sYTY PARTIOON
SYTYTÄ KOKO LIPPUKUNTA kasvun liekkeihin Syty par-

tioon -merkin avulla! Tee yksin, yhdessä partiokaverin tai vaikka koko
lippukunnan voimin kustakin osa-alueesta kolme aktiviteettia ja saat merkistä osan.
Yhdeksällä aktiviteetilla saat merkin valmiiksi.
Aktiviteettien tekeminen on helppoa - voit myös soveltaa toteutustapaa tarpeen
mukaan. Lippukunta voi halutessaan myös keksiä omia aktiviteetteja merkkiin.

KIPINÄ
• Otan partion puheeksi välitunnilla, työpaikan kahvipöydässä, kimppakyydissä, toisessa harrastuksessa,
kavereiden kanssa...
• Laitan partioviikolla partiohuivin kaulaani kouluun,
töihin tai muuhun harrastukseen.
• Esittelen partiota koulussa, työpaikalla, yliopistolla,
futistreeneissä...
• Lähetän kaverille kortin partiotapahtumasta.
• Otan valokuvan partiohauskasta ja julkaisen sen
lippukunnan FB-sivuilla tai Instagramissa. Tägään
kuvaan myös oman piirini tai @partioscout  
• Jaan lippukuntani mainoksia koulussa tai
asuinalueellani
• Pidän esitelmän partiosta koulussa
• Hyödynnän partiotaitojani työelämässä tai koulussa ja
kerron mistä olen ne oppinut.
• Kiitän partiokaveriani kortilla
• Esittelen lippukuntani toimintaa harrastemeissuilla,
kylätapahtumassa tai vastaavassa tapahtumassa
• Teen jutun onnistuneesta jäsenhankinnasta ja jaan
sen piiritoimistolleni
• Lippukuntani osallistuu Esikoululaisten Partioviikko
-kampanjaan
• Teemme lippukuntamme nettisivuista entistä
houkuttelevammat

SYTTYNYT
• Tuon partiokokoukseen tai -tapahtumaan
kaverin, joka ei (vielä) ole partiossa.
• Järjestämme retken, mihin kutsumme ei-partiolaiset kaverit mukaan
• Teen juttuvinkin partiotapahtumasta ja kutsun
paikallismedian tapahtumaan
• Järjestän uusien liittyneiden illan, jolloin tutustutaan toimintaan ja lippukunnan johtajistoon
(va-ai)
• Järjestämme kololle avoimet ovet -tapahtuman.
• Tuon pikkusisareni tai serkkuni tutustumaan
perhepartiotoimintaan
• Piirrämme tai valokuvaamme partiotapahtumiamme sekä teemme niistä näyttelyn.
• Teen Twitter- tai Facebook-päivityksiä partiotapahtumasta.
• Järjestämme partiotapahtuman kylän tai kaupungin keskustassa.
• Pidän partioblogia.
• Kutsumme aikuisia mukaan: järjestämme vanhempainillan, perheriehan, laskiaisriehan, perhevaelluksen, talkoot, aikuisten virikeillan...
• Ymmärrän partion monimuotoisuutta ja osaan
kertoa siitä partion ulkopuolella.

LIEKEISSÄ
• Pidän koulussa aamunavauksen tai esitelmän
partioharrastuksestani.
• Pohdin tai pohdimme ryhmässä mikä on siisteintä partiossa top 5 ja kerron siitä
Facebook-seinälläni.
• Houkuttelen partiosta eronneen tai lopettaneen takaisin partioon tai partiotapahtumaan.
• Kirjoitan jutun partiotapahtumasta ja tarjoan
sitä paikallislehteen.
• Järjestän laumalaiselleni/vartiolaiselleni/
lapselleni/itselleni/työkavereille
partiosynttärit.
• Suunnittelemme vartiollemme tai
lippukunnallemme siistin partioasusteen.
• Teemme hyvää, joka hyödyttää muita ja
haastamme toisen partio- tai muun ryhmän
tekemään samaa (esim. luovutamme verta,
jaamme heijastimia, ulkoilutamme vanhuksia,
osallistumme Yhteisvastuukeräykseen, vierailemme vastaanottokeskuksessa...).
• Saamme kaikki lippukuntamme jonossa
olevat mukaan viikkotoimintaan
• Edistän moninaisuutta omassa ryhmässäni tai
lippukunnassa kutsumalla mukaan partioon
tai vierailulle erilaisista taustoista tulevia ihmisiä (esim. tutustun sisupartioon,
vierailen vastaanottokeskuksessa, kutsun
kokoukseen äidinkielenään muuta kieltä puhuvia ja pidämme kokouksen englanniksi,
tutustun paremmin luokallani/työyhteisössäni/harrasteryhmässä olevaan ja pyydän hänet
tutustumaan partioon)
• Kannustamme uusia liittyneitä kutsumaan
muita mukaan ja tekemään syty partioon –
merkin
• Saan vähintään yhden ei-vielä-partiolaisen
lähtemään mukanani leirille

Lisätietoa merkistä: saat omasta piiristäsi. Merkin alkuperäinen idea: Lounais-Suomen Partiopiiri Merkit myy: http://www.scandinavianoutdoorstore.fi

