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EnEmmän johtajia,  
vähEmmän duunia 
Parhaimmillaan partio on hauska harras-
tus kaikille osallistujille, eikö niin? Lippu-
kunnan aktiiveilla on kuitenkin yleensä jo 
monta pestiä hoidettavanaan, ja siksi uusien 
johtajaikäisten aikuisten rekrytointi onkin 
niin tärkeää. Mitä useampia johtajia saamme 
mukaan toimintaan, sitä enemmän pääsem-
me itsekin nauttimaan harrastuksestamme. 
Vähemmällä yksittäiseen johtajaan kohdis-
tuvalla kuormituksella toiminnan laatukin 
paranee.

Ison johtajiston voimavarana on töiden ja-
kamisen helppous. Työ johtajien hyvinvoin-
nin eteen kannattaa, ja muutaman vuoden 
päästä saatat huomata, ettei apuasi tarvita 
enää joka tapahtumassa ja viikkotoiminnan 
pyörittämisessä, vaan voit keskittyä pelkäs-
tään lippukunnan johtamiseen. 

Kun kukaan ei kaadu taakan alle, kaikilla 
on hyvä olla. Ei siis kasvua kasvun vuoksi, 
vaan kasvua hyvinvoinnin vuoksi. Tai kuten 
sanotaan – paino on voimaa ja ylipaino on 
ylivoimaa!

vanhEmmasta partiolaisEksi  
– aikuisEt mukaan toimintaan!

vinkEillä vipinää toimintaan
Tässä materiaalissa on käyttöösi vinkkejä ja 
ohjeita aikuisten rekrytointia varten. Ajatuk-
sena on ensisijaisesti auttaa sinua löytämään 
lippukuntaasi uusia johtajia vanhoihin ja uu-
siin ryhmiin. Voit myös hyödyntää vinkkejä 
muiden johtajaresurssien täydentämisessä. 

Vinkkien ja ohjeiden lisäksi tässä vihkoses-
sa on mallit kolmen erilaisen rekrytointita-
pahtuman järjestämiseksi sekä materiaalit 
niiden toteuttamiseksi. Voit valita toteutet-
tavaksi yhden valmiin paketin, soveltaa jota-
kin niistä tai poimia parhaat palat kaikista – 
oman makusi mukaan. Tärkeintä kuitenkin 
on, että lähtisit rohkeasti mukaan kokeile-
maan aikuisten rekrytointia ja vähentämään 
tällä tavalla omaa kuormitustasi johtajana.
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Uudet ihmiset tuovat aina mukanaan uusia 
tuulia ja uutta energiaa. Uudet ihmiset luo-
vat pohjaa lippukunnan toiminnan jatkumi-
selle myös sinun jälkeesi. 

Vaikka olisitkin tyytyväinen lippukunta-
si tilanteeseen nyt, lippukunnanjohtajana 
vastuullasi on kasvattaa uusia johtajavoimia 
lippukunnan tulevaisuuden turvaamisek-
si. Riittävien johtajaresurssien myötä lip-
pukuntaan voidaan ottaa joka vuosi uusia 
sudenpentuja ja toiminta on laadukasta. 
Laadukkaassa toiminnassa mukana olevat 
lapset haluavat jatkaa partioharrastustaan, ja 
tulevaisuudessa jokaisesta ikäluokasta löytyy 
johtajia. 

miksi aikuisia?

tiEtämys ja taito turvanasi
Ajatus itseäsi puolta vanhempien isien ja 
äitien mukaan ottamisesta voi tuntua vai-
kealta ja saatat pelätä, etteivät he kunnioita 
päätöksiäsi tai toimintatapaasi. Sinulla on 
kuitenkin turvanasi tietämys, taito ja use-
amman vuoden kokemus partiosta, ja se luo 
hyvän pohjan johtaa itseäsi vanhempiakin 
ihmisiä. 

Partioon tullessaan monet aikuiset astuvat 
uuteen ja outoon ympäristöön ja epävar-
moina haluavat saada turvallista ohjeistusta 
toimintaansa. Hyvin valmistautuneena pys-
tytkin varmasti tarjoamaan heille turvallisen 
ympäristön tutustua uuteen harrastukseen. 
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Monet ihmiset kaipaavat kannustusta, jotta 
uskaltavat mukaan uuteen harrastukseen. 
Myös kilpailu ihmisten ajasta on tiukkaa. 
Siksi kohtaat varmasti selityksiä ja peruste-
luja, miksi aikuinen ei mielestään voi lähteä 
mukaan partiotoimintaan. Onneksi selityk-
set on usein helppo kumota.

muutamia tunnEttuja  
sElityksiä…
”Lapsen vanhempana elän kiireisintä aikaa 
elämässäni, työssäni ja monissa harrastuk-
sissa, enkä missään tapauksessa halua sitou-
tua uuteen harrastukseen.”
”En pysty mitenkään sitoutumaan säännöl-
liseen viikkotoimintaan kolmeksi vuodeksi 
– tai edes vuodeksi.”
”Minulla on vuorotyö/matkatyö/pakollisia 
työmatkoja silloin tällöin.”
”Minulla on myös muita lapsia, joista tulee 
huolehtia koloiltojen aikana.”
”Opiskelen tai olen mahdollisesti vaihta-
massa työpaikkaa tai en tiedä olenko muu-
ten paikkakunnalla ensi vuonna.”
”En tunne koko partioharrastusta, enkä 
näin ollen voi toimia ryhmänjohtajana.”
”En halua vastuullista tehtävää, koska koen 
että minulla ei ole johtajataitoja tai en halua 
johtajuutta tai vastuuta harrastuksen paris-
sa.”

… ja kokEmuksia,  
mitkä pErustElut toimivat
Huolimatta siitä, rekrytoitko uusia aikuisia 
mukaan järjestetyssä tempauksessa vai ker-
rostalon hississä, näistä vinkeistä on sinulle 
hyötyä. Hyvillä perusteluilla aikuisetkin löy-
tävät partioharrastuksen pariin.

Rekrytointitapahtumassa tai toiminnan aloi-
tuskokouksessa paikalla on hyvä olla useita 
johtajia vastaamassa aikuisten kysymyksiin 
ja huolehtimassa käytännön järjestelyistä. 
Näin saatte luotua tilaisuuteen myös mu-
kavan, partiomaisen tunnelman. Ennen 
tilaisuutta sovi johtajien kesken jokaiselle 
uudelle ryhmälle oma kummi, joka vetää 
muutaman kuukauden ajan kokouksia mal-
liksi uusien johtajien kanssa, tekee heidän 
kanssaan ryhmän toimintasuunnitelman 
ja opettaa samalla lippukunnan ja parti-
on tapoja. Pyydä myös etukäteen jotakuta 
paikalle kertomaan, millaista lippukuntaan 
johtajaksi tuleminen on. Paras kertoja on 
vanhempi, joka on liittynyt partioon vasta 
aikuisena.

”Kun aikuisia on 
riittävästi, vuorotyöt ja 
muut menot eivät estä 
ryhmän kokoontumista. 

”mutku mä En…”
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kokEmuksEn kartuttamana:  
näin EtEnEE hyvä rEkrytointitapahtuma 

• Velvoita vanhemmat tulemaan ja osallistumaan rekrytointitapahtumaan yhdessä lapsen 
kanssa. Älä missään tapauksessa lupaa ennakkoon pääsyä mukaan toimintaan, ellei 
sinulla ole jo valmiiksi johtajia ryhmille.

• Esittele reippaasti partiotoimintaa yleisesti joko toiminnallisella osiolla tai esimerkiksi 
videon avulla. 

• Erota lapset ja aikuiset omiksi ryhmikseen. Lapsille voi järjestää partiomaisia leikkejä 
tai pelejä ja aikuisille on hyvä esitellä, mitä aikuisten partio-ohjelma lippukunnassanne 
sisältää. On tärkeää, että johtajille on muutakin toimintaa kuin johtaminen – johtaja-
huoltoa jo kerran tai kaksi puolessa vuodessa riittää.

• Luo aikuisille mielikuvia toiminnasta, johon uskot aikuisten harrastuksessaan haluavan 
osallistua. 

• Esitellessäsi aikuisten partiotoimintaa kannattaa käyttää apuna esimerkiksi kuvia ka-
noottiretkistä, vaelluksista, kätevyystehtävistä jne.

Kerro reilusti: mukaan tarvitaan vähintään kolme innokasta aikuista jokaista uutta lasten 
ryhmää kohden, sillä lippukunnasta ei löydy valmiiksi johtajia uusille ryhmille.  Kun aikuisia 
on riittävästi, vuorotyöt ja muut menot eivät estä ryhmän kokoontumista. Aikuiset voivat 
keskenään päättää, kuinka vuorot jaetaan niin, ettei kukaan ole sidottu toimintaan joka viik-
ko. Muista kertoa, että tarjolla on koulutusta ja perehdytystä tehtävään.

• Kerro, että tulemalla itse johtajaksi varmistat, että myös lapsesi pääsee mukaan lippu-
kunnan toimintaan.

• Kerro, että lippukuntanne muut johtajat paikkaavat tarvittaessa kokouksen järjestelys-
sä, jos kaksi tai kolme johtajaa ei pääse paikalle. Kenenkään ei tarvitse vetää kokouksia 
yksin.

• Esittele ryhmälle sen oma kummi, joka vetää muutaman kuukauden ajan kokouksia 
malliksi uusille johtajille ja opettaa samalla lippukunnan ja partion tapoja.

• Tee selväksi, että töiden ja paikkakunnalta muuton tms. syiden takia on ymmärrettä-
vää, ettei aikuinen pysty jatkamaan pestissään ja tällöin lippukunta etsii tilalle uuden 
johtajan.

• Kerro, että partiossa on hyvä koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa laadukkaita kursseja eri-
tasoisille osaajille. Partiossa suurin osa asioista opitaan muutenkin tekemällä oppimalla.

• Paras houkutin on johtaja, joka itse on tullut mukaan aikuisena. Anna hänen kertoa 
oma tarinansa.
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Tuo lapset takaisin vanhempiensa luokse 
vasta, kun olet saanut rekrytoitua ryhmille 
johtajat – kokemuksen mukaan se onnistuu 
kyllä. Jos vanhemmista ei kuitenkaan löydy 
johtajia, totea heille, ettei lapsiakaan yksin-
kertaisesti voida ottaa mukaan toimintaan. 

Anna vanhemmille mahdollisuus kysellä 
kaikista partiotoimintaan, lippukuntaan ja 
omaan rooliinsa liittyvistä asioista. Pyri ku-
moamaan kielteiset selitykset ja vastaa eteen 
tuleviin kysymyksiin yhdessä muiden lippu-
kuntasi johtajien kanssa. Tuo uudestaan ja 
uudestaan esille positiivisia ajatuksia johta-
jana toimimisesta partiossa.

Saatuasi tarvittavat ryhmänjohtajat voit pyy-
tää muita vanhempia apukäsiksi leireille ja 
retkille. Moni saattaa innostua toimimaan 
jatkossa ryhmänjohtajanakin, kunhan ovat 
ensin päässeet varovasti kokeilemaan ky-
kyjään pienemmissä tehtävissä. Kerrothan 
vanhemmille myös sen, että partio perustuu 
vapaaehtoisuuteen eikä johtajille makseta 
siitä palkkaa. 

Alusta asti on tärkeää ottaa uudet johtajat 
huomioon, tukea ja auttaa heitä. Tarjoa toi-
minnasta innostuneille sekä taidoistaan epä-
varmoille aikuisille mahdollisuutta lähteä 
kursseille ja tapahtumiin. Pidä uudet aikuiset 
koko ajan aktiivisesti mukana toiminnassa ja 
huolehdi heidän hyvinvoinnistaan. Lisäksi 
heille on hyvä opettaa heti sekä partiohar-
rastuksen erityispiirteet että oman lippu-
kuntanne tavat – ryhmän omalla kummilla 
on tässä iso merkitys. Auta heitä ymmärtä-
mään, että partiossa johtajana toimiminen ei 
ole kiinni esimerkiksi iästä, koulutustaustas-
ta tai ammatista – nuoretkin osaavat, kyllä 
varmasti siis aikuisetkin oppivat. 

kiitä ja pidä huolta
Pestaamisen jälkeen on tärkeää, että pidät 
tiiviisti yhteyttä uusiin johtajiin ja näytät 
heille kuinka tärkeää työtä he lippukunnassa 
tekevät. Kiitos on suurin palkka, jonka par-
tiossa pystymme antamaan. Sitä viljellään 
liian harvoin, mutta sinä pystyt muuttamaan 
tilanteen. 

mitEn sittEn 
sitouttaa?
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Pienet kahvihetket, niiden lomassa käytävät 
keskustelut ja kokemusten jakaminen ovat 
myös tärkeitä. Jos rahkeet vain riittävät, lip-
pukunnassa olisi hyvä järjestää omaa ohjel-
maa pelkästään johtajille. Voit itse miettiä, 
mikä sinusta vaikuttaisi houkuttelevalta – 
lähdettekö johtajien kesken vaeltamaan tai 
kanootti- tai purjehdusretkelle vai teettekö 
porukalla vaikka puukot tai rinkkasuojukset 
retkivarusteiksi? Monesti paikalliset yrittäjät 
innostuvat helposti mukaan pieniin hank-
keisiin talkoohengessä, kun mainitset, että 
johtajat ovat tekemässä harrastustoimintaa 
lapsille.

anna viEstin kulkEa
Jotta uudet aikuiset tuntisivat olonsa ter-
vetulleiksi ja vanhatkin pysyisivät motivoi-
tuneina, huolehdi tiedon kulkemisesta lip-
pukunnan sisällä. Esittele uusille johtajille 
lippukunnan viestintäkanavat: sähköpos-
tilistat, ilmoitustaulut, nettisivut, tekstari-
ringit ja muut. Kerro lippukunnan viestin-
täkulttuurista ja pelisäännöistä, joita kaikki 
noudattavat.

matEriaalia rEkrytoinnin 
avuksi

Kaikkia materiaaleja saat partiotoimistolta 
ja monia myös internetistä.
• banderollit, roll up -julisteet
• piirin lehdet, koulutusesitteet
• videot Elämäsi seikkailu ja Partiofakta 

(saatavilla myös netin You tubesta)

saatavilla myös: 
www.hp.partio.fi/lippukunnille/materiaaleja
• yleisesitteitä ja julisteita – täydennä 

lpk:n tiedot 
• valmiita mallitiedotteita ja -mainoksia, 

vinkkejä partioaiheiseen lehtijuttuun 
• rekrytointitapahtumien materiaalit: 

perheretken rastit, avoimien ovien 
tietovisa
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pErhErEtki 

missä: lippukunnan kämpällä, ulkoilualueella tai -reitillä, kolon lähimaastossa 

kenelle: 7-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa yhdessä, lpk:n jäsenet ja heidät vanhem-
pansa, entiset partiolaiset, kaikki halukkaat

mainostus: kutsut koteihin ja kouluihin, lehtimainos

milloin: Lippukunnalle sopivana ajankohtana, suositus syksyllä toimintakauden alkaessa

mitä: Perheen yhteinen retkipäivä, jolloin kierretään rasteja kolon lähimaastossa tai paikal-
lisella ulkoilualueella. Perheretkellä esitellään partiotoimintaa monipuolisesti vanhemmille. 
Samalla vanhemmat pääsevät näkemään mitä kaikkia taitoja lapset oppivat partiossa ja kuin-
ka hauskaa heillä yhdessä on. Päivän tavoitteena on innostaa monin eri keinoin vanhempia 
mukaan toimintaan. 

miten: Liitteenä on seitsemän valmista rastikäskyä, joissa on kerrottu rastilla tarvittavat 
materiaalit sekä rastin tavoitteet. Rastirata voi alkaa ja loppua kaikilta samaa aikaan, jolloin 
päivä päätetään yhteisellä lopetuksella esim. iltanuotiolle. Yhteisestä lopetuksesta vanhem-
mat eivät pääse lähtemään kesken pois. Ja kun paikalla on mui-
takin partiosta kiinnostuneita vanhempia, ryhmän paineesta 
muutkin innostuvat helpommin lähtemään mukaan toi-
mintaan. Rastirata voi olla auki myös 
koko päivän ja radalla jaetaan kut-
suja muutaman päivän päästä ole-
vaan aloitustempaukseen. Kutsussa 
kannattaa mainita, ettei toiminnan 
alkamista voida taata, ellei ryhmään 
löydy aikuisia johtajia.

3 Erilaista rEkrytointitapahtumaa
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kolojEn avoimEt ovEt 

missä: partiokololla tai sen läheisyydessä
kenelle: kaikille kiinnostuneille

mainostus: mainos tai partiosta kertova juttu paikallislehdessä, kutsujen jakaminen koulus-
sa ja oppilaitoksissa, ammattikorkeissa, yliopistoissa. Mainostus hoidetaan mahdollisuuksi-
en mukaan alueellisesti.

milloin: Kaikki alueen lippukunnat yhtä aikaa tiettynä päivänä tiettyyn aikaan

mitä: Partiokolojen ovet avataan yleisölle päivän ajaksi, jolloin kaikki aikuiset ja lapset voi-
vat tulla tutustumaan partiotoimintaan. Ajatuksena on, että kaikki alueen lippukunnan osal-
listuvat tapahtumaan, jolloin aikuiset voivat kiertää eri koloilla ja löytää parhaiten itselleen 
ja lapselleen sopivan lippukunnan.

miten: Kolon ovet ovat avoinna sovittuna päivänä sovitun ajan, jolloin kaikki halukkaat 
voivat tulla tutustumaan partiotoimintaan oman aikataulunsa mukaisesti. Tapahtumalla ei 
ole erillistä aloitusta eikä lopetusta. Toiminnan esittely kannattaa jakaa sisätiloihin ja ulos. 
Sisälle kololle tehdään esittely oman lippukunnan toiminnasta ja partiotoiminnasta yleisesti 
valokuvien ja/tai non-stopina pyörivän videon avulla (esim. Elämäsi seikkailu tai Partiofak-
ta). Esittelyssä voi hyödyntää myös esim. partiotaitokisoissa tehtyjä esineitä. Lisäksi aikuiset 
ja lapset voivat kysellä toiminnasta. 

Mahdollisuuksien mukaan esittelyn voi jakaa kahteen eri huoneeseen, jolloin toisessa voi 
olla toimintaa esittelevä video tai valokuvanäyttely ja toisessa huoneessa reipas partiojohtaja 
vastaa kysymyksiin. Kolon pihalle pystytetään teltta tai telttoja, jossa voi paistaa makkaraa 
tai lättyjä. Lisäksi pihalle tehdään lapsia varten liitteenä oleva rastirata, minkä aikana aikuiset 
pääsevät tekemään esimerkiksi kätevyystehtävää (esim. kulkurinruusua). Kololla käynnin 
aikana vanhemmille kerrotaan millaista johtajana toimiminen juuri meidän lippukunnassa 
on ja innostetaan heitä muutenkin lähtemään mukaan toimintaan. 
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aloitustEmpaus 

missä: partiokololla tai sen läheisyydessä

kenelle: kaikille kiinnostuneille, pääkohderyhmänä ekaluokkalaiset vanhempineen, joita 
yritetään rekrytoida mukaan toimintaan
mainostus: messuilla, toritapahtumassa tai lehdessä, kaikki alueen lippukunnat yhtä aikaa

milloin: lippukunnille sopivana ajankohtana, suositus syksyllä toimintakauden alkaessa

mitä: Avaustempaus pidetään partiokololla tai jossain sen läheisyydessä. Avaustempaukses-
sa esitellään partiotoimintaa monipuolisesti. 

miten: Tilaisuus aloitetaan esimerkiksi partion esittelyvideolla (esim. Elämäsi seikkailu tai 
Partiofakta), jota lapset ja aikuiset katsovat yhdessä. Videon jälkeen lapset lähtevät akeloi-
den tai muiden johtajien kanssa kolokierrokselle ja leikkimään tai askartelemaan. Tällä aikaa 
vanhemmille esitellään kuvien ja kertomusten avulla, mitä kaikkea vanhemmat voivat tehdä 
partiossa ja etenkin meidän lippukunnassa. Esittelyssä painotetaan erityisesti johtajatoimin-
nan positiivia kokemuksia. 

Esittelijöinä kannattaa käyttää aikuisena mukaan tulleita partiolaisia, jotka osaavat kertoa 
miksi he ovat lähteneet mukaan ja mitä he ovat partiosta saaneet. Kantavana voimana esi-
tyksessä on, että partio voi olla myös aikuisen oma harrastus ja mukaan tullessa saat muu-
takin kuin pelkää johtajana olemista. 
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1(1) 
 
 
 
 
   
     TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
ERÄTAIDOT 
 
 
Rasti 1 
 
Tehtävä   

Erätulilla 
 
Aika ja taitotehtävä 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja katkeaa narun katketessa. Rastimies 
keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua.  
 
Vartion tehtävänä on sytyttää nuotio, ja polttaa nuotiopaikan ylle, 35cm 
korkeuteen viritetty naru poikki. 
 
Nuotio rakennetaan rastimiehen osoittamaan paikkaan maata vasten. 
 
Sahan ja kirveen lisäksi vartio saa käyttää omia puukkojaan. 
 
 

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) Nuotio syttyi palamaan  0,5 p 
 naru katkesi   0,5 p 
 
 Paras aika (nopeimmin katkennut naru) 4 p 
 1,5 x keskimääräinen aika  0 p 
 (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 

 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
 
Tarvikkeet 1kpl iso halko, halkaisija, n.10cm pituus n.25cm 

Naru 
Puukko (ellei vartiolla mukanaan) 
Saha 
Kirves 
Ensiaputarvikkeet 
Tulitikut 

 
Rastin tavoitteet Vartio oppii sytyttämään nuotion. Rasti antaa myös mahdollisuuden oivalluksille: 

onko järkevintä tehdä kunnon nuotio vai vuolla halon päähän kiehinen, sytyttää 
se ja polttaa naru poikki. Toimintaa nopeuttaa yhdessä tekeminen, eli puun 
halkaisu ja sitten kiehisten veistäminen yhdessä. 

 

liittEEt
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1(1) 
 
 
 
 
   
     TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
KÄTEVYYS 
 
 
Rasti 2 
 
Tehtävä   

Kulkurin ruusu 
 
Aika ja taitotehtävä 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja katkeaa kulkurin ruusun ollessa valmis. 
Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua.  
 
Aikuisen (aikuisten) tehtävänä on valmistaa annetuista aineista kulkurin ruusu.  
 
Aikuisen (aikuisten) tehdessä ruusua, lapset tekevät makkaratikun, jonka 
saavat mukaansa ja käyttävät tikkupullan tekemisessä ja mahdollisessa 
lopetuksen makkaran paistossa.  
 
 

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) Kahdeksan terälehteä  0,5 p 
 Ehjät terälehdet  0,5 p 
 
 Valmis kukka   4 p 
 1,5 x keskimääräinen aika  0 p 
 (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 

 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
 
Tarvikkeet Cocktail-tikku tms. 

Tuohi tai kartonki 10cm*16cm 
Puukko (ellei vartiolla mukanaan) 
Ensiaputarvikkeet 
Ohjepiirustus 
 

 
Rastin tavoitteet Vartio oppii askartelemaan koristeita / käyttöesineitä luonnon tarvikkeista ja 

käyttämään puukkoa oikeaoppisesti. 
 



13



14

1(1) 
 
 
 
 
   
     TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
ERÄTAIDOT 
 
 
Rasti 3 
 
Tehtävä   

Rahti, kärri ja mä 
 
Aika ja taitotehtävä 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja loppuu kun rahti on sidottu. Rastimies 
keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua.  
 
Aikuisen(aikuisten) tehtävänä on ohjatusti sitoa perävaunuun pyöreä tynnyri, 
tukki tms. Ensin tehtävän voi suorittaa kuormaliinoilla ja sen jälkeen osoittaa 
kuin hommasta voi suoriutua pelkällä narulla, jos apuvälineitä ei ole. 
 
Narun voi kiinnittää sidontakoukkuun paalusolmulla ja liian lyhyttä narua voi 
jatkaa paksummalla tai ohuemmalla köydellä jalussolmua tai lippusolmua 
käyttämällä. Narun saa kiristettyä ja lukittua helposti telttasolmulla. 
 
Aikuisten tehdessä kuormansidonta tehtävää, lapset tekevät ohjatusti keinun. 
Keinussa narun molemmat päät solmitaan siansorkalla kahden puun väliseen 
vaakapuuhun. Siansorkkien väliin jätetään n. 30-50 cm, jolloin solmujen väliin 
jäävää narulenkkiä voidaan käyttää keinuna. Lapsille opetetaan myös 
merimiessolmu, joka on hyvä perussolmu. Merimiessolmujen tekemiseen voi 
käyttää esimerkiksi lippukunnan huivia. 

 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) Hyvin sidottu kuorma  1,0 p 
 Reipas toimiminen  1,0 p 
 Tyylikkäin sidonta  1,0 p 
  

Keinu toimii   1,0p 
Merimiessolmu oikein  1,0p 
 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
 
Tarvikkeet Henkilöauton perävaunu 

Tynnyri, tukki tms 
Sidontaliina 2kpl 
Narun ja köyden pätkiä 
Riuku puiden väliin, kiinnitys puihin pukkiköytöksellä 
Pitkä, kestävä köysi keinua varten 
Narua/huiveja merimiessolmua varten 
 

 
Rastin tavoitteet Vartio oppii käyttämään tekemään partiossa tehtäviä solmuja ja soveltamaan 

niitä arkipäivän ongelmiin. Aikuisten ja lasten touhutessa ohjaajan olisi hyvä 
kertoa partiosta ja lippukunnasta yleisesti ja kertoa kuinka käytettyjä taitoja voi 
yhdistää arkielämään. Lapsille on tarkoitus opastaa, että yksinkertaisillakin 
välineillä saadaan toimintaa aikaiseksi ja yhdistämällä opittuja taitoja päästään 
ongelmakohdista yli. 

Rasti 3. Rahti, kärri ja mä
Keinu

PukkiköytösPukkiköytös
Siansorkka
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1(1) 
 
 
 
 
   
     TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
ERÄTAIDOT 
 
 
Rasti 4 
 
Tehtävä   

Makujen maailma 
 
Aika ja taitotehtävä 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja loppuu veden kiehuessa. Rastimies 
keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua.  
 
Aikuisen (aikuisten) tehtävänä on ohjatusti kasata trangia, täyttää ja sytyttää se 
ja keittää siinä vettä riittävä määrä koko vartiolleen (2-3dl/hlö) 
 
Veden keittämisen jälkeen aikuinen (aikuiset) valmistaa kupillisen teetä/ kahvia/ 
mehua/ kaakaota jokaiselle vartiolaiselle. 
 
Aikuisten tehdessä juomatehtävää lapset valmistavat ohjatusti itselleen 
tikkupullan nuotiopaikalla. Apuna on hyvä käyttää kätevyysrastilla tehtyä 
makkaratikkua. Aikuisille kannatta ottaa pullasiivu / hlö 

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) Oikein kasattu Trangia  0,5 p 
 Reipas toimiminen  0,5 p 
 
 Paras aika (nopein kiehuva vesi) 4 p 
 1,5 x keskimääräinen aika  0 p 
 (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 

 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
 
Tarvikkeet 1kpl Trangia / ryhmä 

Polttoneste (mielellään turvapullossa) 
Vesi 3dl/hlö 
kuppi /henkilö 
Pullataikina tikkupulliin 
Pullasiivut 
Ensiaputarvikkeet ja sammutuspeite 
Tulitikut 

 
Rastin tavoitteet Vartio oppii käyttämään Trangiaa ja tekemään herkkuja luonnossa. Tärkeää on, 

että tehtävän onnistumisesta riippumatta kaikki saavat juotavaa. Aikuisten ja 
lasten touhutessa ohjaajan olisi hyvä kertoa partiosta ja lippukunnasta yleisesti 
ja yhdistää käytettyjä taitoja arkielämään. Trangia on oiva apuväline esimerkiksi 
sähkökatkojen aikana. Muistuta samalla myös liikkumisen yhteydessä tärkeästä 
juomisesta (vartti ja kulaus, tunti ja mulaus, on vaeltajan perusnyrkkisääntö). 
Huomioithan joka käänteessä muistaa turvallisuuden ja osoita apuvälineillä ja 
tarinoilla, että partiossa erilaisia taitoja opetellessa turvallisuus on etusijalla 
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1(1) 
 
 
 
 
   

TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
PARTIOTIETO 
 
 
Rasti 5 
 
Tehtävä   

Partiofaktat paikoilleen 
 
Taitotehtävä 
 
Tehtävä alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja päättyy vartion ilmoitettua olevansa 
valmis. Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 15 minuutin kuluttua. 
 
Vartion tehtävänä on tietää/arvata onko lapuissa esitetyt väittämät totta vai ei. 
Vastaaminen tapahtuu siirtämälle tähtinarun avulla ”EI” ja ”KYLLÄ” –laput 
väittämien päälle. Kerrallaan saa siirtää vain yhtä vastauslappua.  
 
Tähtinarun käyttö: 4 vartion jäsentä asettuu tähtinarun päihin. Tähtinarun päitä 
ja itseään liikuttamalla vartio poimii tähtinarussa olevalla koukulla oikean 
vastauslapun maasta ja asettaa sen väittämän päälle. 
 

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) 
  Vartion yhteistoiminta   1 p 
  Oikea vastaus   0,5 p 

 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
Tarvikkeet Partioväittämät 
 Kyllä ja ei vastauslaput 
 Tähtinaru, jonka keskellä on koukku 
 
Rastin tavoitteet Vartio oppii perustietoja partiosta. Lapussa olevien väittämien sisältöjä voi 

halutessaan avata aikuisille ja kertoa aiheista tarkemmin. Rastilla vartio oppii 
myös toimimaan yhteistyössä. Partiossa tehdään paljon yhteistyötä erilaisten 
ihmisten kanssa.  

 
 

Rasti 5. Partiofakta
Tähtinaru

Keskeltä toisiinsa 
kiinni solmitut narut

Naruun kiinnitetty koukku

Naru
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Perheretki 

5. Partiofakta 

Väittämät: 

 

Partioliikkeen perustaja on lady Olave Baden-Powell. (Ei, partioliikkeen on perustanut hänen 
miehensä Robert Baden-Powell) 

 

Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille. (Kyllä) 

 

Partiota harrastetaan vain Suomessa. (Ei, partiota harrastetaan ympäri maailmaa. Partiolaisia on 
yhteensä n. 38 miljoonaa) 

 

Partion ikäkaudet ovat nimeltään: sudenpennut, vartiolaiset, vaeltajat ja tuomenmarjat (Ei, 
partiossa on 5 ikäkautta: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, ja vaeltajat. Lisäksi yli 22-
vuotiaat aikuiset tukevat ja mahdollistavat toiminnan ) 

 

Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa 
kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti 
ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. (Kyllä) 

 

Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. (Kyllä) 

 

Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 partiolaista. (Ei, Suomessa on tällä hetkellä noin 60 000 
partiolaista) 

 

Partiolaiset juhlivat Muistelemispäivää 22.2., Partioviikkoa, Yrjönpäivää 23.4. ja Rauhanpäivää 
21.9. (Kyllä) 
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1(1) 
 
 
 
 
   
     TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄ 
 
 
Rasti 6 
 
Tehtävä   

Sokko 
 
Aikatehtävä 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja loppuu kun aikuinen ylittää maalilinjan. 
Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 15 minuutin kuluttua.  
 
Aikuinen(aikuiset) asettuu lähtöviivalle ja hänen silmänsä sidotaan. Lapsen 
tehtävänä on sanallisesti ohjata sokkona oleva aikuinen lähtöviivalta maaliviivan 
yli esteitä kierrellen. Lapsi ei saa koskea aikuiseen.  

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu (ei välttämätön) Aikuinen pääsi maaliin   1 p 
  

Paras aika (aikuinen maalissa)  4 p 
 1,5 x keskimääräinen aika   0 p 
 (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 

 
Esteeseen törmääminen  -0,5 p  
 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus  0 p 

 
 
Tarvikkeet liinat sokoksi sitomista varten (esim. partiohuivi) 

esteet radalle (esim. puun runko, tynnyri. Kiviä ja puita kannattaa hyödyntää) 
 
Rastin tavoitteet Vanhemmat oppivat luottamaan lapsiin ja lapset saavat kerrankin ohjata 

vanhempiaan. Rastin aikana kannattaa kertoa, että partiossa homma toimii 
usein juuri näin eli lapset ja nuoret päättävät asioista ja vanhemmat ovat 
turvana ongelmien varalta. 
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1(1) 
 
 
 
 
   

TEHTÄVÄKÄSKY 
     Perheretki 
 
 
 
ENSIAPU 
 
 
Rasti 7 
 
Tehtävä   

Viiltohaava 
 
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja katkeaa vartion ilmoitettua olevansa 
valmis. Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 15 minuutin kuluttua. 
 
Vartion tehtävänä on antaa ensiapua uhrille, jolla on viiltohaava ranteessa. 
Sidetarpeiden lisäksi vartio saa käyttää omia tarvikkeita. Rasti voidaan suorittaa 
myös ilman sidetarpeita, jolloin haavan sidontaan voi käyttää esimerkiksi 
partiohuivia. 
 
 

 
 
Maksimipisteet 5 p 
 
Arvostelu 
 
  Ensiavun toimenpiteet  2,5 p 

Potilas asetettu makaamaan raaja koholla 0,5 p 
Vuodon tyrehdyttäminen  0,5 p 
Paineside   0,5 p 
Potilaan rauhoittelu   0,5 p 

 
 Paras aika (vuoto tyrehdytetty) 2,5 p 
 1,5 x keskimääräinen aika  0 p 
 (väli interpoloidaan suoraviivaisesti) 

 
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p 

 
Tarvikkeet Sideharsoja/partiohuivi 
  
 
 
Rastin tavoitteet Vartio oppii tyrehdyttämään verenvuodon ja antamaan hätäensiapua. Rastin 

aikana on hyvä kertoa, että partiossa annetaan hyvät valmiudet toimia 
erilaisissa onnettomuustilanteissa oikealla tavalla ja hätääntymättä.  
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1(2) 
 
 
 
 
   
KOLOJEN AVOIMET OVET  
 
TIETOKILPAILU 
 
Leikkimielisestä tietokilpailusta tehdään lyhyt rastirata, jolla kysymyksiin vastaaminen tapahtuu 
eriväristen lankojen avulla. Jokaisella rastilla jokainen vastausvaihtoehto on merkitty erivärisellä 
langalla. Kaikille osallistujille annetaan lähtöpisteessä narun, jonka alkupäähän tehdään solmu. 
Narun kanssa kierretään rasteja numerojärjestyksessä. Rastikysymyksiin valitaan omasta mielestä 
oikea vastausvaihtoehto ja solmitaan vastausvaihtoehdon mukainen villalanka mukana olevaan 
naruun solmupäästä aloittaen. Rastiradan lopuksi oikea rivi on helppo tarkistaa narusta, johon 
langat on sidottu oikeassa järjestyksessä. Myös rastien oikeat vastaukset laitetaan näkyville tai 
vastaukset puretaan partiolaisen kanssa. 
 
 
KYSYMYKSET 
 

1. Partioliikkeen perustaja on: 
a)  lady Olave Baden-Powell  
b) Aku Ankka 
c) Robert Baden-Powell 
d) K.G.E Mosander 

 
2. Partion ikäkaudet ovat nimeltään 

a) sudenpennut, vartiolaiset ja vaeltajat 
b) sudenpennut ja tuomenmarjat 
c) sudenpennut, tarpojat ja aikuiset 
d) sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat 

 
3. Kuvassa oleva solmu on 

 
a) merimiessolmu 
b) lippusolmu 
c) siansorkka 
d) paalusolmu 

 
4. Suomessa on 

a) 10 000 partiolaista 
b) 60 000 partiolaista 
c) 100 000 partiolaista 
d) 40 000 partiolaista 

 
5. Mikä seuraavista ei ole tavallista partiotoimintaa 
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2(2) 
 
 
 
 
   

a) retket ja leirit 
b) partiotaito- eli PT-kisat 
c) viikoittaiset kokoukset 
d) urheilukilpailut 

 
6. Mikä on partiolaisten tunnuslause 

a) Ole valmis 
b) Ole reipas 
c) Ole reilu 
d) Ole rehellinen 

 
7. Kuvassa oleva päähine on nimeltään 

 
 
a) lätsä 
b) väiski 
c) pipa 
d) kipa 

 
 
 
Oikea rivi:  
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tapahtuman mallitiEdotE

Tiedote pvm 

Partiolaisten perheretki vie seikkailuun 

Partiolippukunta XXXX järjestää kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen yhteisen retkipäivän (pvm) 
lippukunnan kolon lähimaastossa XXXX:ssä. Reitti kiertää rasteja, joilla niin lapset kuin vanhemmatkin 
pääsevät seikkailemaan partiotaitojen parissa. 

Perheretki alkaa klo xx kirkon parkkipaikalta ja päättyy yhteiseen iltanuotioon, joka sytytetään läheiselle 
laavulle klo xx. Retken rasteilla tutustutaan käytännössä partioharrastukseen niin osallistuvan lapsen kuin 
harrastusta vetävän aikuisenkin näkökulmasta. Kokeiltavana on huimia ja hauskoja tehtäviä 
partiomaailmasta! 

Yhteisellä iltanuotiolla paistetaan tikkupullaa ja makkaraa, lauletaan nuotiolauluja ja leikitään sekä kuullaan 
tarinoita lippukuntalaisten omista partiokokemuksista. Tarjolla on paljon tietoa eri-ikäisten 
mahdollisuuksista harrastaa partiota.  

Paikalle odotetaan noin kahdeksaakymmentä osallistujaa, ja myös tiedotusvälineet ovat tervetulleita 
osallistumaan tapahtumaan.  

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt tapahtuman johtajalta: Petra Partiolainen, p. 040 123 4567 ja 
petra.partiolainen@lippukunta.net  

Toiminta alkaa xx.xx. klo xx 

Partiolippukunta XXXX:n syksyn toimintakausi käynnistyy XX pvm  klo xx lippukunnan kokoontumispaikalla, 
partiokololla, osoitteessa xxxx. Uusien ikäkausiryhmien infotilaisuuteen lapset saapuvat vanhempansa 
kanssa. 

Lisätietoja: lippukunnanjohtaja Xxx Xxx, puh ja s-posti 
ja www.lpk:n nettisivut.fi 

 Partio on innostavaa ja monipuolista, kaikille avointa harrastustoimintaa, joka mahdollistetaan nuorten ja 
aikuisten vapaaehtoisvoimin. Partio onkin Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on Suomessa 60 
000 ja maailmanlaajuisesti 38 miljoonaa jäsentä. Partiotoimintaa harjoitetaan yli 800 lippukunnassa ympäri 
maan.  

Lisätietoja: www.partio.fi 
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Lisää vinkkejä aikuisten rekrytointiin löytyy 

netistä www.vapari.partio.fi ja lippu- 

kuntiin lähetetyltä Lippukunnan 

markkinointi -DVD:ltä!
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