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AIKUISET
PARTIOSSA
ADULTS IN SCOUTING
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Vapaaehtoistehtäviä partiossa
Volunteer for Guides and Scouts
Uudenmaan alueen partiolippukunnat
Local Scout groups in the Uusimaa area
Partioaikuiset haastattelussa
Toiveena uusi ryhmä tai lippukunta?

Partiolaiset toimivat paikallisissa
yhdistyksissä, lippukunnissa.
Piirijärjestömme koostuu alueen
lippukunnista ja on perustettu
tukemaan ja kehittämään partion
harrastamista alueella. Uudenmaan
Partiopiiriin kuuluvat maakunnan
suomenkieliset lippukunnat
pääkaupunkiseutua lukuunottamatta.
Järjestämme koulutuksia partion
vapaaehtoisille ja suurempia
yhteisiä tapahtumia sekä autamme
esimerkiksi uuden partiotoiminnan
perustamisessa.

Kysymyksiä?
Ota meihin yhteyttä!

Tule mukaan toimintaan!

Julkaisija: Uudenmaan Partiopiiri ry
syyskuu 2021
Kannen kuva:Susanna Mikander
Muut kuvat: Juha Nurmi, Susanna Mikander, Hanna Kimmonen

puh. 09 8865 1400
uusimaa@partio.fi

>> www.uusimaa.partio.fi <<
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PARTIO ON AINUTLAATUINEN
HARRASTUS AIKUISELLE
Lasten ja nuorten partiotoiminta on monelle tuttua, mutta
kaikessa partiotoiminnassa taustalla hääräävät aikuiset. Suomen
65 000 partiolaisesta 20 000 on aikuisia! Toimimme paikallisissa
yhdistyksissä, lippukunnissa, joita Uudenmaan Partiopiirin
alueelta löytyy jo 60. Aikuiset harrastavat partiossa tekemällä
vapaaehtoistyötä, jonka ohessa luvassa on uusia ystäviä, taitoja,
elämyksiä ja muistoja!

46 %

PARTIOAIKUISISTA
ON ALOITTANUT
HARRASTUKSEN
AIKUISIÄLLÄ!

VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ PARTIOSSA
LASTEN RYHMISSÄ

TAPAHTUMISSA

7-12-vuotiaat partiolaiset
toimivat aikuisten johtamissa ryhmissä. Tyypillinen aikuisen ensitehtävä
partiossa on lasten ryhmässä johtajana toimiminen.
Ryhmiä johdetaan yleensä
pareittain, ja mukana voi
olla myös apujohtajia.

Lippukunnat ja ryhmät
järjestävät
säännöllisesti
viikonloppuretkiä ja kesäleirejä, joilla tarvitaan apukäsiä esimerkiksi ruoanlaittoon. Retki tai leiri on
myös hyvä tapa tutustua
koko lippukunnan toimintaan kerralla ja kokea partio
parhaimmillaan!

7-9-vuotiaiden sudenpentujen johtajaa kutsutaan
akelaksi ja 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden johtajia nimellä sampo. Kaikille
johtajille tarjotaan koulutus, jossa tutustutaan lasten
ohjaamiseen ja partio-ohjelmaan.

PERHEPARTIOSSA
Alle kouluikäisten lasten
vanhemmat voivat yhdessä lapsen kanssa harrastaa
perhepartiota. Jotkut aikuiset vain harrastavat lapsen kanssa perhepartiossa,
jotkut ohjaavat toimintaa
suunnittelemalla retkiä ja
aktiviteetteja.

KOULUTTAMASSA,
LEIRINJOHTAJANA,
UUSIA YHDISTYKSIÄ
PERUSTAMASSA TAI
HR-JOHTAJANA?

YHDISTYKSEN
HALLITUKSESSA
Lippukunta on yhdistys,
jonka ylläpitoon tarvitaan
puheenjohtajan lisäksi hallituksen jäseniä, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterinhoitaja. Jos yhdistyshallinto
kiinnostaa, löydämme varmasti sinulle sopivan vapaaehtoistehtävän! Partio
tarjoaa koulutuksen yhdistyshallinnon perusteisiin.

Kun partio tulee tutuksi,
lukemattomien
erilaisten
vapaaehtoistehtävien kirjo
aukeaa! Partiosta voi löytää
elinikäisen harrastuksen,
jossa pääsee kokeilemaan
ja kehittämään itseään tekemällä oppimisen lisäksi lukuisten, myös muussa
elämässä hyödyttävien koulutusten kautta. Voit löytää
itsesi pian suunnittelemasta nuorten partiomatkaa
Sveitsiin tai kouluttamasta
itse uusia partioaikuisia.
Sinä päätät!
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VOLUNTEER FOR GUIDES AND SCOUTS
CHILDREN’S GROUPS

EVENTS

7 to 12 year-old children’s
groups are lead by adults.
Leading a children’s group is
a popular way to volunteer for
the first time for the Scouts.
Groups are typically lead
by two volunteers together
and other helping hands are
welcomed as well. You don't
need to speak Finnish to start,
just offer to lead a multilingual
or an English-speaking group!

Scout groups and troops
organize
weekend
trips
and summer camps where
volunteers are needed for
example in the kitchen. A trip
or a camp is also a great way
to get to know the whole Scout
group at once and experience
Scouting at its best!

All leaders are offered a
training that includes getting
to know the Scout programme
and how to guide children.

FAMILY SCOUTING
Family Scouting is for children
under 7 years old together
with a guardian. Meeting
times are more flexible in
Family Scouting, for example
once a month. Parents can
also participate in planning
the trips and activities if they
wish.

TRAINER, CAMP LEADER,
FOUNDER OF A NEW
SCOUT GROUP OR
HR MANAGER OF THE
GROUP?
BOARD OF A SCOUT
GROUP
A Scout Group is a registered
organization lead by a chairperson. Also board members,
a treasurer and a keeper of the
member register are needed.
If you are interested in the
administrative side of the
organization, we will surely
find you a place to volunteer!
We offer training for the
administrative tasks.

When you get to know Guiding
and Scouting, you will see that
there is an endless amount
of volunteer tasks to choose
from! You can find a hobby
for a lifetime - in Scouting
it is possible to try out new
things and develop yourself by
learning by doing and also via
trainings that give you skills
that are useful in other areas
of life. You may find yourself
planning a youth trip to
Switzerland or training other
adults. You decide!

BRETA STARTED A BILINGUAL CHILDREN’S GROUP IN LOHJA
Bretislav “Breta” Kupera from Czech Republic started Scouting with
his children in a local scout group Lohjanjärven Loiske in 2018 with
experience of the hobby from his home country.
“My three children came from school with the idea to join Scouts. I offered my
help to the group but did not know that it means that I will be 'akela' – the
group leader for the smallest Scouts! It was a great opportunity for me to practice
Finnish, be with the same nature-oriented people and at least to bring some of
my previous experience from Czech Republic.”
“I’m limited with language, but it is not a problem. Kids are very keen to learn
and be active. I was happy that my daughters helped me with translation from
Czech to Finnish and back. Also many of the kids know English so well that they
could help others. I think I speak much better Finnish now, so I can at least give
the basic instructions in Finnish. I think it makes our group very unique: children
learn also English during Scout meetings!”
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UUDENMAAN ALUEEN PARTIOLIPPUKUNNAT
LOCAL SCOUT GROUPS IN THE UUSIMAA AREA
M = MONIKIELISTÄ TOIMINTAA (OFFERS MULTILINGUAL SCOUTING)
P = PERHEPARTIOTOIMINTAA (OFFERS FAMILY SCOUTING)

S = SISUPARTIOTOIMINTAA ERITYISTUKEA TARVITSEVILLE (OFFERS SCOUTING FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS)
V = VESI- TAI MERIPARTIOTOIMINTAA (OFFERS WATER OR SEA SCOUTING)
Askola
• Kirnun Kiertäjät

Lohja
P

•
•
•
•
•

Lohjan Eräveikot (keskusta)
Lohjan Nummitytöt (keskusta) P
Lohjanjärven Loiske (keskusta) V
Muijalan Menninkäiset (Muijala)
Nummen Samoojat (Nummi ja
Pusula)
• Sammatin Solmut (Sammatti) P
• Virkkalan Tulentekijät
(Virkkala) S P

Hanko
• Hangon Meripartio - Hangö
Sjöscouter (keskusta) V P
• Hangon Meriversot (keskusta)

Hyvinkää
• Hyvinkään Metsätytöt
(keskusta, Viertola ja Vehkoja) S P
• Hyvinkään Miilupartio (Paavola) P
• Hyvinkään Nummenpojat (Viertola)
• Martin Partio (Martti)

Inkoo
Järvenpää
• Haarajoen Törmäntähystäjät
(Haarajoki)
• Järvenpään Metsänkävijät
(Satumetsä) P
• Järvenpään Scoutit – Järvenpää
Scouts (Kinnari) M P
• Kiehiset (keskusta) P

Karkkila
• Raudanreippaat

• Siuntion Koskikarat - Sjundeå
Strömstarar P M

Tuusula
•
•
•
•
•

• Ankkuripartio

Mäntsälä
Mäntsälän Metsäkävyt

P

P

Eräkamut (Savio) P
Hiiden Hittavaiset (Ahjo) S P
Kalevan Kipunat (Kaleva)
Keravan Korvenpojat (Kurkela)
Sammon Takojat (Kilta)

Kirkkonummi
• Kantvikin Tulentekijät (Kantvik)
• Kirkkonummen Metsänkävijät
(keskusta) P
• Kuninkaantien Kipinät (Masala) P
• Upinniemen Merisissit
(Upinniemi) V P
• Veikkolan Eräveikot ja -haltiat
(Veikkola)

• Hiidenveden Samoojat (Otalampi)
• Vihterä (Kirkonkylä ja Nummela) P
• perusteilla uusi ilmapartiolippukunta Nummelaan

Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Kauniainen
• www.päpa.fi

P

Finlandssvenska Scouter
• www.scout.fi

• Pornaisten Solmu P

Porvoo
• Meripartio Porvoon Pooki
(Gammelbacka, Hinthaara ja
Kevätkumpu) V
• Porvoon Polunlöytäjät (keskusta) P
• Porvoon Scoutit - Porvoo Scouts
(Gammelbacka) M P
• Tolkkisten Eräketut (Tolkkinen) P

PIIRIIMME KUULUU MYÖS
MUUTAMIA LIPPUKUNTIA
UUDENMAAN LÄHIALUEILLA:
Kouvola
• Jaalan Jalopeurat (Jaala)
• Kuusankosken Metsänkävijät
(Kuusankoski)
• Kuusankosken Partiotytöt
(Kuusankoski)
• Valkealan Kolmisoihtu (Valkeala)

Pukkila
• Pukkilan Partio

Orimattila

Raasepori
• Partiolippukunta Polaris (Fiskari)

VP

Jokipartio (Jokela)
Kellokontiot (Kellokoski)
Lahelan Palokärjet (Nahkela)
Paijalan Peurat (Paijala)
Tuuspartio (Hyrylä ja Ruotsinkylä)

Vihti

Nurmijärvi
• Jukolan Veljet ja Siskot
(Kirkonkylä) P
• Klapaset (Klaukkala) P
• Lepsämän Partio (Lepsämä)
• Partiolippukunta Eräalpakat
(Klaukkala) P
• Rajamäen Metsänkävijät
(Rajamäki)
• Röykän Metsänkävijät (Röykkä)

• Artjärven Eränkävijät (Artjärvi)

Virolahti
• Rajan Reippaat

ta ja kysy,
iva lippukuntoimintaan.
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si
lä
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h
n
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Etsi lä
tulla tutustu
täältä!
milloin voit en yhteystiedot löydät
ti
Lippukun

P

Siuntio

Pornainen

Kerava
•
•
•
•
•

• Puskapartiolaiset (Söderkulla)
• Sipoon Hukat (Nikkilä) P

Loviisa

•

• Inkoon Samoilijat

Sipoo

P

Find a local Scout gro
contact them and join a up near you,
information for the groups meeting. Contact
can be found here!

>> uusimaa.partio.fi/lippukunnat <<

P
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PARTIOAIKUISET HAASTATTELUSSA
MAI KOKI OLEVANSA YLLÄTTÄVÄN TARPEELLINEN VANHEMPI
Mai Salmenkangas aloitti partion Porvoon Polunlöytäjien sudenpentulauma Viirupöllöjen apujohtajana. ”Kun oma poikani innostui kokeilemaan
uutta harrastusta, ilmoittauduin minäkin hieman epäröiden partiovanhemmaksi. Ilman vanhempien tukea kaikki halukkaat pikkupartiolaiset
eivät pääse uuden harrastuksen pariin. Osallistuminen ei edellytä vanhemmalta erityistaitoja, partiotaustaa tai jokaviikkoista sitoutumista. Olen
ymmärtänyt, että satunnainenkin läsnäolo on arvokasta.”
”Alusta asti näin, että minua kyllä tarvittiin. Aina kun viikkotapaamisissa
tartuttiin tekemiseen, oli minullakin monta lankaa pujotettavana neulansilmään, sahattavaa
lautaa pidettävänä paikallaan ja hihaa nostettavana sottaavan värin tieltä. Kun oikein pahasti
sattui, laitoin pieneen sormeen laastarin. Ne olivat ihan tavallisia aikuisen tehtäviä siis. Kaiken
touhun ja temmellyksen keskellä tapahtui huomaamatta jotain muutakin: lasten ja aikuisten
välille rakentui luottamus. Minusta tuli muiden rinnalla turvallinen aikuinen, jonka puoleen
voi kääntyä, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omista ajatuksistaan.”

IIRO ALOITTI PARTION 25-VUOTIAANA LEIRIKEITTIÖSSÄ
Keravan Korvenpojissa ja Uudenmaan Partiopiirin luottamustehtävissä toimiva Iiro Lehtiniemi on loistava esimerkki siitä, että partion voi aloittaa
milloin tahansa – ilman aiempaa kokemusta. ”Osallistuin ensimmäiselle
partioleirilleni 25-vuotiaana kesällä 2013”, Keravalla partion aloittanut
Iiro muistelee. ”Kaverini kysyi, haluaisiko joku tulla hänelle kaveriksi viikon leirille keittiöön. Kesätyöni mahdollisti leirille osallistumisen ja halusin päästä kokemaan partioleirin sekä nähdä harrastusta lähemmin.”
Nykyisin partio on Iiron ykkösharrastus. Siihen syynä ovat ihmiset, joiden
kanssa on päässyt kokemaan ja tekemään vaihtelevasti eri asioita. ”Partio
on tarjonnut itselleni mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja päästä tekemään monia itselleni
uusia asioita. Mitä pidempään olen ollut mukana ja mitä paremmin hahmotan partion tuomat
mahdollisuudet, sitä enemmän uusia mielenkiintoisia projekteja ja jatkuvan toiminnan muotoja löydän. Aikuiselle partio voi olla myös muuta kuin viikkoryhmän johtamista - jota myös
teen neljättä vuotta - kuten kouluttautumista, toisten kouluttamista ja erilaisia projekteja”,
Iiro kannustaa.

MARI PALASI PARTIOON AIKUISIÄLLÄ
Mari Lehtisalo harrasti lapsena partiota yläasteikäiseksi asti. Marin tie
takaisin partioon alkoi pikkuhiljaa omien lasten kautta. ”Toiminta ja ihmiset Sipoon Puskapartiolaisissa vaikuttivat kivoilta ja auttelin aina tarvittaessa, mutta sitten kolmannen lapsen kohdalla tuntui, että on aika antaa
toiminnalle isommin oma panokseni”, kertoo Mari.
Mari on lasten ohjaamisen lisäksi innostunut valokuvaamaan partiotapahtumia ja astunut isoihinkin saappaisiin mm. Suomen Partiolaisten
kuvausryhmän puheenjohtajana. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä on
päässyt kokeilemaan ja oppimaan, ja saanut erilaista näkökulmaa omaan tekemiseen myös
ammatillisessa mielessä. Mari on löytänyt partiosta yhteisön, jossa voi viettää aikaa samanhenkisten ihmisten parissa. ”Pääasia ja ydin on, että saan viettää aikaani mukavan toiminnan
parissa, lapseni ja hänen kavereidensa kanssa ja mahdollistaa heille samalla tämän monipuolisen ja hienon harrastuksen”, toteaa Mari.
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TOIVEENA UUSI RYHMÄ TAI
UUSI LIPPUKUNTA?
Haaveiletko jostain, mitä ei vielä ole olemassa paikkakunnallasi?
Lähde perustamaan uutta ryhmää lähimpään lippukuntaasi tai
starttaa kokonaan uusi lippukunta!

UUDENLAISTA TOIMINTAA LÄHILIPPUKUNTAAN
Uusi partiotoiminta voi olla esimerkiksi...
ryhmä
perhepartio
äisille
alle kouluik

aikuispartioryhmä
vapaaehtoistoiminnan
sisupartioryhmä
oheen
n
koulupäivä
erityistä tukea
ä
st
e
järj ettäv
yhteydessä
tarvitseville
o
partiokerh

Ota yhteys lähimpään lippukuntaan ja kerro kiinnostuksestasi!
Tueksesi saat kokeneita partiolaisia. Voit myös ottaa yhteyttä Uudenmaan
Partiopiiriin, niin autamme eteenpäin.

UUSIA LIPPUKUNTIA PERUSTETAAN JATKUVASTI
Uudenmaan Partiopiiri auttaa kiinnostuneita uusien lippukuntien
perustamisessa. Lippukuntaa perustamaan voi lähteä kuka vain, oli sitten
harrastanut partiota tai ei.
Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 Vihdin Nummelaan on perusteilla
ilmapartiolippukunta ja Pohjois-Järvenpäähän suunnitellaan uutta
lippukuntaa. Lähde mukaan tai suunnittelemaan uutta lippukuntaa
paikkakunnallesi ottamalla yhteyttä:
uusimaa@partio.fi /puh. 09 8865 1400!

TUTUSTU PARTIOON ITSENÄISESTI
Siihen, mitä partiossa tehdään, voit tutustua itsenäisesti Tervetuloa partioon
-verkkokoulutuksen videoiden, tekstin ja pelillisten tehtävien avulla - suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi. Moodle-oppimisympäristössä tehtävän koulutuksen
tehtäviä voi tallentaa ja tehdä omassa tahdissa.

>> partio.fi/tervetuloapartioon <<

olla tilapäisenä auttajana
silloin tällöin

IKÄ

Täytä lomake ja ojenna se
lähilippukuntasi partiolaisille!

tonta heittäytymistä.

kuinka paljon sinulla on juuri nyt aikaa
ja voimavaroja osallistua partiotoimintaan. Kysymme lomakkeella
myös erikoistaidoistasi, koska pienille
ja suuremmillekin partiolaisille on aina
elämys oppia uusia asioita ja aitoja
todellisten ammattilaisten avulla.
Täyttämällä lomakkeen et vielä sitoudu
mihinkään, mutta avaat itsellesi mahdollisuuden rikastuttaa omaa elämääsi ja
auttaa meitä pitämään partioharrastusta
mahdollisena kaikille. Mukaan tulo ei
vaadi partiokokemusta tai erikoistaitoja,
vain avointa mieltä ja ennakkoluulo-

TULE MUKAAN
TOIMINTAAN!
LASTEN JA NUORTEN laadukkaan
partiotoiminnan ylläpitäminen
vaatii monta apukättä. Partiotoiminnassa on pitkät perinteet ja laadukas toiminta näkyy meillä päivittäin
viikkotoiminnassa, ryhmissä on paljon
lapsia ja järjestämme retkiä sekä leirejä.
Jotta saamme pidettyä partiotoimintamme jatkossakin hyvänä, toivotamme
tervetulleiksi uudet vapaaehtoiset ja
apukädet.
AIKUISENA SINÄ VOIT OLLA

liittyä
jäseneksi

SÄHKÖPOSTI

mukana juuri sillä panoksella, mikä on
oman ajan puitteissasi mahdollista.
Tällä lomakkeella voit kertoa meille,

YHTEYSTIETONI
NIMI
ASUINALUEESI
OSOITE
PUHELIN

HALUAN

OLEN KIINNOSTUNUT/ HALUAISIN KUULLA LISÄÄ:
Viikkotoiminnasta (vetäjä, sijainen, uuden taidon opettaja jne.)
Retkestä (päivä- ja viikonloppuretket kouluvuoden aikana)
Leireistä (yleensä kesäisin)
Muista tapahtumista (partiotaitokilpailut, puurojuhla yms.)
Talkoista (kämppä, varainhankinta yms.)
Muusta, mistä?

SUURTALOUSKOKKI
Voin vastata ison joukon
muonituksesta esim. leirikeittiössä

KIPINÄMIKKO
Voin tulla valvomaan yön
tunteja kaminatelttaan

MINULLE MIELUINEN PESTI OLISI:

KEITTIÖAPULAINEN
Voin osallistua muonittamiseen

puhelimitse klo
tekstiviestillä
sähköpostitse

MINUT TAVOITTAA
PARHAITEN

JOTAIN MUUTA, MITÄ?

SAATTAJA
Pienimmät partiolaiset
tarvitsevat aikuisia saattajia
esim. partiotaitokilpailuihin
osallistuessaan

JOKAPAIKANHÖYLÄ
Aina löytyy puuhaa teltan
pystyttämisestä puiden pilkkomiseen tai porukan saunottamiseen

TRUBADUURI
Voin tulla kitarani (tai muun
soittimeni) kanssa säestämään
iltanuotiolle tai tapahtumiin.

ROUDARI / VARASTOMIES
Voin olla lastaamassa tavaraa
varastolta ja purkamassa
sinne takaisin
RAHTARI
Voin osallistua retkille/leireille/
tapahtumiin tarvittavien
tavaroiden kuljettamiseen
VIIKKOTOIMINNAN VETÄJÄ
Voin ryhtyä viikkotoiminnan
vetäjäksi toisen aikuisen kanssa
VIIKKOTOIMINNAN VETÄJÄN
SIJAINEN Voin osallistua viikkokokoukseen, jos toinen varsinaisista vetäjistä ei pääse paikalle
AUTONKULJETTAJA
Voin kuljettaa omalla autollani
lapsia retkille ja takaisin
POLTTOPUUVASTAAVA
Voin sahata, pilkkoa puita ja
vaikkapa lämmittää saunan ja
pesuvesiä retkillä

MINUA VOI KYSYÄ AVUKSI

tarvittaessa
kerran viikossa
kerran kuussa
puolivuosittain
muutamia kertoja vuodessa
kerran vuodessa

VAPAA SANA / TERVEISET LIPPUKUNNALLE:

KIITOS,

että lähdet
mukaan toimintaan!
Olemme sinuun
pian yhteydessä!

