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Esipuhe: 
Luet partiolippukunta Näsijärven Kipinät ry:n omaa opasta 

partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen 

mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös huoltajien olisi hyvä 

tietää. Toivomme oppaasta olevan teille hyötyä! 

Johtajiin saa myös ottaa rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia 

askarruttaa. Mikään kysymys ei ole turha! 

Iloista partiotaivalta toivottaen, 

Näsijärven Kipinät ry:n johtajisto   Tampere 28.1.2021 
TÄRKEÄT TIEDOT: 
Lippukunta ja www-sivut: 

Näsijärven Kipinät ry. https://nasijarvenkipinat.fi/ 

Lippukunnan kokoontumispaikka eli kolo: 

Tammelan koulu, Ilmarinkatu 17 

 

Lippukunnanjohtaja: Ellinoora “Ellis” Toivonen  

lpkj@nasijarvenkipinat.fi 

Ohjelmajohtaja:  Juulia Tavasti  

      juulia.tavasti@partio.fi  

Pestijohtaja:    Heini Ahde  

     heini.ahde@partio.fi  

Turva-aikuiset:   Maria “Maikki” Markula  

     maria.markula@nasijarvenkipinat.fi  

     Nuutti Nissinen  

     nuutti.nissinen@nasijarvenkipinat.fi  
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1. PARTIOSTA YLEISESTI 
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kasvua 

ottaen huomioon eri ikäkausien kehitysvaiheet ja yksilölliset 

ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja 

nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa 

omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Partion paikallisyhdistys on lippukunta (Näsijärven Kipinät ry), 

jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä. 

Lippukuntien koko vaihtelee muutamasta kymmenestä 300 

jäseneen. Omassa lippukunnassamme on n. 150 jäsentä.  

Ikäkautensa mukaan partiolaiset toimivat laumassa, joukkueessa 

tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että jokainen 

voi tuoda oman panoksensa ryhmään omalla osaamisellaan. 

Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja 

nuoret saavat tukea vertaisistaan. 

Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. 

Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, 

uuden oppiminen ja maailmankatsomuksen avartuminen. 

Partiolupaus yhdistää kaikkia maailman partiolaisia. Se ei ole vala 

vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti 

partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Lupaus annetaan aina 

ikäkauden vaihtuessa ja lippukunnassamme partiohuivin saa 

käyttöönsä lupauksen antanut partiolainen. Antamamme lupaus on 

Suomen Partiolaisten yhteinen: 

”Lupaan parhaani mukaan, elää maani ja maailman parhaaksi, 

kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka 

päivä.” 
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Ihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, lisääntyvät ikäkausien 

mukaan: 

Sudenpennut: (7 - 9 v.)  

● kunnioittaa toista ihmistä  
● rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 

Seikkailijat: (10 - 12 v.) 

● kunnioittaa toista ihmistä 
● rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 
● olla luotettava 

Tarpojat: (12 - 15 v.) 

● kunnioittaa toista ihmistä  
● rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä  
● olla luotettava  
● rakentaa ystävyyttä yli rajojen 

Samoajat: (15 - 17 v.) 

● kunnioittaa toista ihmistä  
● rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä  
● olla luotettava  
● rakentaa ystävyyttä yli rajojen  
● tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen 

Vaeltajat: (18 - 22 v.) 

● kunnioittaa toista ihmistä  
● rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä  
● olla luotettava  
● rakentaa ystävyyttä yli rajojen  
● tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen  
● kehittää itseään ihmisenä - etsiä elämän totuutta 

 

Partiotunnus: Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: ”Ole valmis”. 
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Lippukunnassamme järjestetään myös perhepartiota, jossa 

alle kouluikäiset lapset huoltajiensa kanssa pääsevät 

toteuttamaan partion arvojen mukaista yhteistä toimintaa.  

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on lasten 

ja nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan 

ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille 

ja se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Myös aikuisille partio on 

vain harrastus, eivätkä he saa siitä palkkaa. 

Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa 

maailman maissa. Yhteensä meitä on noin 40 miljoonaa, Suomessa 

noin 63 000. 

Lippukuntamme partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ry ja lisäksi 

kuulumme myös Tampereen alueen partiolaisiin, Tampereen 

partiolaiset ry. Lippukunnan ohella osallistumme niin piirin, alueen 

kuin Suomen Partiolaisten tapahtumiin.  

2. PARTIOHARRASTUKSEN KUSTANNUKSET 
Suomen Partiolaiset ry:n (SP) ja Hämeen Partiopiirin (HP) 

vuosittainen jäsenmaksu on yhteensä noin 60€. Lisäksi 

lippukunnan oma jäsenmaksu on 15€ ja se maksetaan SP:n 

vuosittaisen jäsenmaksun yhteydessä. 

Aloitusmaksu 19 € sisältää partiohuivin ja hihamerkit partioasuun. 

Aloitusmaksu peritään sudenpennuilta, seikkailijoilta ja tarpojilta. 

Oman lippukunnan järjestämät viikonloppuretket riippuen retken 

pituudesta ja ohjelmasta maksavat 5-30€. Oman lippukunnan 

järjestämät pidemmät kesäleirit maksavat n. 30–40 €/leiri 
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Jäsenmaksuista on mahdollista anoa vapautusta. Lue lisää täältä: 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-

laskutus/. Otathan lippukunnan omien tapahtumamaksujen 

kohdalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan keskustellaksenne 

parhaasta toimintatavasta.   

Lisäksi jokainen voi hankkia retkeilyvarusteet parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Lapsilla ei tarvitse olla uusinta 

untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan 

perusvarusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että 

ehjät ja toimivat varusteet tekevät lapsen retkeilystä mukavaa. 

3. PARTIOASU 
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. 

partioparaati ja syntymäpäivät), joissa kaikkien tulisi olla 

pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. 

● Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on 

puhdas ja siisti, eikä siinä ole ryppyjä. 

● Yksivärinen alaosa: tumma hame tai tummat housut. 

● Yläosa:  

○ Sudenpennuilla tummansininen college-paita (hinta 

noin 15€), johon ommellaan partiomerkit oikeille 

paikoilleen. Collegen voi ostaa Scandinavian 

Outdoorista tai se voi myös olla ihan tavallinen 

tummansininen college-paita. 

○ Seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla partiopaita (hinta 

noin 40 €) ostetaan Scandinavian Outdoor Storesta. 

Partiopaita on mustikansininen tai ruskea, 

rintataskullinen kauluspaita. Lippukuntamme käyttää 

sinistä paitaa.  

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
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● Yläosaan ommellaan partiomerkit seuraavan ohjeen 

mukaan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-

ohjeita/partioasu-ja-merkit/ 

● Kengät ovat tummat ja siistit 

● Väiski eli sudenpennun päähine (ei pakollinen) 

● Baretti eli sudenpentuja vanhempien päähine (ei pakollinen). 

Partiolaisen baretti ostetaan Scandinavian Outdoorista 

● Vyö on partiokaupasta ostettava erityinen partiovyö. Sitä ei 

ole välttämätöntä hankkia. 

4. JOHTAJAT 
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä 

Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä. Meillä jokaisella on 

lisäksi omat koulumme, opiskelumme tai työmme ja näin ollen 

jokaisella on vain rajattu aika, jonka voi käyttää partiotoimintaan. 

Olemme toki luvanneet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin 

pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme, mutta jokainen 

partiojohtaja ei ole nuorisotyön ammattilainen. Koulutamme 

kuitenkin itseämme vapaaehtoistehtäviimme piirin ja lippukunnan 

järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla. Rakentava palaute 

auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota 

rohkeasti yhteyttä! 

Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. 

Leireillä vastuussa ovat myös leirinjohtajat ja retkillä sekä 

koloilloissa myös pienryhmien johtajat eli akelat, sammot ja 

vartionjohtajat sekä luotsit. Turvallisuudesta huolehtimiseksi 

johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit ja partiolaisten oman 

Turvallisesti yhdessä -koulutuksen. 

Ensisijaisesti omaa lastasi koskevissa asioissa ota yhteyttä lapsesi 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/
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omaan ryhmänjohtajaan. Ryhmänjohtaja osaa parhaiten ohjata 

sinut oikean henkilön luo.  

Lippukunnassamme on myös turva-aikuiset. Turva-aikuinen on se 

henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa mahdollisesta omasta tai 

muiden kaltoinkohtelusta. 

5. VIIKOITTAISET KOKOUKSET 
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme koloilloiksi tai 

kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu yleensä alkuleikit ulkona, 

jonkin uuden asian opettelemista ja syventymistä aihealueeseen ja 

lopuksi loppupiiri. Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin 

samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä kerroilla. 

Ilmoitattehan lapsen omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt 

tulemaan kokoukseen. Saavuttehan paikalle ajoissa, 

säänmukaisessa varustuksessa ja ainoastaan terveenä. 

Yksi partioliikkeen perusideoista on toiminta ulkona. Ulkona ollaan 

satoi tai paistoi, joten kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla 

mukana joka viikko. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja 

kunnon ulkovaatteet päälle jokaiseen kokoukseen. Myös syksyn ja 

kevään kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, 

missä varusteissa partiolainen kololle suuntaa. Sateella 

sadevarusteet ovat kova sana eivätkä sormikkaatkaan haittaa 

matkaa. 

Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla kuin omalla 

kolollamme Tammelan koululla. Pidemmälle ulottuvista retkistä 

ilmoitamme etukäteen, mutta ihan lähipiirin retkistä (kävellen 

tapahtuvat) emme välttämättä tiedota erikseen. 
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Lippukunnassamme pidetään koloiltojen lopussa loppupiiri, joka on 

tunnustukseton, mutta ajatuksia herättävä yhteinen 

hiljentymishetki. Saatamme esimerkiksi pohtia eettisiä 

kysymyksiä, tutustua eri uskontoihin ja saada eväitä omaan 

henkiseen kasvuun. 

6. LEIRIT JA RETKET 
Jokaisesta leiristä ja pidemmästä retkestä tulee vanhemman 

sähköpostiin erillinen leiri-/retkikirje. Kirjeessä lukee leirin aika ja 

paikka sekä retkenjohtajan yhteystiedot. Leirille tai retkelle 

ilmoittaudutaan Kuksan Asiointipalvelun tai erikseen annetun linkin 

kautta. Ilmoittautuminen on aina sitova ja edellyttää niin ollen 

myös leirin maksamista. Toki ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 

voi osallistumisen perua kuluitta ja sairastuessa ennakkoon 

ilmoitettuna. 

Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään myös erityisruokavalioista. 

Niiden kertominen mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan 

helpottaa muonittajan työtä ja auttaa järjestämään lapsellesi 

turvallisen leirin tai retken. Erityisruokavaliot ovat arkaluonteisia 

henkilötietoja, jonka vuoksi niitä ei säilytetä kuin vain kyseisen 

tapahtuman ajan ja näin ollen kysytään joka tapahtumassa 

uudestaan erikseen. 

Lapsi voi valmistautua leirille tai retkelle jo kotona yhdessä 

huoltajan kanssa. Yhdessä on hyvä jutella ja harjoitella 

säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa itse 

omat astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden 

vaihtamista. Myös rinkka pakataan yhdessä huoltajan kanssa. 

Kun lapsi on mukana pakkaamassa, lapsi itse tietää mitä tavaroita 

on mukana ja huoltaja tietää, että kaikki tarpeellinen on pakattu. 



10 
 

Ennen leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan tulevat 

tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" partiolaisten jäljiltä jää 

leiripaikoille muovikassillinen tavaroita, joita kukaan ei tunnista 

omikseen. Myös tämän takia rinkan pakkaaminen yhdessä on 

tärkeää. Leirikirjeen varustelistaa on syytä noudattaa. Jonkin 

tavaran puuttuessa on parasta tiedustella sen tärkeyttä johtajalta.  

Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä huoltajien 

soitot saattavat laukaista koti-ikävän etenkin pienempien 

partiolaisten kanssa. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa ensin 

leirinjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä huoltajaan, mikäli jokin ei 

suju niin kuin pitäisi. Valitettavasti meillä ei ole resursseja kuljettaa 

kotiin ikävöiviä lapsia kotiin, vaan tarpeen tullen huoltajat tulevat 

itse heidät noutamaan. 

7.  VARAINHANKINTA JA TALOUDENPITO 
Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus nielevät rahaa. 

Retkien ja leirien osallistumismaksut eivät aina kata edes niistä 

aiheutuneita kustannuksia, vaikka aika pienellä yritämmekin tulla 

toimeen. Lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan osin 

erilaisista tuista ja avustuksista, mutta loput rahoista on hankittava 

itse. 

Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on loka–joulukuun 

joulukampanja, jolloin kauppaamme kalentereita, kortteja ja 

kynttilöitä. Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä 

on melko helppoa myydä. Satunnaisempia tuloja tulee myös 

talkoohommista, joihin vanhemmat voivat osallistua 

työpanoksellaan. Jos kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit 

muun varainhankintaidean, kerro siitä lähettämällä viesti 

osoitteeseen taloudenhoitaja@nasijarvenkipinat.fi.  
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Pienen partiolaisen myyntityötä joulukampanjassa helpottaa päällä 

oleva partioasu (partiopusero ja partiohuivi). Lapset ohjeistetaan 

myyntityöhön hyvin, mutta huoltajan apu ja tuki on tärkeää. 

Osallistumalla varainhankintaan huoltajat pääsevät konkreettisesti 

tukemaan lastensa partioharrastusta. 

8.  TIEDOTTAMINEN 
Tapahtumista tiedotetaan pääosin sähköpostin ja ryhmän oman 

WhatsApp-ryhmän kautta. On erittäin tärkeää, että huoltajat 

saavat tiedotteet ja myös lukevat ne. Huoltajat myös huolehtivat, 

että tiedotteissa pyydettävät tiedot ja mahdolliset 

tapahtumailmoittautumiset lähetetään johtajille. 

Kokouksessa tai tapahtumassa otetaan usein kuvia, joita saatetaan 

julkaista lippukunnan omissa tai partiopiirin sosiaalisen median 

kanavissa. Tapahtumissa saattaa joskus olla paikalla myös 

piirilehden toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen median 

edustaja juttua tekemässä. Partiotapahtumat ovat julkisia 

tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanottajia juttua 

varten. Kuvista ja haastatteluista on kuitenkin aina oikeus 

kieltäytyä. Pyrimme myös siihen, että pienimpien partiolaisten 

kanssa haastattelutilanteessa on aina mukana myös johtaja.  

Partiolainen tai hänen huoltajansa voi myös tarvittaessa erikseen 

kieltää itsensä tai lapsensa kuvaamisen, mikä käytännössä 

tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnistettavissa. Tällöin 

partiolaisen huiviin on syytä kiinnittää valokuvauksen kieltolappu 

roikkumaan. 
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9. JÄSENYYS PARTIOSSA 
Partiolaisten jäsentiedot ovat partiolaisten omassa 

jäsenrekisterissä, Kuksassa. Sieltä löytyvät jäsentiedot on tärkeä 

pitää ajan tasalla. Kuksan Asiointipalvelusta on hyvä tarkistaa 

myös, että kaikkien huoltajien nimet ja yhteystiedot ovat 

rekisterissä ja ajan tasalla. Tämä on tärkeää yhteydenpitoa ja 

mahdollisia hätätapauksia varten. Leirejä, retkiä ja muita 

tapahtumia varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista 

allergioista, sairauksista ja lääkityksistä. 

Lippukunta kerää omaa jäsenmaksua toiminnan tukemiseksi. 

Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä 

lähetettävän laskun mukaisesti. Jäsenmaksu sisältää 

partiovakuutuksen ja siksi leireille ja retkille lähtevillä lapsilla 

täytyy aina olla jäsenmaksu maksettuna. Lisäksi jäsenmaksun 

maksanut partiolainen saa myös muita jäsenetuja, joista saat 

lisätietoja täältä. 

10. HUOLTAJAT JA AIKUISET PARTIOSSA 
Partio-ohjelma määrittelee, millaista aikuisen tuen tulee olla 

kussakin ikäkaudessa. Partiossa aikuisilla tarkoitetaan 22 vuotta 

täyttäneitä partiolaisia. Aikuisten tehtävänä on tukea lasten ja 

nuorten kasvua.  

Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on 

paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi 

oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa 

partioharrastusta tai jatkaa sitä. Tervetuloa toimintaan 

mukaan! 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenedut/
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Partiolaisten huoltajat voivat auttaa leireillä keittiössä, pitää huolta 

lippukunnan veneestä ja varusteista, osallistua varainhankintaan, 

toimia kuskina tai vaikkapa kouluttautua johtajaksi lippukuntaan – 

tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten huoltajia. 

Toivotamme kaikki huoltajat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne 

harrastukseen! 
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11.  ASIAT PÄHKINÄNKUORESSA 
● Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä 

kehittäminen ja uuden oppiminen. 

● Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus. 

● Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi 

omaan johtajaan. 

● Ilmoita aina johtajalle, jos lapsesi ei pääse tulemaan 

kokoukseen. 

● Kunnon ulkovaatteet ovat lapsen oma etu kokouksissa ja 

retkillä. 

● Ilmoita lapsesi allergiat tarkkaan aina ennen retkeä tai leiriä. 

● On tärkeää, että vanhempi ei pakkaa lapsen rinkkaa tai 

reppua yksin, vaan tekee sen lapsen kanssa. 

● Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat tulee olla nimikoituna. 

● Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa. 

● Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia (koti-ikävän vaara 

kasvaa). 

● Kaikki tavarat on kiinnitettävä rinkkaan tai reppuun. 

● Tärkein varainkeruutempaus on joulukampanja syksyllä ja 

alkutalvesta 

● Kaikki posti mitä lippukunnasta tulee on tärkeää. 

● Muistakaa ilmoittautua tapahtumiin määräpäivään 

mennessä. 

● Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset 

henkilötiedoissa on ilmoitettava välittömästi. 

● Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia 

välttämätöntä. 
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12.  PARTIOSANASTOA 
Lippukunnanjohtaja toimii paikallisyhdistyksen 

puheenjohtajana ja apulaislippukunnanjohtaja on 

lippukunnanjohtajan "oikea käsi".  

Pestijohtaja vastaa siitä, että tekijöitä on tarpeeksi, partiossa on 

hyvä tehdä vapaaehtoistyötä ja kaikki johtajat pääsevät 

tarvitsemiinsa koulutuksiin.  

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan 

toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti. 

Taloudenhoitaja vastaa lippukunnan taloudesta.  

Sihteeri huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston 

kokouksissa sihteerinä.  

Jäsenrekisterivastaava pitää lippukunnan jäsenrekisterin ajan 

tasalla.  

Johtajisto koostuu lippukunnan yli 15-vuotiaista jäsenistä.  

Kolo on tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. 

Lippukuntamme kolo sijaitsee Tammelan koululla. 

Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen 

Lauma= 7–9-vuotiaiden partiolaisten ryhmä. Lauma suorittaa 

sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. 

Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja muihin 

tapahtumiin.  

Akela = Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen 

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen  

Joukkue = 10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. 

Joukkue kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa 

on paljon toimintaa ja retkiä kokousten lisäksi.  
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Seikkailijavartio = Seikkailijajoukkue jakaantuu 2–3 

pienryhmään eli vartioon.  

Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen 

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen  

Tarpojavartio = 12–15-vuotiaiden ryhmä. Vartio kokoontuu 

kerran kahdessa viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on jo 

enemmän haastetta.  

Tarpojavartionjohtaja = 15–17-vuotias johtaja, joka vastaa 

ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.  

Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava yli 18-

vuotias partiolainen 

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen  

Samoajavartio = 15–17-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 

samoajaa. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja tekee lisäksi retkiä 

ja osallistuu tapahtumiin.  

Samoajavartionjohtaja = 15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka 

vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.  

Samoajaluotsi = Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava 

aikuinen. 

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen  

Vaeltajavartio = 18–22-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–5 

vaeltajaa. Vartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa. 

Vaeltajavartionjohtaja = 18–12-vuotias vertaisjohtaja, joka 

suunnittelee ja johtaa vartion toimintaa.  

Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki. 

Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-

vuotiaita 

 



17 
 

Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on 

Suomessa tällä hetkellä 13. Lippukuntamme piiri on Hämeen 

Partiopiiri ry. 

Keskusjärjestö = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry:n jäseniä 

Maailmanjärjestöt = Partioliikkeen maailmanlaajuiset järjestöt, 

joihin eri maiden partiolaiset kuuluvat. Suomen Partiolaiset 

kuuluvat molempiin maailmanjärjestöihin. 

Partiotyttöjen Maailmanliitto WAGGGS 

(The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) 

Partioliikkeen Maailmanjärjestö WOSM 

(World Organisation of the Scout Movement) 

Kiitos kun valitsitte  

Näsijärven Kipinät  

ja  

tervetuloa mukaan! 
 


