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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 puolestani nähdä uusien tyyppien lähtevän 
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeilemaan tätä maailman parhaaksikin tituleerat-
tua harrastusta. Paitsi että autat nyt omalla panoksellasi yli 50000 suomalaista nuorta 
nauttimaan viikottain uusista seikkailuista, luonnosta ja yhdessäolosta niin opit var-
masti myös itse paljon uutta ja tapaat mahtavia tyyppejä. Partiolaiset 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 vapaaehtoisia, aikuisia 
mahdollistajia. Sitäpaitsi Partio on sairaan kivaa!

Tiesitkö että paitsi Partio on yli sata vuotta vanha, niin maailmassa on vain viisi maata 
joissa 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 
ihmeellisyyksiin. 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 yhteys-
tietojen ylösottamiseen.  Toivottavasti nautit matkasta!

Juha ”Matsku” Salminen
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
aikuisista vastaava hallituksen jäsen

Partion perusteita

Partiomenetelmä ja partio-ohjelma

Partiokasvatus
Partio on kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän 
yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Suomalaisen partion keskusjärjestöön 
kuuluvat alueelliset piirijärjestöt auttavat oman alueen lippukuntia (partion paikallis-
yhdistyksiä) toteuttamaan laadukasta, kiinnostavaa ja turvallista partiokasvatusta eli 
ikäkausitoimintaa, 7-22 -vuotiaille. 

Partiokasvatus koostuu kahdesta osasta, partion päämäärästä, jota kasvatustavoitteet 
konkretisoivat sekä partiomenetelmästä, jota partio-ohjelma konkretisoi.

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partion päämäärään päästään. Se on 
työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toi-
mintaa. Partiomenetelmä on kokonai-
suus, jossa kaikki osat ovat yhtä 
tärkeitä; kaikkien osien tulee 
olla mukana partiotoimin-
nassa. Ei tietenkään joka 
hetki, mutta toiminnassa 
kokonaisuutena. 

Partio-ohjelma konkre-
tisoi partiomenetelmää. 
Se antaa mallin siitä, 
miten partiomenetelmää 
toteutetaan. Partio-ohjelma 
vastaa kysymyksiin: mitä 
partiossa tehdään? Minkä ikäiset 
toimivat yhdessä?
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Päämäärä ja kasvatustavoitteet

Ikäkaudet

Partion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vas-
tuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansain-
välisen yhteisön jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa, ja se on ja 
tulee pysymään muuttumattomana. Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämää-
rää. Kasvatustavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen: Suhde itseen, toisiin ihmisiin, 
yhteiskuntaan ja ympäristöön

7-22-vuotiaat -partiolaiset jaetaan viiteen ikäkauteen. Samoaja- ja vaeltajaikäiset 
partiolaiset toimivat usein myös johtajina nuoremmille ikäkausille. Heillä on kuitenkin 
säännöllisesti myös omaa, partio-ohjelman mukaista ohjelmaa.

Ikä Ikäkausi Kuvaus

7-9 Sudenpennut Ohjelmassa keskestä on uuden oppiminen. Toimin-
taa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat.

10-12 Seikkailijat
Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja 
retkeilevät paljon. Ohjelma koostuu ½ vuoden 
jaksoista, ns. ilmansuunnista.

12-15 Tarpojat Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimimi-
nen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. 

15-17 Samoajat Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana 
ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

18-22 Vaeltajat Vaeltajat tekevät erilaisia projekteja, niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. 

Huivi, paita ja merkit
Lippukuntahuivi liittää partiolaiset omaan lippukuntaan. Metsänkävijälippukunnat käyt-
tävät puoliksi sinistä ja puoliksi valkoista mänkijähuivia. Nykyisin suomalaista partiopai-
taa käytetään juhlavissa partiotilaisuuksissa ja lipunnostossa. 

Viimeisessä asustemuutoksessa kantava ajatus oli yhteisöllisessä yksilöllisyydessä. Par-
tiolaisille haluttiin antaa mahdollisuus muunnella 
omaa pukeutumistaan yhdistelemällä 
partiovaatteita ja arkivaatteita. 

Metsänkävijälippukunnat 
sekä vanhat perinteitään 
vaalivat lippukunnat 
käyttävät ruske-
aa partiopaitaa 
sinisen sijasta. 
Meripartiolai-
set käyttävät 
sinisessä 
paidassa 
kullattuja 
ankkurinappeja. 

Lisätietoja löydät netistä:

www.partio.fi/tutustu-partioon
fi.scoutwiki.org/Partiopaita
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 □ Olen saanut oman ”Aikuisena partioon” -oppaani
 □ Tiedän, miten partiolaiset jakaantuvat eri ikäkausiin
 □ Olen tutustunut eri ikäisten partiolaisten ohjelmaan
 □ Tiedän kasvatustavoitteiden osa-alueet
 □ Tiedän, mikä on partiomenetelmä
 □ Olen saanut itselleni jonkin partiomerkin
 □ Tunnen partiotervehdyksen
 □ Olen tutustunut erilaisiin partioasuihin
 □ Selvitän, miksi partiolainen kättelee vasemmalla kädellä
 □ Olen huutanut partiohuudon
 □ Tutustun Pyhän Yrjön tarinaan ja/tai muihin partiotarinoihin
 □ Tiedän, mitä tarkoittaa partionimi (ja saan kenties sellaisen)
 □ __________________________________
 □ __________________________________

Aktiviteetteja
Perehtyminen partioon

Tervetuloa partioon -koulutus
Toiminnassa aktiivisesti mukana olemalla oppii paljon ja nopeasti, mutta varmempi tapa 
päästä kärryille partion aatteista, keskeisistä tavoitteista ja taustoista, on tulla Tervetu-
loa partioon -kurssille. 

Kurssi on tarkoitettu juurikin partioon uutena tuleville johtajille ja tietysti kaikille 
muille partion perusteista kiinnostuneille. Noin kolme tuntia kestävä koulutus pitää 
sisällään Tätä on partio- ja Turvallisesti partiossa -osuudet. Koulutuksen aikana pyritään 
järjestämään myös vierailu partiotapahtumaan tai tutustuminen muuhun käytännön 
partiotoimintaan.

Kurssi on siis tiivis inforuiske partiotietoutta. Samalla 
pääsee myös juttelemaan muiden 
partioon uutena tulleiden kanssa, 
jakamaan kokemuksia ja saamaan 
vastauksia kenties askarruttanei-
siin kysymyksiin.  Tästä on hyvä, ja 
kannattaakin aloittaa!

Tervetuloa partioon -kurssia 
järjestetään sekä iltakoulutuksena 
ja viikonloppuisin. Katso itsellesi sopiva 
päivä ja lisätietoja PäPan toimin-
taesitteestä tai osoitteesta: purkki.
partio.fi

1. Tätä on partio
Tavoite Tietää partiotoiminnan tarkoituksen, arvopohjan, menetelmät ja ominaispiirteetSisältö Partion historia, partion tarkoitus, arvopohja, kasvatustavoitteet, partiomenetelmä, partio-ohjelma

2. Turvallisesti partiossa

Tavoite Tuntee aikuisen vastuun 

turvallisuusasioista

Sisältö Turvallisuusohjeet, 
perusturvallisuuteen vaikuttavat 

asiat partiossa, lastensuojelu, 

viestintä onnettomuuden 

sattuessa
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 □ Olen käynyt Tervetuloa partioon -koulutuksen
 □ Olen nähnyt Partiofakta-videon
 □ Tiedän, kuka perusti partion
 □ Tiedän, miten partio on syntynyt
 □ Tiedän, missä kaikkialla partiota harrastetaan
 □ Tiedän, mikä on partion päämäärä
 □ __________________________________
 □ __________________________________

Aktiviteetteja
Partiotutor
Harrastusta uutena aloittelevalle partiomaailma pitää varmasti sisällään paljon uusia 
asioita, ihmisiä ja tapoja toimia. Tähän kaikkeen tutustuttaessa on apuna jokaiselle 
henkilökohtaisesti nimettävä Partiotutor eli Patu. Patun tehtävänä on auttaa partioon 
aikuisena tulevaa löytämään itselleen sopiva paikka partiossa. 

Partiotutor voi olla joku lippukunnan johtajista tai Patu voidaan etsiä piiriin ilmoittau-
tuneiden vapaaehtoisten joukosta. Patu auttaa outojen termien ja käytäntöjen kanssa, 
opastaa tutustumaan partiotoimintaan monipuolisesti ja ohjaa sopivan koulutuksen 
pariin. Hän kannustaa, informoi ja tukee, sekä toimii kuuntelevana korvana ja auttaa 
peilaamaan omia ajatuksia partion tutustumisen aikana.

Partiotutorointi kestää noin puoli vuotta, jonka aikana tutorin kanssa tavataan mie-
lellään ainakin kolme kertaa alku-, väli- ja loppukeskustelujen muodossa. Tutoroinnin 
käytännöt on kuitenkin hyvä sopia yksilöllisesti tutorin kanssa molemmille sopiviksi. 
Keskustelujen lisäksi yhteyttä tutoriin voi ja kannattaa pitää myös muilla tavoin. Tutor-
keskustelujen läpikäymiseen löytyy vinkkejä seuraavilta sivuilta. Keskusteluista kannat-
taa tehdä muistiinpanoja, niihin on varmasti mukava palata myöhemminkin! 
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Partiotaival aluillaan - ensimmäinen 
tutorkeskustelu

Partiotutoroinnin ensimmäisen keskustelun tavoittee-
na on kartoittaa uuden aikuisen odotuksia ja toiveita 
partiosta, sekä miettiä niiden perusteella aikuiselle so-
pivia ja kiinnostavia tapoja osallistua partiotoimintaan. 

Tutoroinnin onnistumisen kannalta on myös tärkeää, 
että aikuinen ja tutor pääsevät ns. samalle aaltopi-
tuudelle, tutustuvat ja sopivat tulevan tutorointiajan 
toteutuksesta yhdessä. 

Ensimmäisen tutorkeskustelun aiheita ovat mm:
•	 Tutorin kanssa tutustuminen
•	 Odotukset ja toiveet partiotoimintaa kohtaan
•	 Kiinnostavat toimintamuodot ja ajankäyttö(mahdollisuudet)
•	 Aikuisena partioon -vihkoon tutustuminen
•	 Päällimmäisten kysymysten läpikäyminen
•	 Tutorointiajan suunnittelu ja käytännöistä sopiminen (kesto, viestintä, tapaamis-

ajankohdat)

Seuraavan keskustelun sopiminen, pvm

Muistiinpanoja ensimmäisestä tutorkeskustelusta:

1
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Puolimatkan ajatuksia - toinen 
tutorkeskustelu

Kun partiossa on toimittu jo hetki, ovat käsitykset ja 
ajatukset toiminnasta varmasti tarkentuneet. Toinen 
tutorkeskustelu onkin hyvä paikka istua alas tutorin 
kanssa ja miettiä, mitkä asiat harrastuksen aloittami-
sessa ovat onnistuneet odotetusti ja mistä löytyisi 
vielä parannettavaa. 

Keskustelun perusteella omaa partiointia voidaan 
suunnata uudelleen kohti haluttua lopputulosta.

Aiheita tutoroinnin välikeskusteluun voivat olla mm.:
•	 Onko toiminta vastannut ennakko-odotuksia? Mikä oli erilaista ja miten?
•	 Onko ollut riittävästi ja monipuolisesti tilaisuuksia osallistua toimintaan? 
•	 Millaista toiminta on omasta mielestä ollut? Mukavaa, partiomaista...?
•	 Mitkä asiat voisivat tehdä harrastuksesta vielä mielekkäämpää?
•	 Onko toimintaan ja johtajistoon otettu hyvin mukaan?
•	 Onko partiotutorointi toiminut toivotusti?
•	 Miten tästä jatketaan? Tarkennetaan suunniteltua partiopolkua.

Sovitaan ajankohta päätöskeskustelulle

Muistiinpanoja toisesta tutorkeskustelusta

2
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Tästä eteenpäin - kolmas 
tutorkeskustelu

Partiotutorointi huipentuu päätöskeskusteluun, jonka 
tarkoituksena on koota partion alkutaipaleeseen liitty-
vät ajatukset ja katsoa uuden aikuisen jatkoa partiossa 
laajemmin ja pidemmällä tähtäimellä.

Partiotutoroinnin päätöskeskustelussa pohdittavia asioita voivat olla mm.
•	 Onko käsitys partiosta vielä tarkentunut tai muuttunut?
•	 Millaisena koen partion harrastuksena?
•	 Olenko löytänyt partiosta itselleni mukavan ja ominaisen toimen tai tehtävän? Tai 

millainen se voisi olla ja mistä sellaisen saisi?
•	 Kuinka voisin kehittää itseäni partiossa ja/tai partion kautta?
•	 Miten partiopolkuni jatkuu? Millaisena näen tulevaisuuteni partiossa?
•	 Palautetta ja pohdintoja tutoroinnista ja partioon perehtymisestä.

Muistiinpanoja tutoroinnin päätöskeskustelusta

3
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Minun paikkani partiossa

Aikuisena partiossa
Aikuiseksi kutsutaan partiossa yli 22- vuotiaita johtajia, eikä yläikarajaa toiminnassa 
mukana olemiselle ole! Partiossa tehdään paljon kaikenlaista, joten lista aikuisten 
mahdollisuuksista toimia partiossa on lähes rajaton.  Aikuisena harrastuksen muodon 
voi valita itse ja se voi painottua vaikkapa leireillä metsässä rymyämiseen, viikoittaiseen 
kokoustoimintaan tai järjestön kehitystyöhön. Jotkut aikuiset kokevat, että partiosta 
saa energiaa ja ilmapiirin myötä mieli piristyy.  Toiset pitävät siitä, että aikuinen pääsee 
tekemään asioita joita ei kenties oman ikäisessä seurassa tehdä. Kaiken toiminnan 
takana on kuitenkin ajatus lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan mahdollis-
tamisesta.

Aikuisista käytetään usein partiomenetelmän termiä Aikuinen tuki, joka kuvaa hyvin 
aikuisten toimintaa partiossa.  Aikuisten antaman tuen tarve ja määrä kuitenkin vaih-
telee riippuen siitä, minkä ikäisten partiolaisten kanssa aikuinen toimii. Nuoremmissa 
ikäkausissa aikuinen on ryhmän johtaja ja turvallinen hahmo pienille partiolaisille. 
Vanhempia ikäkausia puolestaan johtavat nuoremmat johtajaikäiset, joiden apuna on 
aikuinen.  Aikuisia tarvitaan siis kaikissa ikäkausissa.

Aikuiset toimivat myös eri ikäisten ja taustaisten johtajien kanssa erilaisissa projek-
teissa, tapahtumissa ja lippukuntien yhdistystoiminnan pyörittämisessä.  Varsinkin hyvin 
nuorten johtajien kanssa tehdessä on hyvä muistaa aikuisen merkitys partiossa nuor-
ten kasvun mahdollistajana. Kaikki ikäkaudet ovat yhtä tärkeitä!

Aikuisuuden suurimpia haasteita onkin osata antaa nuo-
rille johtajille riittävästi tilaisuuksia kantaa vastuuta ja 
oppia siitä, sekä samalla huolehtia toiminnan turvalli-
suudesta ja toteutumisesta.  Vanhan sanonnan mukaan 
partiojohtajan ei kuitenkaan pitäisi tehdä mitään, minkä 
lapset ja nuoret kykenevät tekemään itse.

K22

Koulutusta johtajuuteen
Partio-ohjelman puitteissa partiolainen kasvaa aikuisuutta kohti edetessään myös joh-
tajana kouluttautumalla ja ottamalla vastaan yhä vastuullisempia johtajatehtäviä. Myös 
aikuisena partion aloittaneen johtajan on suositeltavaa osallistua partion johtajakoulu-
tuksiin, joista saa lisää näkemystä partio-ohjelman toteutukseen ja omaan toimintaan 
partiossa. Koulutuksia on tarjolla useita eri tasoisia, peruskoulutuksesta partiota ja 
johtajuutta syvällisemmin pohdiskeleviin jatkokoulutuksiin. Kaikkiin johtajakoulutuk-
siin kuuluu kurssin lisäksi toimintaosa, jonka aikana kehitytään johtajana vanhemman 
partiolaisen toimiessa mentorina. 

Johtajakoulutus alkaa partiossa Ryhmänohjaajakoulutuksella (ROK, RO-kurssi), 
joka käydään noin 14-15 -vuotiaana. Kurssi kouluttaa nuoren toimimaan itseään nuo-
remmista koostuvan (seikkailija- tai tarpoja-) ryhmän ohjaajana kokouksissa, retkillä ja 
leireillä. RO-koulutuksen jälkeen partiolaisella on mahdollisuus kouluttautua lisää sen 
mukaan, millaiseen tehtävään hän on astumassa.  Aikuisena partioon liittyvän johta-
jakoulutuksessa RO-koulutus ohitetaan useimmiten ”Tervetuloa partioon” -kurssilla, 
josta voit lukea lisää mm. sivulta 8.

Johtajakoulutuksen seuraava askel on PJ-peruskurssi eli Partiojohtajan perusko-
lutus. Kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, ja kurssilla opetellaan laaja kirjo johtami-
seen ja lippukunnan pyörittämiseen liittyviä taitoja. Koulutuksen suorittanut voi anoa 
piiriltä partiojohtajavaltakirjaa, jonka turvallisuusohjeet edellyttävät mm. joidenkin 
tapahtumien johtajana toimimiseen. Lisäksi PJ-valtakirja oikeuttaa mm. äänestämään 
piirin kokouksissa.

PJ-peruskurssin suorittanutta johtajaa kutsutaan Partiojohtajaksi (PJ) ja he toimi-
vat partiossa mitä erilaisimmissa tehtävissä. PJ:t muun muassa johtavat lippukunnan 
toimintaa, kouluttavat kursseilla, järjestävät tapahtumia tai ovat piirin, SP:n tai jonkin 
muun partiojärjestön luottamustehtävissä. Johtajalle voidaan suositella tai edellyt-
tää PJ-kurssia 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.
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 □ Olen saanut uuden partioystävän
 □ Otan osaa partioaikuisille tarkoitettuun tapahtumaan
 □ Osallistun lippukunnan johtajiston ohjelmaan
 □ Kerron partiokokemuksestani vähintään yhdelle tutulleni
 □ Osallistun partiotapahtumaan johtajana
 □ Tiedän, miten partiossa toimitaan lasten ja nuorten tukena
 □ Olen ollut nuoren johdettavana partiossa
 □ Olen keskustellut eri ikäisten partiolaisten kanssa partiotoiminnasta
 □ Ilmoittaudun PJ-koulutukseen
 □ __________________________________
 □ __________________________________

Aktiviteetteja
Pesti - johtajien toimintaa
Partiossa aikuiset ja muut johtajat toimivat useimmiten jossain tehtävässä eli pestissä. 
Aikuiselle pestien kautta aukeaa mahdollisuus kokeilla ja oppia uusia asioita, haastaa 
itseään ja kehittyä. Pestin alkaessa tehtävään ryhtyvä johtaja pestataan eli pestistä vas-
taava tai pestin “esimiehenä” toimiva johtaja käy läpi pestiin liittyvät vastuut ja odotuk-
set. Kun molemmat osapuolet ovat perillä siitä mitä toiselta on sopivaa odottaa, on mu-
kavampi toimia! Olennaisena on tietysti myös pestin tuesta ja palautteesta sopiminen.

Pestejä löytyy laaja kirjo ja monella eri tasolla. Pesti voi olla lippukunnassa tai piirissä ja 
keskusjärjestössä, kestää yhden illan tai kaksi vuotta, pitää sisällään pelkästään johtamis-
ta, käytännön tekemistä tai jotain siltä väliltä. Näin jokaiselle halukkaalle on mahdollista 
löytää mielekästä tekemistä partioharrastuksen parista. Alkuun voi olla helpompi aloit-
taa pienistä tehtävistä, mutta kun taidot ja itsevarmuus karttuvat, kannattaa rohkeasti 
lähteä mukaan myös haastavampiin tai itselleen uusiin pesteihin. Alle on koottu muuta-
mia tehtäviä, joiden avulla voi tutustua pesteihin ja seurata omaa kehitystä.

Tehtävä 1. Perehdyn erilaisiin lip-
pukunnan johtajapesteihin ja otan 
selvää, mitä tarkoittavat.

•	 Akela
•	 Sampo
•	 Luotsi
•	 Lippukunnanjohtaja
•	 Koulutusvastaava

Tehtävä 2. Kokeilen erilaisia pestejä.

Muonituspesti
Taso 1. Autan retken muonittamisesta
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 lippu-
kunnassa

Ohjelmapesti
Taso 1. Autan lippukunnan retken/leirin/
kisan/tapahtuman ohjelman suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta
Taso 2.  Vastaan lippukunnan retken/
leirin/kisan/tapahtuman suunnittelusta ja 
toteutuksesta
Taso 3. Toimin tapahtuman järjestäjien 
taustatukena



22 23

Pesteihin liittyviä koulutuksia
Pesteissä toimiville johtajille on tarjolla omaa pestiä tukevaa koulutusta. Uudelle 
aikuiselle pestiin kouluttautuminen on oikeus ja erittäin suositeltavaa, jotta hän oppii 
yhteisönsä tavat ja toimet, sekä voi myöhemmin ottaa aikuisen otteella kiinni haasta-
vammista ja vastuullisemmista partiopesteistä. Koulutukset ovat myös loistava tapa 
verkostoitua, hankkia uusia partiokavereita ja kuunnella kokemuksia oman lippukunnan 
ulkopuolelta. 

Ikäkausi-illat tarjoavat lippukuntien ikäkausivastaaville mahdollisuuden tukeen ja 
tavata toisiaan. Illoissa tutustutaan aiheena olevan ikäkauden ohjelmaan ja sen toteut-
tamiseen.

Akela-Sampo-kurssi on koulutus jossa panostetaan partio-ohjelman läpikäyntiin 
erityisesti sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaikäkausien kannalta. Kurssi kestää tavalli-
sesti viikonlopun.

Luotsi-illoissa lippukuntien ikäkausien luotsit tapaavat toisiaan ja saavat vinkkejä 
pestinsä pyörittämiseen.

Lippukunnan johtaminen -koulutus tuo valoa lippukunnan arjen pyörittämisen 
kiemuroihin ja ihmisten johtamiseen. Tarkoitettu erityisesti lippukunnanjohtajille ja 
lippukunnan hallituksessa toimiville. Koulutus kestää viikonlopun.

Näiden lisäksi on tarjolla koulutusta lippukunnan taloudenhoitajille, nettisivujen ylläpi-
täjille, lippukuntaleirin tekijöille… valitse vain omaa pestiäsi vastaava koulutus! 

Lisää kursseja ja niihin liittyviä tietoja löytyy osoitteesta purkki.partio.fi

 □ Tiedän, mikä on lippukunta ja miten se toimii
 □ Olen nähnyt lippukuntani säännöt
 □ Tiedän mihin partiopiiriin lippukuntani kuuluu
 □ Luon	itselleni	tunnukset	Purkkiin	(purkki.partio.fi)
 □ Olen tutustunut aikuisten erilaisiin pesteihin
 □ Olen tutustunut partion turvallisuusohjeisiin
 □ Osallistun pestiäni tukevaan koulutukseen
 □ Tiedän, mistä löydän aktiviteetteja/osallistumismahdollisuuksia
 □ Olen kertonut, millaiseen toimintaan haluan osallistua
 □ Tunnen oman porukkani tavat viestiä ja olen varmistanut, että olen mu-

kana relevanteissa some-ryhmissä/spostiosoitteeni on listoilla
 □ __________________________________
 □ __________________________________

Aktiviteetteja
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Partiotaidot

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, 
tekemällä. Alkuun uutta on varmasti paljon, mutta kärsivällisyydellä pääsee jo pitkälle. 
Ja kenties voit tarjota jollekin pienelle partiolaiselle hänen ensimmäisen kouluttajako-
kemuksensa!

“Partiotaidot” on määritelmänä laaja, mutta niin on piirin tarjoama taitokoulutuskin. 
Jos siis tuntuu että kaipaat tehostartin partiotaitoihin, kurkkaa puolivuosittain ilmes-
tyvää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimintaesitettä ja päätä mitä uusia 
asioita sinä haluaisit oppia.

Ensiapukursseilla opitaan niin partiossa kuin muuallakin tarvittavia ensiaputaitoja. 
Kursseista saa virallisen SPR:n suoritustodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta 
kerrallaan.

Erätaitokurssit perehdyttävät metsässä liikkumiseen ja olemiseen. Kursseja löytyy 
eri tasoisina, peruskurssilla perehdytään alkeisiin alkaen nuotion sytyttämisestä. Haas-
tavammilla kursseilla opetellaan selviytymään luonnossa ilman varusteita ja ruokaa.

Meripartiolaiselle on olemassa kursseja joilla perehdytään merellä toimimiseen niin 
merimiestaitojen kuin partio-ohjelman toteuttamisen kannalta. Uutena meripartiolai-
sena aloittavalle vaeltajalle ja aikuiselle on tarjolla Purjehdi partiossa-kurssi jossa 
perehdytään aiheeseen. Kokeneempi meripartiolainen voi kartuttaa taitojaan veneen-
ohjaajakurssilla, saaristokipparikurssilla ja (avomeri-)kipparikurssilla.

Leikkikursseilla pääsee päivittämään omaa leikkivarastoaan ja oppimaan leikeistä 
osana partio-ohjelmaa. Näiltä kursseilta saa taattua huippuohjelmaa kaikenikäisille 
partiolaisille.

Lisätietoja ja lisää kursseja netistä purkki.partio.fi

 □ 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
 □ __________________________________
 □ __________________________________

Aktiviteetteja
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Sanasto

A                
Akela (joskus myös lj, laumanjohtaja)                                           
Henkilö, joka johtaa sudenpentulaumaa
 
Aktiviteetti
Yksittäinen suoritus, jonkin ikäkauden ohjelmasta, esim. ”opettelen merimiessolmun”
 
B                
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 ei taputeta vaan huudetaan. Myös esimerkiksi lippukunnalla, laumalla tai 
vartiolla on usein tunnushuutoja.
 
I
Ikäkaudet
Partio on jaettu viiteen ikäkauteen, lapsen tai nuoren kehitysvaiheen mukaan. Lisäksi 
partiossa toimii tietenkin aikuisia. ks. Sudenpentu, Seikkailija, Tarpoja, Samoaja, Vaeltaja
 
J
Johtajaneuvosto, JN, johtis
Kokous jossa lippukunnassa toimivat johtajat tapaavat toisiaan, tiedottavat ja sopivat 
asioista

Johtajankansio
Sininen kansio johon on koottu partio-ohjelman kaikki aktiviteetit ikäkausittain sekä 
vinkkejä ja ohjeita johtajille

Joukkue
Seikkailijaikäisten, 10-12 -vuotiaiden partiolaisten ryhmä. Joukkue voi myös jakautua 
pienemmiksi vartioiksi
 
K                
Kasvatustavoitteet
Määrittävät mikä on partion päämäärä Suomessa
 
Kipinämikko                                         
partiolainen, joka vastaa talviteltan turvallisuudesta ja lämmityksestä
 
Kolo           
lippukunnan kokoontumispaikka
 
Koulutusvastaava, KoVa
Lippukunnassa toimiva johtaja, jonka tehtävänä on tiedottaa ja opastaa johtajistoa 
kouluttautumaan.
 
Kämppä     
yöpymiseen soveltuva mökki, rakennus
                   
L                 
Lauma       
7–9-vuotiaiden partiolaisten eli sudenpentujen ryhmä
 
Leiri           
3 + yötä kestävä tapahtuma, jolla on kiinteä tukikohta
 
Lippukunta, LPK
tietyllä alueella toimivien partiolaisten paikallisyhdistys
 
Lippukunnanjohtaja, LPKJ
Vastaa lpk:n toiminnasta kokonaisuudessaan, yhd.puheenjohtaja
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Lupausmerkki                
Partiolupauksen jälkeen annettava merkki jossa kuvattu maailmanjärjestöjen tunnukset
                   
M               
Meripartiolainen            
partiotoimintaa merellä ja sisävesillä tekevä partiolainen
 
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)
                   
P                
Partio-ohjelma
Partion ”lajisäännöt” eli se mitä partiossa käytännössä tehdään. Konkretisoitu yhdistel-
mä Partiomenetelmää ja Kasvatustavoitteita.
 
Partiomenetelmä
Koostuu kahdeksasta osa-alueesta, jotka kertovat miten partiossa tehdään, esim. 
”tekemällä oppiminen”
 
Partiopiiri, piiri              
lippukuntien alueellinen tukiorganisaatio (kts. Päpa)

Partioviikko
partiolaisten teemaviikko huhtikuussa

Partiotaitokisa
partiolaisten tavallisesti ryhmänä suorttama rastitehtäviin ja suunnistukseen tai purjeh-
duskilpailuun perustuva kisa yhdessä muiden ryhmien tai venekuntien kanssa. 

Pesti
Tehtävä tai ”virka” jossa partiolainen toimii
 
PJ, partiojohtaja             
partiojohtajan perustutkinnon (pj-kurssi) suorittanut partiolainen (käytetään usein 
myös yleisnimityksenä aikuiselle johtajalle)
 
PJ, Pojo, Bojo, Peejii       
Puolijoukkueteltta (n. 15 henkilöä)
 
PT-kisa
Partiotaitokilpailu, erikseen hyvin leikkisiä ja vakavamielisempiä, sekä yhden päivän että 
yön yli kisoja.
 
PäPa          
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry (kts. partiopiiri)
                   
R                
Retki, redu  
1-2 yötä kestävä tapahtuma
 
Ruokalaulu
Ruokalaulu on yleinen tapa aloittaa ruokailu leireillä ja retkillä, jotkut myös lopettavat 
ruokailunsa laulamiseen tai huutoon.
                   
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 partiotilaisuuden päätteeksi rauhoitutaan sisa-
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ruspiiriin. Piirissä 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    
Aisti-, liikunta- tai kehitysvammainen partiolainen
 
SP, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry       
Partiolaisten keskusjärjestö Suomessa

Staabi
leirin, kurssin, vaelluksen tai (edustus)joukkueen johto
 
Sudari , sudenpentu      
7-10-vuotias partiolainen
 
T
Tarpoja     
12–15-vuotias partiolainen
 
Trangia
Alumiininen retkikeitin, toimii spriillä (Sinol) tai kaasulla
                   
V                
Vaeltaja     
18–22-vuotias partiolainen
 
Vartio, vartsa, vartsu     
Tarpojien, samoajien tai vaeltajien toimintaryhmä. Voi olla myös seikkailijoiden pienryh-
mä.
 
Väiski, Väinämöisen hattu
Partiolaisten (ja muinaissuomalaisten) sinivalkoinen päähine

Lisätiedot

Tähän on koottu muutamia nettisivuja, viestintäkanavia ja kirjallisuutta joista voi olla 
hyötyä tiedon etsimisessä.

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

www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten suurelle yleisölle suunnattu nettisivu. Täältä löydät 
mm. kaikkien lippukuntien yhteystiedot.

ohjelma.partio.fi
Koko partio-ohjelma auki selitettynä ja johtajankansio sähköisessä muodossa. Jokaisen 
ikäkausijohtajan välttämättömyys.

purkki.partio.fi
Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa toimivien partiojohtajien yhteinen intranet. Täältä 
löydät hyödyllisiä materiaaleja ja tietoa mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista.

www.toimintavinkit.fi
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ylläpitämä sivusto josta löydät käytännön vinkkejä 
partio-ohjelman aktiviteettien toteuttamiseen. 

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 kan-
sallisella kentällä.
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facebook.com/paakaupunkiseudunpartiolaiset
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Facebook-sivu. Tykkään niin pysyt ajan tasalla mitä 
pääkaupunkiseutulaisessa partiossa tapahtuu juuri nyt.

Heppu
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenlehti Heppu ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
Lehti postitetaan kotiin kaikille jäsenille.

Johtajankansio
Johtajankansio on Suomen Partiolaisten julkaisema sininen pahvisalkku, jonka sisältä 
löytyy partio-ohjelma kokonaisuudessaan. Johtajankansioita löytyy yleensä lippukunnil-
ta useita. Johtajankansiota voi ostaa partiokaupoista.

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

Partiojohtajan käsikirja
Partiojohtajan käsikirja on tarkoitettu oppaaksi lippukunnissa johtajatehtävissä toimi-
ville. Kirja antaa partiojohtajille ohjeita siihen miten partio-ohjelmaa tulisi lippukunnis-
sa järjestää. PJ:n käsikirjaa voi ostaa partiokaupoista.

Lippukuntakansio
Lippukuntakansio antaa ohjeita käytännön asioiden järjestämiseen lippukunnassa. Lip-
pukuntakansiota voi tilata SP:stä ja se löytyy myös sähköisenä SP:n nettisivuilta.

Piirin kurssivihko
Piirin kurssivihko postitetaan lippukuntien koulutusvastaaville kaksi kertaa vuodessa. 
Kurssivihosta löytyy seuraavan puolen vuoden aikana järjestettävät koulutukset. Kurs-
sivihko löytyy myös sähköisenä Purkista.

Muistiinpanot
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”Yritä jättää tämä maailma 
vähän parempana kuin sen 
löysit”
- Robert Baden-Powell, partioliikkeen perustaja




