
 

Suoritusmerkki-ohje  
 
Mitä suoritusmerkkejä ja milloin? 
https://partio-ohjelma.fi/  
Sivuilta löytyy tarkat kuvaukset eri ikäkausien merkeistä ja niiden suorittamisesta. 
 
Partiolippukunta Viikin Vesikkojen sivuilta löytyy hyvät ohjeet siihen, miten merkit 
sijoitetaan partiopaitaan: http://vesikot.partio.net/content/partioasut-ja-merkit.  
 
Partiolupaus:  
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, 
omaa maatani ja maailmaa, 
toteuttaa <ikäkauden> ihanteita 
ja olla avuksi toisille. 
 
 
Sudenpennut 
 
Ensimmäisenä syksynä, tai kun harrastuksen aloittaa, sudenpennut antavat 
sudenpennun lupauksen. Yleensä lupaus on annettu jouluretkellä tai muussa 
lippukunnan yhteisessä tapahtumassa. Lupausta edeltävissä kokouksissa käydään 
sudenpentujen kanssa läpi Tervetuloa-merkin sisältö. 
 
Tervetuloa-merkki, joka toimii samalla sudenpentujen 
lupausmerkkinä ja aloitusmerkkinä:  
 
 
 
 
Tämän jälkeen sudenpentujen kanssa suoritetaan johtajien jaksamisen ja merkkien 
aikaa vievyyden mukaan 2-4 suoritusmerkkiä eli jälkeä kaudessa. 
Jäljet on jaettu neljään alueeseen, Suhde itseen, Suhde toiseen, Suhde 
yhteiskuntaan ja Suhde ympäristöön. Tarkoituksena on, että yhden kauden tai 
vuoden aikana suoritetaan merkkejä kaikista neljästä alueesta. 
 
 
Viimeisenä keväänä ennen seikkailijoiksi siirtymistä suoritetaan 
muiden jälkien ohella Siirtymä-merkki. Siirtymätapahtuman jälkeen 
(yleensä syksyllä kun aloitetaan seikkailijoina) jaetaan 
sudenpentujen päätösmerkit:  
 

 

https://partio-ohjelma.fi/
http://vesikot.partio.net/content/partioasut-ja-merkit


 

Seikkailijat 
 
Ensimmäisenä syksynä järjestetään siirtymätapahtuma, missä 
sudenpennut siirtyvät seikkailijoiksi. Tällöin tuoreet seikkailijat 
saavat sudenpentujen päätösmerkit (yllä) sekä antavat 
seikkailijan lupauksen ja saavat seikkailijoiden aloitusmerkit, eli 
seikkailijoiden Tervetuloa-merkit:  
 
Seikkailijoiden kanssa käydään ensimmäisissä kokouksissa läpi 
Tervetuloa-merkin sisältö. 
 
Seikkailijoiden kanssa suoritetaan puolivuosittaiset ilmansuunnat (1. syksy 
Pohjoinen, 1. kevät Etelä, 2. syksy Länsi, 2. kevät Itä) ja viimeisenä 3. syksynä 
voidaan suorittaa jokin valinnaisista ilmansuunnista. Tämän lisäksi seikkailijoiden 
kanssa suoritetaan taitomerkkejä ryhmän sekä johtajien kiinnostuksen mukaisesti. 
 
Pohjoinen ja Etelä: Länsi ja Itä:  
 
 
 
 
 
 
Yhdessä Tervetuloa-merkki ja  
ilmansuunta-merkit muodostavat 
kompassiruusun: 
  
 
 
 
Viimeisenä kautena eli seikkailijaikäkauden 3. syksynä seikkailijat 
suorittavat Tervemenoa-merkin. Siirtymätapahtuman jälkeen 
siirtyessään tarpojiksi, siirtyvät seikkailijat saavat Tervemenoa- eli 
seikkailijan päätösmerkit:  
 
 
  



 

Tarpojat 
 
Ensimmäisenä keväänä järjestetään siirtymätapahtuma, missä 
seikkailijat siirtyvät tarpojiksi. Tällöin tuoreet tarpojat saavat 
seikkailijoiden päätösmerkit (yllä) sekä antavat tarpojan lupauksen ja 
saavat tarpojien aloitusmerkit, eli Tervetuloa tarpojaksi-merkit:  
 
Tarpojien kanssa käydään ensimmäisissä kokouksissa läpi 
Tervetuloa tarpojaksi-merkin sisältö. 
 
Tarpojien kanssa suoritetaan puolivuosittaiset tarpot (leiri-, luovuus-, yhteiskunta- ja 
selviytyminen-tarppo, kysy luotsilta tai ohjelmajohtajalta näiden järjestys) ja 
viimeisenä 3. keväänä voidaan suorittaa toinen valinnaisista tarpoista. Tämän lisäksi 
tarpojien kanssa suoritetaan pausseja ryhmän sekä johtajien kiinnostuksen 
mukaisesti. 
 
Yhdessä Tervetuloa tarpojaksi-merkki ja tarppo-merkit muodostavat 
yhtenäisen ympyrän:  
 
 
 
 
Viimeisenä kautena eli tarpojaikäkauden 3. keväänä tarpojat 
suorittavat Siirtymä-merkin. Siirtymätapahtuman jälkeen siirtyessään 
samoajiksi, siirtyvät tarpojat saavat Siirtymä- eli tarpojan 
päätösmerkit:  
 
 
 
 
  



 

Samoajat 
 
Ensimmäisenä syksynä järjestetään siirtymätapahtuma, missä 
tarpojat siirtyvät samoajiksi. Tällöin tuoreet samoajat saavat 
tarpojien päätösmerkit (yllä) sekä antavat samoajan lupauksen ja 
saavat samoajien aloitusmerkit, eli Tervetuloa samoajaksi-merkit:  
 
 
 
Samoajat käyvät ensimmäisissä kokouksissaan läpi Tervetuloa samoajaksi-merkin 
sisällön luotsin avustuksella. Samoajat käyvät läpi myös Siirtymät ja 
evästauot-taskun tarpoja-samoaja siitymän. 
 
Samoajat suorittavat yksin ja yhdessä ryhmänsä kanssa taskuja. Samoajien taskujen 
suorittamisen tukena toimii samoajaluotsi. 
 
Samoajaikäkauden loppuvaiheessa käydään läpi Siirtymät ja 
evästauot-taskun samoaja-vaeltaja siirtymän aktiviteetit. 
Samoajaikäkauden päättyessä jaetaan samoajien päätösmerkit:   
 
 
 
 
Vaeltajat 
 
Siirtyessään vaeltajiksi samoajat antavat vaeltajan lupauksen ja 
saavat Tervetuloa vaeltajaksi-merkit: 
 
Vaeltajat käyvät ensimmäisissä kokouksissaan läpi Tervetuloa 
vaeltajaksi-merkin sisällön luotsin avustuksella. 
 
Vaeltajat suorittavat yksin ja yhdessä ryhmänsä kanssa rasteja. Vaeltajien rastien 
suorittamisen tukena toimii vaeltajaluotsi. 
 
Vaeltajaikäkauden loppuvaiheessa käydään läpi Aikuisuuteen-rastin 
sisältö. Vaeltajaikäkauden päättyessä jaetaan vaeltajien päätösmerkit:  
 


