut uuden partioystävän
                           Osallistun partioaikuisille tarkoitettuun tapahtumaan
                           Osallistun lippukunnan johtajiston kokoukseen
                           Kerron partiokokemuksestani vähintään yhdelle tutulleni
                           Johdan partiossa lapsia, tilanteen tai tapahtuman
                           Tiedän, miten partiossa toimitaan lasten ja nuorten tukena
                           Olen ollut nuoren johdettavana partiossa
                           Olen keskustellut eri ikäisten partiolaisten kanssa partiotoiminnasta
                           Ilmoittaudun PJ-koulutukseen
                           __________________________________
                           __________________________________
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PESTI - JOHTAJIEN TOIMINTAA

Partiossa aikuiset ja muut johtajat toimivat useimmi-
ten jossain tehtävässä eli pestissä. Aikuiselle pestien 
kautta aukeaa mahdollisuus kokeilla ja oppia uusia 
asioita, haastaa itseään ja kehittyä. Pestin alkaessa 
pidetään pestikeskustelu, jossa käydään  läpi pestiin 
liittyvät vastuut ja odotukset. Kun molemmat osa-
puolet ovat perillä siitä mitä toiselta on sopivaa odot-
taa, on mukavampi toimia! Olennaisena on tietysti 
myös pestin tuesta ja palautteesta sopiminen.
 
Pestejä löytyy laaja kirjo ja monella eri tasolla. Pesti 
voi olla lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä, 

kestää yhden illan tai kaksi vuotta, pitää sisällään 
pelkästään johtamista, käytännön tekemistä tai 
jotain siltä väliltä. Näin jokaiselle halukkaalle on 
mahdollista löytää mielekästä tekemistä partiohar-
rastuksen parista. Alkuun voi olla helpompi aloittaa 
pienistä tehtävistä, mutta kun taidot ja itsevarmuus 
karttuvat, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan myös 
haastavampiin tai itselleen uusiin pesteihin. Alle on 
koottu muutamia tehtäviä, joiden avulla voi tutustua 
pesteihin ja seurata omaa kehitystä.

Tehtävä 1. Perehdyn erilaisiin lippukunnan johtajapesteihin ja otan selvää, mitä tarkoittavat.
 
                          Akela
                          Sampo
                          Luotsi
                          Lippukunnanjohtaja
  Pestijohtaja
  Ohjelmajohtaja
  Rahastonhoitaja
  Kämppävouti/kalustonhoitaja
 
Tehtävä 2. Kokeilen erilaisia pestejä.
 
Muonituspesti
Taso 1.            Autan retken muonittamisessa
Taso 2.            Suunnittelen ja vastaan leirin muonittamisesta
Taso 3.            Perehdytän nuorempia johtajia retkien ja leirien muonitukseen
 
Johtajapesti
Taso 1.            Autan akelaa/sampoa/luotsia kokouksissa/retkillä/leireillä silloin tällöin
Taso 2.            Toimin akelana/sampona/luotsina kokouksissa
Taso 3.            Toimin ikäkausivastaavana/ohjelmajohtajana lippukunnassa
 
Ohjelmapesti
Taso 1.            Autan lippukunnan retken/leirin/kisan/tapahtuman ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa
Taso 2.            Vastaan lippukunnan retken/leirin/kisan/tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta
Taso 3.            Toimin tapahtuman nuorempien järjestäjien taustatukena
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Pesteihin liittyviä koulutuksia

Pesteissä toimiville johtajille on tarjolla omaa pestiä 
tukevaa koulutusta. Uudelle aikuiselle pestiin kou-
luttautuminen on oikeus ja erittäin suositeltavaa, 
koska siinä oppii yhteisön tavat ja toimet, sekä saa 
rohkeutta myöhemmin ottaa aikuisen otteella kiinni 
haastavammista ja vastuullisemmista partiopesteistä. 
Koulutukset ovat myös loistava tapa verkostoitua, 
hankkia uusia partiokavereita ja kuunnella koke-
muksia oman lippukunnan ulkopuolelta.

Jokaisen yli 18-vuotiaan tai ryhmänjohtajan iäs-
tä huolimatta tulee suorittaa Turvallisesti yhdessä 
-verkkokoulutus: toiminta.partio.fi/kouluttautumi-
nen/koulutukset/turvallisesti-yhdessa-ohje

 Kuten jo aiemmin vinkattiin, uusi aikuinen usein 
käy ensin akela-sampokouluksen. Paljon muutakin 
on tarjolla!
 
Lippukunnan johtaminen, ohjelmajohtaja- ja pesti-
johtajakoulutukset tuovat valoa lippukunnan arjen 
pyörittämisen kiemuroihin ja ihmisten johtamiseen. 
Viikonlopun mittaiset koulutukset  ovat nimensä 
mukaisesti tarkoitettu lippukuntien johtokolmikoille.
 
Näiden lisäksi on tarjolla koulutusta lippukunnan 
taloudenhoitajille, nettisivujen ylläpitäjille, lippu-
kuntaleirin tekijöille… valitse vain omaa pestiäsi 
vastaava koulutus!
 
Lisää kursseja ja niihin liittyviä tietoja löydät oman 
piirisi nettisivuilta.
 

Aktiviteetteja

                           Tiedän, mikä on lippukunta ja miten se toimii
                           Olen liittynyt partioon ja maksanut jäsenmaksun  
   Tiedän mihin partiopiiriin lippukuntani kuuluu
                            Olen tutustunut aikuisten erilaisiin pesteihin
                           Olen tutustunut partion turvallisuusohjeisiin
   Olen suorittanut Turvallisesti yhdessä -koulutuksen
   Olen käynyt pestikeskustelun ja minut on perehdytetty pestiini
                           Osallistun pestiäni tukevaan koulutukseen
                           Tiedän, mistä löydän itselleni aktiviteetteja/osallistumismahdollisuuksia
                           Olen kertonut, millaiseen toimintaan haluan osallistua
                           Tunnen oman porukkani tavat viestiä ja olen varmistanut, että olen mukana   
    relevanteissa some-ryhmissä/spostiosoitteeni on listoilla
                           __________________________________
                           __________________________________
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Mikä on Trangia? Kuinka tehdään paineside? Miten 
onnistuu ruuanlaitto keskellä metsää? Jos partio tai 
eräily ei ole kuulunut harrastuksiisi aikaisemmin, ei 
hätää, sillä kukaan ei ole seppä syntyessään! Partion 
taitoja oppii, niinkuin muutakin partiossa, tekemäl-
lä. Alkuun uutta on varmasti paljon, mutta kärsiväl-
lisyydellä pääsee jo pitkälle. Ja kenties voit tarjota 
jollekin pienelle partiolaiselle hänen ensimmäisen 
kouluttajakokemuksensa!
 
“Partiotaidot” on määritelmänä laaja, mutta niin on 
piirin tarjoama taitokoulutuskin. Jos siis tuntuu että 
kaipaat tehostartin partiotaitoihin, kurkkaa puoli-
vuosittain ilmestyvää piirin Palveluesitettä ja päätä 
mitä uusia asioita sinä haluaisit oppia.
 
Ensiapukursseilla opitaan niin partiossa kuin muual-
lakin tarvittavia ensiaputaitoja. Kursseista saa vi-
rallisen SPR:n todistuksen, joka on voimassa kolme 
vuotta kerrallaan. Piiri ei järjestä ensiapukursseja, 
mutta lippukunta voi hyvin järjestää niitä yhteis-
työssä paikallisen SPR:n kanssa. Hyvä vaihtoehto on 
myös osallistua kansalaisopiston kurssille!

 Aktiviteetteja 

                           Osallistun leirille
                           Osallistun lippukunnan maastoretkelle
                           Osallistun partiotaitokisoihin (kilpailijana tai rastihenkilönä)
                           Yövyn tai pystytän teltan
                           Osaan käyttää puukkoa turvallisesti
                           Osaan antaa ensiapua pienissä haavereissa
                           Osaan käyttää tulta turvallisesti
                           Leikin tutustumis- tai laululeikin
                           Sain jalkoihini pari rakkoa
                           Olen ollut mukana iltanuotiolla ja/tai syönyt nuotioruokaa
                           Olen nauranut, hykerrellyt tai kikattanut partiossa
                           Kokkaan leirikeittiössä
                           Teen merimiessolmun
   Teen partiokokemuksestani somepäivityksen
                           __________________________________
                           __________________________________

PARTIOTAIDOT

 Erätaitokurssit perehdyttävät metsässä liikkumi-
seen ja olemiseen. Kursseja löytyy eri tasoisina, 
peruskurssilla perehdytään alkeisiin alkaen nuotion 
sytyttämisestä. Haastavammilla kursseilla opetellaan 
selviytymään luonnossa ilman varusteita ja ruokaa.
 
Meripartiolaiselle on olemassa kursseja joilla pereh-
dytään merellä toimimiseen niin merimiestaitojen 
kuin partio-ohjelman toteuttamisen kannalta. Kurs-
seja järjestää mm. naapuripiirimme Pääkaupunki-
seudun Partiolaiset.
 
Leikkikursseilla pääsee päivittämään omaa leikki-
varastoaan ja oppimaan leikeistä osana partio-oh-
jelmaa. Näiltä kursseilta saa taattua huippuohjelmaa 
kaikenikäisille partiolaisille.

Partiotaitokisoissa on monipuolista, hauskaa ja laa-
dukasta ohjelmaa. Kannattaa ottaa rento retkifiilis tai 
kunnon kisamieli ja lähteä mukaan!
 
Lisätietoja ja lisää kursseja oman piirisi nettisivuilta.
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A                   
Akela (aiemmin lj, laumanjohtaja)                                       
Henkilö, joka johtaa sudenpentulaumaa
 
Aktiviteetti
Yksittäinen suoritus, jonkin ikäkauden ohjelmasta, 
esim. ”opettelen merimiessolmun”
 
B                   
B-P
Baden-Powell Robert, B-P, partioliikkeen perustaja
 
E
EVP
Ei-vielä-partiolainen
 
H
Haikki           
Vartiolaisten ja sitä vanhempien suorittama kävely- 
ja suunnistusharjoitus, joka voi kestää useammankin 
päivän; yleensä kesäleirillä
 
Huuto           
Partiossa usien huudetaan kiitokseksi. Myös esimer-
kiksi lippukunnalla, laumalla tai vartiolla on usein 
oma tunnushuuto
 
I
Ikäkaudet
Partio on jaettu viiteen ikäkauteen, lapsen tai nuoren 
kehitysvaiheen mukaan. Lisäksi partiossa toimii tie-
tenkin aikuisia. ks. Sudenpentu, Seikkailija, Tarpoja, 
Samoaja, Vaeltaja
 
J
Johtajaneuvosto, JN, johtis
Kokous jossa lippukunnassa toimivat johtajat tapaa-
vat toisiaan, tiedottavat ja sopivat asioista
 
Johtajankansio
Sininen kansio johon on koottu partio-ohjelman 
kaikki aktiviteetit ikäkausittain sekä vinkkejä ja oh-
jeita johtajille

 Joukkue
Seikkailijaikäisten, 10-12 -vuotiaiden partiolaisten 
ryhmä. Joukkue voi myös jakautua pienemmiksi 
vartioiksi
                          
K                   
Kasvatustavoitteet
Määrittävät yleisesti ja ikäkausittain miksi partiossa 
tehdään asioita ja mitä niillä tavoitellaan 
 
Kipinämikko                                     
               
Partiolainen, joka vastaa talviteltan turvallisuudesta 
ja lämmityksestä
 
Kolo              
Lippukunnan kokoontumispaikka
 
Kämppä         
Yöpymiseen soveltuva mökki, rakennus
                     
L                   
Lauma         
7–9-vuotiaiden partiolaisten eli sudenpentujen ryh-
mä
 
Leiri             
Vähintään kolme yötä kestävä tapahtuma, jolla on 
kiinteä tukikohta
 
Lippukunta, LPK
Tietyllä alueella toimivien partiolaisten paikallisyh-
distys
 
Lippukunnanjohtaja, LPKJ
Vastaa lpk:n toiminnasta kokonaisuudessaan, yhdis-
tyksen puheenjohtaja

Lupausmerkki                          
Partiolupauksen jälkeen annettava merkki jossa 
kuvattu maailmanjärjestöjen tunnukset
                     

SANASTO
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M                 
Meripartiolainen                    
Partiotoimintaa merellä ja sisävesillä tekevä partio-
lainen
 
Muistelemispäivä                   
B-P:n ja Lady Olaven syntymäpäivä 22.2., jolloin 
muistellaan toisia partiolaisia ympäri maailman
 
Myrskäri         
Myrskylyhty, valopetrolilla toimiva lyhty           
                  
 
N                  
Niger, nijer, naikeri                
Harjakattoinen ”nuuskamuikkus” -teltta (noin 5 
henkilöä)

O
Ohjelmajohtaja        
Ohjelmajohtaja johtaa partio-ohjelman toteutumista 
lippukunnassa
 
P                   
Partio-ohjelma
Konkreettiset asiat mitä partion eri ikäkausissa 
tehdään valmiina pakettina. Esimerkiksi ensiapua, 
kokkailua, luonnontuntemusta, liikuntaa, luovuutta 
ja ryhmässätoimimisen taitoja 
 
Partiomenetelmä
Koostuu kahdeksasta osa-alueesta, jotka kertovat 
miten partiossa tehdään, esim. ”tekemällä oppimi-
nen”
 
Partiopiiri, piiri                      
Lippukuntien alueellinen tukiorganisaatio (kts. Uu-
denmaan Partiopiiri)
 
Partioviikko
Partiolaisten teemaviikko huhtikuussa
 
Partiotaitokisa
Partiolaisten tavallisesti ryhmänä suorittama rasti-
tehtäviin ja suunnistukseen tai purjehduskilpailuun 
perustuva kisa yhdessä muiden ryhmien tai vene-
kuntien kanssa. Erikseen hyvin leikkisiä ja vakava-
mielisempiä, sekä yhden päivän että yön yli kisoja
 
Pesti
Tehtävä tai ”virka” jossa partiolainen toimii ja josta 
sovitaan pestaajan kanssa

Pestijohtaja
Pestijohtaja huolehtii vapaaehtoisista lippukunnassa
 
PJ, partiojohtaja                     
Partiojohtajan perustutkinnon (pj-kurssi) suoritta-
nut partiolainen (käytetään usein myös yleisnimityk-
senä aikuiselle johtajalle)
 
PJ, Pojo, Bojo, Peejii, talviteltta,  
kamiinateltta      
Puolijoukkueteltta (n. 15 henkilöä)
                     
R                   
Retki, redu 
1-2 yötä kestävä tapahtuma
 
Ruokalaulu
Ruokalaulu on yleinen tapa aloittaa ruokailu leireillä 
ja retkillä, jotkut myös kiittävät ruoasta laululla tai 
huudolla
                     
S                   
Samoaja         
15–17-vuotias partiolainen
 
Sampo  (joskus myös joukkueenjohtaja)                               
Henkilö, joka johtaa seikkailijaryhmää
 
Seikkailija      
10–12-vuotias partiolainen
 
Sisaruspiiri
Kokouksen, leiri-iltanuotion tai muun partiotilai-
suuden päätteeksi rauhoitutaan sisaruspiiriin. Piiris-
sä pidetään käsistä kiinni siten, että omat kädet ovat 
ristissä useimmiten vasen käsi päällimmäisenä
 
Sissari, sissi-isku, jäynä
Mielletään usein humoristiseksi, pienimuotoiseksi 
ilkivallaksi. Jäynä on partioperinteenä hyvin vanha
 
Sisu, sisupartiolainen             
Erityistukea tarvitseva, esimerkiksi aisti-, liikunta- 
tai kehitysvammainen partiolainen
 
SP, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Partiolaisten keskusjärjestö Suomessa
 
Staabi
Leirin, kurssin, vaelluksen tai (edustus)joukkueen 
johto 

 



18

Sudari , sudenpentu, supe               
7-10-vuotias partiolainen
 
T
Tarpoja        
12–15-vuotias partiolainen
 
Trangia
Alumiininen retkikeitin, toimii spriillä tai kaasulla

U
Uudenmaan Partiopiiri ry
Uudenmaan Partiopiiri on noin 5000 suomenkieli-
sen partiolaisen ja 60 paikallisen partiolippukunnan 
yhteinen piirijärjestö. Piiri tukee ja palvelee toimin-
ta-alueensa lippukuntia, joita on kauniissa kaaressa 
pääkaupunkiseudun ympärillä Hangosta Hyvinkään 
ja Mäntsälän kautta Virolahdelle. Piiri tukee lippu-
kuntien partiotoimintaa sen kaikilla osa-alueilla, 
järjestää ohjelma- ja koulutustapahtumia sekä koor-
dinoi lippukuntien lähitukea, aluetyötä.
                     
V                   
Vaeltaja       
18–22-vuotias partiolainen
 
Vartio, vartsa, vartsu             
Tarpojien, samoajien tai vaeltajien toimintaryhmä. 
Voi olla myös seikkailijoiden pienryhmä
 
Väiski, Väinämöisen hattu
Partiolaisten (ja muinaissuomalaisten) sinivalkoinen 
päähine
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Tähän on koottu muutamia nettisivuja, viestintä-
kanavia ja kirjallisuutta joista voi olla hyötyä tiedon 
etsimisessä.

www.partio.fi
Suomen Partiolaisten suurelle yleisölle suunnattu 
nettisivusto. Näet mikä on ajankohtaista SP:ssä.

www.uusimaa.partio.fi
Uudenmaan Partiopiirin nettisivut. Täältä löydät 
mm. kaikkien lippukuntien yhteystiedot, piirin jär-
jestämät tapahtumat ja mielenkiintoisia uutisia.

www.lippukunta.partio.fi 
( = Lippukuntakansio)
Ehtymätön tietopankki avuksi lippukunnan arkeen. 
Sivustolle on koottu tietoa ja apua mm. taloudenhoi-
dosta rekrytointiin, turvallisuudesta asiakirjapohjiin 
ja viestinnästä partio-ohjelmaan.

www.partio-ohjelma.fi
Koko partio-ohjelma auki selitettynä ja johtajankan-
sio sähköisessä muodossa. Jokaisen ikäkausijohtajan 
välttämättömyys.

fi.scoutwiki.org
Nimensä mukaisesti PartioWiki eli yhteisöllisesti 
ylläpidettävä sivusto josta löydät yleensä selityksen 
termille kuin termille.

facebook.com/partio
Suomen Partiolaisten Facebook-sivu. Tykkää niin 
pysyt ajan tasalla mitä tapahtuu kansallisella kentäl-
lä.
 
facebook.com/uudenmaanpartiopiiri
Uudenmaan Partiopiirin Facebook-sivu. Tykkää 
niin pysyt ajan tasalla mitä uusmaalaisessa partiossa 
tapahtuu juuri nyt.

Pärske
Uudenmaan Partiopiirin jäsenlehti Pärske ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Lehti postitetaan kotiin kaikil-
le yli 15-vuotiaille jäsenille.

Johtajankansio
Johtajankansio on Suomen Partiolaisten julkaisema 
sininen pahvisalkku, jonka sisältä löytyy partio-oh-
jelma kokonaisuudessaan. Johtajankansioita löytyy 
yleensä lippukunnilta useita. Johtajankansiota voi 
ostaa partiokaupoista.

Reppu - opas seikkailijalle ja tarpojalle
Reppu on seikkailijoille ja tarpojille suunnattu taito-
kirja, mutta siitä on paljon iloa myös johtajalle.

Partiojohtajan käsikirja
Partiojohtajan käsikirja on tarkoitettu oppaaksi lip-
pukunnissa johtajatehtävissä toimiville. Kirja antaa 
partiojohtajille ohjeita siihen miten partio-ohjelmaa 
tulisi lippukunnissa järjestää. PJ:n käsikirjaa voi 
ostaa partiokaupoista.

Palveluesite
Palveluesite postitetaan lippukuntiin Pärskeen välis-
sä kaksi kertaa vuodessa. Esitteestä löytyvät seuraa-
van puolen vuoden aikana järjestettävät koulutukset, 
tapahtumat ja tilattavat palvelut. Palveluesite löytyy 
myös sähköisenä piirin nettisivuilta.

Parempi lippukunta -sivusto
Vinkkejä ja ajatuksia lippukunnan arkeen: parempi-
lippukunta.fi
 

Materiaalin on alunperin tuottanut  
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset. Kiitos!

LISÄTIEDOT
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AIKUISEN PEREHDYTYSPOLKU

Tutustu paikallisyhdistyksessä toimi-
viin vapaaehtoisiin

Valtava määrä uusia kasvoja voi alkuun tuntua ahdista-

valta. Kannattaa kuitenkin panostaa siihen että ainakin 

muutaman johtajan nimi jää mieleesi. Ehdota esittely-

kierrosta, esittäydy itse tai pyydä että sinut esitellään, 

ja lähde rohkeasti mukaan tapahtumiin ja tekemisiin. 

Parhaiten tutustut niin ihmisiin kuin partioonkin osal-

listumalla monenlaisiin juttuihin aktiivisesti ja iloisen 

uteliaasti heti ensi hetkestä lähtien.

Kysy kun on epäselvää

Partiotoimintaan liittyy paljon erilaisia erityispiirteitä, 

termejä ja tapoja, jotka eivät välttämättä ole itsestään 

selviä. Kun törmäät asiaan joka ihmetyttää, selvitä roh-

keasti mistä on kysymys.

Pyydä pestikeskustelu

Partiossa johtajan vapaaehtoistehtävää kutsutaan pes-

tiksi. Pestikeskustelussa sinä ja pestiesimiehesi (lähin 

johtajasi) sovitte mitä vastuita pestiisi kuuluu, keneltä 

saat perehdytyksen ja tukea, miten haluat pestin aikana 

kehittyä ja miten saat palautetta toiminnastasi.

Vaadi perehdytystä

Kokeneemmilla johtajilla saattaa välillä unohtua, että 

kaikilla ei ole samaa kokemusta ja tietotaitoa. Kun si-

nulle annetaan uusia tehtäviä hoidettavaksi, pyydä että 

kanssasi käydään läpi miten tehtävä on ajateltu hoidet-

tavaksi ja mitä tehtävällä halutaan saada aikaiseksi.

Pidä hauskaa

Partio on sinullekin paras harrastus: mukaansatempaava 

yhteisö kera kivojen kaverien, elämyksiä ja seikkailua, 

nousujohteista uuden oppimista ja itsensä kehittämis-

tä, uusien juttujen kokeilua ja hyvän mahdollistamista 

lapsille, nuorille ja kaikille. Huolehdi omasta jaksami-

sestasi, pyydä jatkuvaa palautetta ja muista kiittää myös 

muita. Partio on parhaimmillaan iloinen leikki! Hienoa, 

että olet mukana!
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Uusien tuttavuuksien yhteystietoja
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Kiinnostavien tapahtumien päivämääriä
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Muistiinpanoja
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