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Tämän vihkon omistaa:

Ensimmäinen partioystäväni:

Partionimeni:

Annoin partiolupauksen (paikka ja aika):

Ensimmäinen partiopestini:
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ESIPUHE
Tervetuloa partioon! Mukavaa, että olet
kiinnostunut oppimaan uutta ja tutustumaan moniin partiolaisiin. Hienoa saada
sinut mukaan!
Viikoittaisen toiminnan lisäksi partiolaiset tekevät valtavan määrän leirejä sekä
päivä- ja yöretkiä. Tämä ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia aikuisia mahdollistajia.
Partiolaiset ovat toimineet yli sadan
vuoden ajan partioliikkeen perustajan lordi
Robert Baden-Powellin ajatusten pohjalta.
Partion perusajatus on kaikkialla sama,
mutta toteutustavat vaihtelevat. Erilaisia
käytäntöjä, termejä, tapoja, tietoja, ihmisiä ja partiopolkuja on siis valtavasti.
Tämän vihkon avulla pääset matkaan
partiopolullasi. Vihko sisältää perustietoja
partiosta. Voit käyttää sitä myös partiotaipaleesi muistikirjana ja toimintaehdotusten avulla voit hankkia lisätietoja ja
uusia kokemuksia.
Hämeen Partiopiirin alueella partion
aloittaa n. 150 uutta aikuista joka vuosi. Piirin yhtenä tarkoituksena on tukea
piirin alueella partiota harrastavia aikuisia
partiolaisia sekä suoraan että lippukuntien
kautta, innostaa uusia aikuisia mukaan
toimintaan, tehdä Hämeen Partiopiiristä houkutteleva vapaaehtoistyöpaikka ja
tukea piirin luottamushenkilöitä.
Nauti partiopolustasi!
Hämeen Partiopiiri ry
Aikuisena voit päätyä esimerkiksi
akelaksi, eli pienempien partiolaisten ryhmänjohtajaksi. Muita
esimerkkejä mitä voi tehdä
aikuisena partiossa löydät tämän
vihkon sivuilta!
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VASTAPAINOA

1

ARJELLE

Saat uusia ystäviä.

Mahdollistat lasten ja
nuorten harrastuksen.

Opit uusia taitoja
ja asioita, pääset
ylittämään itsesi.
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6
2

Saat upean harrastuksen,
joka on vastapainoa työlle.
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Voit paistaa
räiskäleitä nuotiolla.

5

Opit yhdessä lasten
ja nuorten kanssa.

Saat tehdä asioita,
joita et olisi ennen
uskonut tekeväsi.
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Voit osallistua
suurleireille.

Yllätyt, minne
kaikkialle voit
päätyäkään.

Voit käyttää aikaasi sen
verran, kuin sinulla on
mahdollista.
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Katso lisätietoa ja lähin lippukuntasi osoitteesta:

hp.partio.fi/lippukuntahaku

Partion voi aloittaa
myös aikuisena?
Partiotoiminta on pääosin paikallisissa partiolippukunnissa
vapaaehtoisvoimin järjestettyä viikkotoimintaa, viikonloppuretkiä ja leirejä. Suomessa on yli 65 000 partiolaista ja
Hämeen Partiopiirissä toimii 122 lippukuntaa, joista osa on
meripartiolippukuntia. Toiminta on suunnattu lapsille ja varhaisnuorille, mutta mukaan tarvitaan myös aikuisia. Aikuisella tarkoitetaan partiossa yli 22-vuotiasta, eikä yläikärajaa ole.

Mitä kaikkea

voit tehdä?

•

Viikkotoiminnassa johdat ryhmää tai toimit apuna ohjelman suunnittelussa ja järjestämisessä. Voit auttaa esimerkiksi 7–9 -vuotiaita
sudenpentuja oppimaan partiotoiminnan alkeita tai 10–12 -vuotiaita
seikkailijoita syventymään retkeilytaitoihin. Myös tätä vanhemmat
nuoret partiolaiset ja partioryhmät tarvitsevat tukea ja apua tehtävissään.

•

Erilaisissa projekteissa pääset tekemään ryhmässä ja oppimaan uutta.
Projektit voivat liittyä retkiin, leireihin tai esimerkiksi lippukunnan
varainkeruuseen. Partiolaiset tekevät paljon eripituisia projekteja.
Oletko aina halunnut kokeilla vaikkapa viestintää tai markkinointia?
Haluaisitko osallistua ulkomaanleirille tai olla mukana suunnittelemassa suuren osallistujamäärän tapahtumaa alusta loppuun?

•

Voit tuoda mukaan oman erityisosaamisesi ammatistasi tai muista
harrastuksistasi. Osaatko valokuvata tai onko sinulla silmää erilaisten
kampanjoiden suunnitteluun? Oletko kokenut eränkävijä, innokas
ruuanlaittaja tai haka taloudessa ja yhdistyksen pyörittämisessä?

•

Pienikin apu on tarpeen. Voit esimerkiksi auttaa kuljettamalla tavaroita tai partiolaisia leirille. Kysy paikalliselta lippukunnalta, millaista
apua he tarvitsevat, ja ilmoittaudu aluksi vaikka väliaikaiseksi avuksi.

Et tarvitse ennakkotietoja. Partiossa saa koulutusta
tehtäviin ja partion arvopohjaan. Ota yhteyttä
lähimpään lippukuntaasi tai partiopiiriin, ja tule
rohkeasti mukaan!
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PARTION PERUSTEET
Partiolaisen arvot ja ihanteet

Partioliikkeen toimintaperiaate
Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät
sen päämäärän ja arvopohjan.

Partiolaiset sitoutuvat partion arvoihin
antamalla partiolupauksen. Partioihanteet
ovat:

Partio on kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomi
oon ottaen. Partion paikallisyhdistykset eli
lippukunnat järjestävät ikäkausitoimintaa
7–22 -vuotiaille. Joissakin lippukunnissa
on myös tätä nuoremmille koko perheen
yhteistä perhepartiotoimintaa.

Kunnioittaa toista ihmistä.
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
Olla luotettava.
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Yli 22-vuotiaille partiossa mukana oleminen tarjoaa tilaisuuden kasvuun ja kehittymiseen.

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen.

Partiokasvatus tarkoittaa kaikkea sitä,
mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä
eli 7–22 -vuotiaat, partiossa tekevät.

Etsiä elämän totuutta.

Kehittää itseään ihmisenä.

Partiolaisen tunnus on ”Ole valmis”.

Partiotoiminnan päämäärä ja
kasvatustavoitteet
Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä
itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.
Päämäärä on täsmälleen sama kaikkialla
maailmassa.
Partion päämäärä pyritään saavuttamaan
monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken
ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppi
minen.
Kasvatustavoitteet on jaettu neljään
osa-alueeseen: suhde itseen, suhde toisiin
ihmisiin, suhde yhteiskuntaan ja suhde ympäristöön. Partion arvopohja on kiteytetty
lupaukseen, tunnukseen ja partioihanteisiin
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Aikuisille on myös omia tapahtumia, kuten Johtajatulet,
jossa pääset oppimaan uutta.

Partiomenetelmä
Partiomenetelmä kuvaa,
miten partiossa toimitaan,
jotta päämäärä saavutetaan.
Partiomenetelmä on partiolle valittu keino toimia.

Aikuisena voit päätyä nukkumaan raviradalle partiotaitokisapäivän päätteeksi. Missä
muussa harrastuksessa näin
voisi käydä?

myös
Partiolaisena pääset
een aina
ent
liik
ään
täm
pysäyt
a
kap
Ku
.
nä
ivä
paraatipä
ereiden
ei haluaisi kävellä kav
?
kanssa keskellä katuja
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Partio-ohjelma ja ikäkaudet
Partio-ohjelma konkretisoi millaista on
partiomenetelmän mukainen toiminta nykyisin suomalaisessa kulttuurissa.
Lippukunnan ensisijainen tehtävä on
partio-ohjelman toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen. Partio-ohjelma sisältää toimintaideoita viikoittaisiin
kokouksiin, retkille ja leireille.

Partio-ohjelma vastaa kysymyksiin, mitä
partiossa tehdään ja minkä ikäiset toimivat yhdessä.
Partiolaiset jaetaan 7–22 -vuotiaina viiteen ikäkauteen:

Sudenpentu

Seikkailija

Tarpoja

Samoaja

Vaeltaja

IKÄKAUSI
IKÄ

7–9v

10–12 v

12–15v

15–17v

18–22v

KOULU

1–3lk

4–5/4–6lk

7–8/6–8/7–
9lk

9.lk alkaen

opiskelu, työ

RYHMÄ

Lauma

Joukkue, joka
jakautuu
vartioiksi

Vartio

Vartio

Vartio

JOHTAJA

Akela

Sampo

Vartionjohtaja
Samoajista

Vartionjohtaja
Samoajista

Vartionjohtaja

AIKUINEN
JOHTAJA

Akela

Sampo

Luotsi

Luotsi

Luotsi

RYHMÄN
KOKO

8–12 jäsentä

10–15 jäsentä

5-12 jäsentä

3-10 jäsentä

Ikäkausi yhdessä

TYTÖT JA
POJAT

Yhteis- tai
erillisryhmiä

Yhteistai erillisryhmiä

Erillisryhmät

Erillisryhmät

Yhteisryhmä

SUORITUSAIKA

3 vuotta

2–3 vuotta

2–3 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

Partiolaisen asu
Lippukuntahuivi liittää partiolaiset omaan
lippukuntaan. Partiohuiveja on monen värisiä yksivärisestä sinisestä moniväriseen.

Partiopaitaa käytetään juhlavissa
partiotilaisuuksissa ja lipunnostoissa.
Partiopaita on sininen tai ruskea. Erälippukunnat käyttävät ruskeaa paitaa
ja meripartiolaiset käyttävät sinisessä
paidassa kullanvärisiä ankkurinappeja.
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TOIMINTAEHDOTUKSIA

Tervetuloa partioon –koulutus
Toiminnassa mukana olemalla oppii
paljon ja nopeasti, mutta tehokas tapa
tutustua partiotoimintaan on osallistua
Tervetuloa partioon –koulutukseen.

Tutustu, miten partiolaiset jakaantuvat
eri ikäkausiin.
Tutustu eri-ikäisten partiolaisten
ohjelmaan.

Koulutus on tarkoitettu partioon uutena
tuleville johtajille ja kaikille partion
perusteista kiinnostuneille. Koulutus
sisältää Tätä on partio– ja Turvallisesti
partiossa –osuudet.

Tutustu tarkemmin partioihanteisiin.
Tutustu tarkemmin partiomenetelmään.

Koulutuksessa pääsee myös tapaamaan
muita partioon uutena tulleita, jakamaan kokemuksia ja saamaan vastauksia
kysymyksiin. Tästä koulutus kannattaa
siis aloittaa!

Selvitä, miten partiolaiset tervehtivät.
Selitä millainen on oman
lippukuntasi partioasu.
Opettele ja huuda partiohuuto.

Tervetuloa partioon –koulutuksia järjestetään paikallisesti. Kysy lisätietoa
omasta lippukunnastasi. Ajantasaiset
piirin koulutukset löydät osoitteesta:

Selvitä, mitä tarkoittaa partionimi ja
miten sellaisen voi saada.

hp.partio.fi/tapahtumakalenteri

Käy Tervetuloa partioon -koulutus.
Tutustu partion perustajaan ja historiaan.
Tutki, missä kaikkialla partiota
harrastetaan.
Opettele partiotermejä.
Selvitä kotipaikkakuntasi
partiolippukuntien nimet.

ana
it olla muk
Aikuisena vo iminnassa.
to
myös piirin
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AIKUISENA PARTIOSSA
Aikuiseksi kutsutaan partiossa yli 22-vuotiaita. Toiminnassa mukana olemiselle
ei ole yläikärajaa.

Partio on myös aikuiselle maailman paras harrastus!

Talvivaelluksia

ja kesäleirejä

ystävien kanssa !

Itsensä ylittämistä, uusia kokemuksia ja elämyksiä. Partiossa
yllätyt yhä uudestaan minne
kaikkialle päädytkään ja rohkaistut
tekemään huikeita juttuja.

Huippuhauskaa

viikkotoimintaa lasten

ja nuorten kanssa !

Vastapainoa

työlle !

Partiossa voit tehdä melkein
mitä tahansa. Yritysjohtaja
voi leipoa lasten kanssa osana
viikkotoimintaa ja kampaaja
huolehtia yhdistyksen viestinnästä tai kirjanpidosta. Partiossa aikuinenkin oppii uusia
taitoja ja kehittyy nousujohteisesti. Tarjolla on monenlaisia ja
erikokoisia tehtäviä.

Ystäviä

Partiossa pääset tekemään merkityksellistä ja hauskaa vapaaehtoistyötä, jolla
mahdollista lapsille ja nuorille turvallisen, kasvattavan ja laadukkaan harrastuksen. Lapset saavat uusia taitoja ja ystäviä - kiitos kaltaistesi aikuisten, jotka
annatte aikaanne viikkotoiminnalle.

ja yhdessäoloa !

Myös aikuinen saa partiosta
uusia ystäviä, joiden kanssa seikkaillaan ja nauretaan. Partiossa
kuulut paikalliseen ja samalla
kansainväliseen yhteisöön. Partiossa on parhaat tyypit!

Parasta

koulutusta johtamiseen !

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

Vapaaehtoisen roolit partiossa
Aikuisista käytetään usein partiomenetelmän termiä aikuinen tuki, joka kuvaa hyvin aikuisten toimintaa partiossa. Aikuisten antaman tuen tarve ja määrä vaihtelee
riippuen siitä, minkä ikäisten partiolaisten
kanssa aikuinen toimii. Nuorimmissa
ikäkausissa aikuinen on ryhmän johtaja ja
turvallinen hahmo pienille partiolaisille.
Vanhempia ikäkausia puolestaan johtavat
nuoremmat johtajat, joiden tukena on
aikuinen. Aikuisia tarvitaan siis kaikissa
ikäkausissa.

Hanki uusi partioystävä.
Selvitä, mikä on lippukunta ja
miten se toimii.
Liity partioon ja maksa jäsenmaksu.
Selvitä, mihin partiopiiriin
lippukuntasi kuuluu.
Osallistu partioaikuisille
tarkoitettuun tapahtumaan.

Aikuisuuden suurimpia haasteita onkin
osata antaa nuorille johtajille riittävästi
tilaisuuksia oppia ja kantaa vastuuta sekä
samalla taustalla huolehtia toiminnan turvallisuudesta ja toteutumisesta. Partiojohtajan ei ole tarkoitus tehdä mitään, minkä
lapset ja nuoret kykenevät tekemään itse.

Osallistu lippukunnan johtajiston
kokoukseen.
Kerro partiokokemuksestasi vähintään
yhdelle tuttavallesi.
Johda partiossa jonkin tapahtuma.
Selvitä, miten voi partiossa toimia lasten
ja nuorten tukena.
Ole nuoren johdettavana
partiotapahtumassa.
Keskustele eri-ikäisten partiolaisten
kanssa partiotoiminnasta.
Ilmoittaudu koulutukseen.
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Osallistuja

Motivoitunut
osallistuja, joka saa
henkilökohtaisia
elämyksiä ja
vastaa omasta
oppimisestaan.

On ensimäisellä
partioretkellään,
jossa moottorisaha
on mukana - niinkuin
hänkin.

Tarjoaa partiolle
aineellista tai
aineetonta tukea
osallistumatta
partiotoimintaan.

Antaa lippukunnalle
rahaa, jotta lippukunta voi ostaa
moottorisahan.
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Tukija

Käyttää retkellä
moottorisahaa
aiemmin tai tekemällä
oppimisella hankitulla
osaamisella.

Tarjoaa partion
käyttöön aikaansa
ja osaamistaan.
Jokaisella on
osaamista.

Osaaja

Johtaa ryhmää
retkellä, jossa
moottorisahaa
käytetään
turvallisesti.

Johtaa ryhmää
saavuttamaan
tietyn tehtävän
tavoitteet.

Johtaja

Kouluttaa muille
vapaaehtoisille
moottorisahan
käyttöä.

Kehittää vapaaehtoisen tiettyä
osaamista asetetun
tavoitteen
mukaisesti.

Koulut taja

On retken
johtajan tukena
ja auttaa häntä
kehittymään
johtajana.

Vapaaehtoisen
henkilökohtaisen
kehityksen tukija.

Ohjaaja

Opettaa samoajille
moottorisahan
käyttöä, jotta heidän
itsetuntonsa ja
ryhmässä toimimisen
taidot kehittyvät.

Mahdollistaa kohderyhmän kasvatustavoitteiden
saavuttamisen
partiomenetelmän
keinoin.

Kasvat taja

monta roolia samanaikaisesti, olennaista on tiedostaa roolien erot sekä niiden suhde toisiinsa.

sinsa on tärkeää tiedostaa missä roolissa vapaaehtoinen partiossa toimii.Yhdellä henkilöllä voi olla

käytettävissä olevan resurssin perusteella.Vapaaehtoisen sekä hänen pestaajansa tai vaeltajaluot-

vapaaehtoisella on annettavana. Roolin valinta kussakin tilanteessa määrittyy aina motivaation sekä

Vapaaehtoisten erilaiset roolit syntyvät erilaisista motivaatioista sekä resursseista joita

motivaation vuoksi. Vapaaehtoinen antaa partion käyttöön resurssejaan: aikaa, osaamistaan tai rahaa.

sisältäen partioon täysi-ikäisenä liittyvät. Jokainen vapaaehtoinen toimii partiossa henkilökohtaisen

Partiossa termi vapaaehtoinen tarkoittaa partiopestissä olevia vaeltajia sekä kaikkia partion aikuisia,

Partion päämäärä ja kohderyhmä
(7-22 -vuotiaat)

PESTI
– PARTIOLAISEN TEHTÄVÄ
Partiossa aikuiset toimivat useimmiten
jossain tehtävässä eli pestissä. Aikuinen
voi pestissä kokeilla ja oppia uusia asioita,
haastaa itseään ja kehittyä.
Pestin alkaessa pidetään pestikeskustelu,
jossa käydään läpi pestiin liittyvät vastuut,
velvollisuudet ja oikeudet. Keskusteluun
osallistuvat pestaaja ja pestin vastaan
ottava. Kun molemmat ovat perillä siitä,
mitä toiselta osapuolelta voi odottaa,
niin on mukavampi toimia. Pestin tuesta
ja palautteesta sopiminen on tärkeä osa
pestikeskustelua.

Partion pestien rikkaus on siinä, että
jokainen voi kokeilla erilaista tekemistä
taitotasosta riippumatta. Partiossa kätilö
voi johtaa leirin viestintää tai suunnitteluinsinööri muonittaa sudenpentujen
yöretkeä.
Lippukuntien lisäksi aikuinen voi toimia
piiripestissä. Hämeen Partiopiirissä pestejä
on isoja ja pieniä, pitkäkestoisia ja projektiluontoisia. Kaikki piirin avoimet pestit
löytyvät piirin nettisivuilta:

Aikuisten pestejä

Aikuisen pestit
voivat olla hy vinkin monenlaisia.

Pestejä löytyy monipuolisesti ja eri toimintaympäristöistä. Pesti voi olla lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä.
Pesti voi kestää yhden illan tai kaksi vuotta, pitää sisällään pelkästään johtamista, käytännön tekemistä tai kumpaakin.
Jokaiselle kiinnostuneelle on mahdollista
löytää mielekästä tekemistä partioharrastuksen parista. Pienistä tehtävistä on
helpompi aloittaa, mutta kun taidot ja
itsevarmuus karttuvat kannattaa lähteä
haastavampiin tai itselle uusiin pesteihin.
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TOIMINTAEHDOTUKSIA
Perehdy erilaisiin lippukunnan
johtajapesteihin
ja ota selvää, mitä tekevät:
akela, sampo, luotsi, lippukunnanjohtaja,
pestijohtaja, ohjelmajohtaja, taloudenhoitaja,
kalustonhoitaja, kolovastaava, kämppävouti
tai venevastaava.
KOKEILE ERI PESTEJÄ:
Muonituspesti
Taso 1: Autan retken muonittamisessa.
Taso 2: Suunnittelen ja vastaan leirin
muonittamisesta.
Taso 3: Perehdytän nuorempia johtajia
retkien ja leirien muonitukseen.

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.

Tutustu aikuisten erilaisiin pesteihin.
Tutustu partion turvallisuusohjeisiin.
Suorita Turvallisesti yhdessä -koulutus.

Johtajapesti
Taso 1: Autan akelaa/sampoa/luotsia
kokouksissa/retkillä/leireillä.
Taso 2: Toimin akelana/sampona/luotsina
kokouksissa.
Taso 3: Toimin ikäkausivastaavana/
ohjelmajohtajana lippukunnassa.

Aikuisena pestit voivat
kestää viikonlopun tai
vaikka kaksi vuotta piirileiriä tehdessä.
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Selvitä, miten voit osallistua
lippukunnan tai piirin tapahtumiin.
Tutustu oman lippukuntasi
viestintätapoihin ja toimita
yhteystietosi tarvittaville henkilöille.

KOULUTUSTA JOHTAJUUTEEN
Partio-ohjelmassa partiolainen kasvaa aikuisuutta kohti edetessään myös johtajana
kouluttautumalla ja ottamalla vastaan yhä
vastuullisempia tehtäviä. Aikuisena partion
aloittavan suositellaan osallistuvan partion
johtajakoulutuksiin, joista saa lisää näkemystä partio-ohjelman toteutukseen ja
omaan toimintaan partiossa. Koulutuksia
on tarjolla peruskoulutuksesta syvällisemmin partiota ja johtajuutta pohdiskeleviin
jatkokoulutuksiin.
Nuorilla partion johtajakoulutus alkaa Ryhmänohjaajakoulutuksella (ROK,
RO-kurssi), joka käydään noin 15-vuotiaana. Aikuisena partioon liittyvän johtajakoulutuksessa RO-koulutuksen sijaan
osallistutaan Tervetuloa partioon –kurssille.
Usein aikuisena lasten viikoittaiseen
partiotoimintaan osallistuva aikuinen
käy akela/sampokoulutuksen eli kurssin
sudenpentujen tai seikkailijoiden ryhmänjohtamisesta. Kurssilla oppii sudenpentu- ja seikkailijaikäisten erityispiirteitä,
tutustuu muihin aikuisiin ja saa koulutusta
partio-ohjelmaan sekä ryhmänjohtamiseen.
Johtajakoulutuksen seuraava askel on
PJ-peruskurssi eli partiojohtajaperuskoulutus. Kurssi on tarkoitettu 18 vuotta
täyttäville ja sitä vanhemmille partiolaisille. Partiojohtajaperuskoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja
tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta, partio-ohjelmasta sekä lippukunnan
(paikallisyhdistys) toiminnasta. Koulutuksen käynyt saa partiojohtajavaltakirjan,
jonka Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät mm. joidenkin tapahtumien johtajana toimimiseen.

PJ-peruskurssin suorittanutta johtajaa kutsutaan partiojohtajaksi (PJ) ja he
toimivat partiossa mitä erilaisimmissa
tehtävissä. Johtajalle voidaan suositella tai
edellyttää PJ-kurssia käytäväksi yleensä
ennen ensimmäistä suurta vastuutehtävää.
Lisätietoa löydät piirin tapahtumakalenterista.

Pesteihin liittyviä koulutuksia
Pesteissä toimiville johtajille on tarjolla
omaa pestiä tukevaa koulutusta. Uudelle aikuiselle pestiin kouluttautuminen
tutustuttaa yhteisön tapoihin ja toimintoihin. Koulutuksista saa myös rohkeutta
ottaa haastavampia ja vastuullisempia
partiopestejä ja ne ovat loistavia tapoja
verkostoitua, hankkia uusia partiokavereita
ja kuulla toiminnasta oman lippukunnan
ulkopuolella.
Jokaisen yli 18-vuotiaan sekä jokaisen ryhmänjohtajan iästä huolimatta tulee suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus.
Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja
pestijohtajakoulutukset auttavat lippukunnan toiminnan ja ihmisten johtamisessa. Näiden lisäksi on tarjolla koulutusta
esim. lippukunnan taloudenhoitajille,
nettisivujen ylläpitäjille ja lippukuntaleirin
tekijöille. Lisää kursseja ja niihin liittyviä
tietoja löytää piirin nettisivuilta.
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Partiojohtaja
-peruskoulutus
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Ymmärrän partion
perusteet ja saan
valmiuksia
lippukunnassa
toimimiseen.
Johdan lapsia
ja nuoria.

PERUSTASO

1

10 op, EQF 3

RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS

2

VBL

13 op, EQF 5

PARTIOTAIDOT
Mikä on trangia? Kuinka tehdään paineside? Miten onnistuu ruoanlaitto keskellä
metsää? Jos partio tai eräily ei ole kuulunut harrastuksiisi aikaisemmin, ei hätää!
Partiossa tarvittavia taitoja oppii tekemällä. Alkuun uutta on varmasti paljon,
mutta kärsivällisyydellä pääsee jo pitkälle.
Ja kenties voit tarjota jollekin pienelle
partiolaiselle ensimmäisen kouluttajakokemuksen!

Partiotaitokisoissa on monipuolista, hauskaa ja laadukasta ohjelmaa. Kannattaa
ottaa rento retkifiilis tai kunnon kisamieli
ja lähteä mukaan!
Lisätietoja koulutuksista ja tapahtumista
löydät esimerkiksi piirin nettisivuilta.

TOIMINTAEHDOTUKSIA

Partiotaidot on määritelmänä laaja, mutta
niin on piirin tarjoama taitokoulutuskin.
Jos tuntuu, että haluat tehostartin partiotaitoihin, kurkkaa Täplä-piirilehden välissä
ilmestyvä ohjelma-ja koulutsliite tai Tsekkari-juliste ja päätä mitä uusia asioita sinä
haluaisit oppia.

Osallistu leirille.
Osallistu lippukunnan retkelle.
Käytä puukkoa turvallisesti.
Harjoittele ensiapua pieniin tapaturmiin.

Ensiapukurssilla opitaan niin partiossa
kuin muuallakin tarvittavia ensiaputaitoja.
Kursseista saa virallisen SPR:n todistuksen,
joka on voimassa kolme vuotta kerrallaan.
Erätaitokurssit perehdyttävät metsässä
liikkumiseen ja olemiseen. Kursseja on
eritasoisia; peruskurssilla perehdytään
alkeisiin alkaen nuotion sytyttämisestä. Haastavimmilla kursseilla opetellaan
selviytymään luonnossa ilman varusteita
ja ruokaa.

Opettele käyttämään tulta turvallisesti.
Leiki tutustumis- tai laululeikki.
Selvitä, miten vältät saamasta
jalkoihin rakkoja.
Osallistu iltanuotiolle.
Syö nuotioruokaa.
Naura, hykertele tai kikata partiossa.

Meripartiolaisille on olemassa kursseja,
joilla perehdytään merellä toimimiseen
niin merimiestaitojen kuin partio-ohjelman toteuttamisen kannalta.

Kokkaa leirikeittiössä.
Tee merimiessolmu.

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

Tee partiokokemuksestasi somepäivitys.
Ota vastaan sinulle sopiva pesti,
käy pestikeskustelu ja perehdy pestiisi.
Osallistu pestiäsi tukevaan koulutukseen.
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SANASTO

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

A

Akela
Henkilö, joka johtaa sudenpentulaumaa

Joukkue

Aktiviteetti
Yksittäinen suoritus, jonkin ikäkauden
ohjelmasta, esim. ”opettelen merimiessolmun”

Seikkailijaikäisten, 10-12 -vuotiaiden
partiolaisten ryhmä. Joukkue voi myös
jakautua pienemmiksi vartioiksi tai
venekunniksi

B

K

Robert Baden-Powell, B-P,
partioliikkeen perustaja

Määrittävät yleisesti ja ikäkausittain miksi
partiossa tehdään asioita ja mitä niillä
tavoitellaan

B-P

K asvatustavoitteet

E

EVP

Kipinämikko

Ei-vielä-partiolainen

Partiolainen, joka vastaa omalla vuorollaan
talviteltan turvallisuudesta ja
lämmityksestä

H

Haikki

Kolo

Vartiolaisten ja sitä vanhempien suorittama kävely- ja suunnistusharjoitus, joka
voi kestää useammankin päivän; yleensä
kesäleirillä

Lippukunnan kokoontumispaikka

K ämppä
Yöpymiseen soveltuva mökki, rakennus

Huuto

L

Partiossa usein huudetaan kiitokseksi.
Myös esimerkiksi lippukunnalla, laumalla
tai vartiolla on usein oma tunnushuuto

L ady Olave Baden-Powell
Maailman partiotyttöjen ylijohtaja, joka
meni naimisiin B-P:n kanssa
30. lokakuuta 1912.

I

Ikäkaudet
Partio on jaettu viiteen ikäkauteen, lapsen
tai nuoren kehitysvaiheen mukaan. Lisäksi
partiossa toimii tietenkin aikuisia. ks.
sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja,
vaeltaja

L auma

J

Vähintään kolme yötä kestävä tapahtuma,
jolla on kiinteä tukikohta

Kokous, jossa lippukunnassa toimivat
johtajat tapaavat toisiaan, tiedottavat ja
sopivat asioista

Lippukunta, LPK

Johtajaneuvosto, JN

7–9-vuotiaiden partiolaisten eli
sudenpentujen ryhmä

Leiri

Tietyllä alueella toimivien partiolaisten
paikallisyhdistys
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Lippukunnanjohtaja, LPKJ

Myrskäri

Vastaa lpk:n toiminnasta kokonaisuudessaan

Myrskylyhty, valopetrolilla toimiva lyhty

Hämeen Partiopiiri

Niger,

N

Hämeen Partiopiiri ry on yksi Suomen
suurimmista partiopiireistä. Piiri koostuu
noin 130 lippukunnasta, joissa on yhteensä n. 11 000 jäsentä. Hämeen Partiopiiri
on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaja
omalla alueellaan.
Partiopiirin tärkein tehtävä on tukea piirin
alueella toimivien lippukuntien toimintaa,
jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus
laadukkaaseen partio-ohjelmaan lähistöllään toimivassa lippukunnassa. Piiri
tarjoaa ja järjestää koulutusta, kilpailuja ja
ohjelmatapahtumia, joihin voivat osallistua
piirin lippukunnat ja yksittäiset partiolaiset. Toimintaa pyörittävät reilu 200
vapaaehtoista piirin luottamushenkilöä
ja kymmenen työntekijää Tampereella ja
Lahdessa.
Piirin toiminta on jaettu seitsemään
toiminnanalaan: lippukuntatuki, ohjelma
koulutus, viestintä, kehitys, ansiomerkit ja
vapaaehtoiset. Jokaiseen toiminnanalaan
kuuluu lisäksi jaostoja, jotka mm. vastaavat ikäkausien ohjelmasta, koulutuksesta
ja piirilehden toimittamisesta. Piirin hallinnosta ja taloudesta vastaa piirihallitus.

nijer, naikeri

Harjakattoinen teltta (noin viidelle henkilölle)

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 ryhmässä
toimimisen taitoja

Partiomenetelmä
Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään.

Partiopiiri,

piiri

Lippukuntien alueellinen tukiorganisaatio
(ks. Lounais-Suomen Partiopiiri)

Partioviikko
Partiolaisten teemaviikko huhtikuussa

Partiotaitokisa, PT-kisa

M

Meripartiolainen
Partiotoimintaa merellä ja sisävesillä tekevä partiolainen

Muistelemispäivä
Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Robert Baden-Powellin ja hänen
puolisonsa Lady Olaven, partiotyttöjen
ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä 22.2.,
jolloin muistellaan toisia partiolaisia ympäri
maailman sekä sitä että jokainen partiolainen on osa suurta kansainvälistä liikettä

Partiolaisten tavallisesti ryhmänä suorittama rastitehtäviin ja suunnistukseen tai
purjehduskilpailuun perustuva kisa yhdessä
muiden ryhmien tai venekuntien kanssa.
Erikseen hyvin leikkisiä ja vakavamielisempiä, sekä yhden päivän että yön yli kisoja

Pesti
Tehtävä, jossa partiolainen toimii ja josta
sovitaan pestaajan kanssa

Pestijohtaja
Pestijohtaja huolehtii vapaaehtoisista
lippukunnassa

21

PJ,

Sudenpentu

partiojohtaja

Partiojohtaja peruskoulutuksen (pj-kurssi)
suorittanut partiolainen (käytetään usein
myös yleisnimityksenä aikuiselle johtajalle)

7–9 -vuotias partiolainen

PJ, Pojo, Bojo, Peejii,

12–15 -vuotias partiolainen

talviteltta,

T

Tarpoja

kaminateltta

Puolijoukkueteltta (n. 15 henkilölle)

Turvallisesti

R

1-2 yötä kestävä tapahtuma

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille
partiolaisille ja ryhmänjohtajilla iästä
riippumatta.

Ruokalaulu

Turvallisuusohjeet

Ruokalaulu on yleinen tapa aloittaa
ruokailu leireillä ja retkillä, jotkut myös
kiittävät ruoasta laululla tai huudolla

Turvallisuusohjeet on Suomen Partiolaisten virallinen ohjeistus partiotoiminnan
turvallisuuden varmistamiseksi

S

Trangia

Retki

Samoaja
15–17-vuotias partiolainen

Sampo

yhdessä

-koulutus

verkossa

Retkikeitin, toimii spriillä tai kaasulla

V

Vaeltaja

Henkilö, joka johtaa seikkailijaryhmää

18–22-vuotias partiolainen

Seikkailija

Vartio

10–12-vuotias partiolainen

Tarpojien, samoajien tai vaeltajien toimintaryhmä. Voi olla myös seikkailijoiden
pienryhmä. Meripartiolaisten vastaavia
ryhmiä kutsutaan venekunniksi.

Sisaruspiiri
Kokouksen, leiri-iltanuotion tai muun
partiotapahtuman päätteeksi rauhoitutaan
sisaruspiiriin.

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

tai venekunta

Väiski, Väinämöisen

hattu

Partiolaisten (ja muinaissuomalaisten)
sinivalkoinen päähine

LISÄTIEDOT
www.partio.fi

Suomen Partiolaisten suurelle yleisölle
suunnatulla sivustolla näet SP:n ajankohtaiset asiat.
hp.partio.fi

Hämeen Partiopiirin sivustolta on mm.
kaikkien lippukuntien yhteystiedot, piirin
järjestämät tapahtumat ja mielenkiintoisia
uutisia sekä avoimet pestit

välissä. Täplä postitetaan kaikille 15 vuotta
täyttäneille ykkösjäsenmaksun maksaneille. Täplä ilmestyy myös verkossa osoitteessa täplä.fi.

Reppu –

seikkailjoiden ja tarpojien

taitokirja

www.partio-ohjelma .fi

Reppu on seikkailijoille ja tarpojille
suunnattu taitokirja, mutta hyvä käsikirja johtajalle. Myytävillä Scandinavian
Outdoorissa.

Koko partio-ohjelma selitettynä ja johtajakansio sähköisessä muodossa.

Partiojohtajan

www.parempilippukunta .fi

Vinkkejä ja ajatuksia lippukunnan arkeen.
fi.scoutwiki.org

PartioWiki on yhteisöllisesti ylläpidettävä
sivusto selityksille.
facebook.com/partio

Suomen Partiolaisten Facebook-sivulla voi
seurata ajan tasalla mitä tapahtuu.
facebook.com/hämeen.partiopiiri

Hämeen Partiopiirin Facebook-sivulla voi
seurata hämäläistä partiotoimintaa.

käsikirja

Partiojohtajan käsikirja on tarkoitettu
oppaaksi lippukunnissa johtajatehtävissä toimiville. Kirja antaa partiojohtajille
ohjeita siihen, miten partio-ohjelmaa
tulisi lippukunnissa järjestää. Käsikirjaa voi
ostaa Scandinavian Outdoorista.

Tassu
Hämeen Partiopiirin ohjelma- ja koulutusvihko, julkaistaan syksyisin.
issuu.com/hameen

_

partiopiiri

Hämeen Partiopiirin julkaistut printtimateriaalit löydät täältä sähköisinä versioina.

Täplä
Hämeen Partiopiirin jäsenlehti postitetaan
kotiin neljä kertaa vuodessa Partio-lehden

Aikuisena autat lapsia ja
nuoria oppimaan ja annat
heille onnistumisen kokemuksia uusissa taidoissa.
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Hämeen Partiopiiri ry
hp.partio.fi
#hppartio  @hppartio

