
PARTIO-OHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA 

Kasvatustavoitteet – mistä kaikki lähtee liikkeelle? 

”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 

ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan 

tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja 

kansainvälisen yhteisön jäsen.” 

1. Suhde itseen 

elämänhallinta, terveet elämäntavat, luovuus ja kekseliäisyys, toimeen tarttuminen, käsitys 

oikeasta ja väärästä, oman maailmankatsomuksen muodostaminen 

2. Suhde toisiin ihmisiin 

ihmisyyden näkeminen arvokkaana, erilaisuuden näkeminen rikkautena, kyky asettua toisen 

asemaan, yhteisvastuullisuus, reiluus, omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen 

sopivalla tavalla 

3. Suhde yhteiskuntaan 

kyky toimia ryhmässä, kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, oman ja muiden 

kulttuurien arvostus, sitoutuminen, vastuu 

4. Suhde ympäristöön 

positiivinen luontosuhde, kyky toimia ja liikkua suomalaisessa luonnossa, luonnonsuojelu, vastuu 

elinympäristöstä, luonnon kunnioittaminen 

 

Partiomenetelmä – miten kaikki tehdään? 

- Sitoutuminen partion arvoihin  
Partiolaisen lupaus, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion arvoja. Niiden kautta partiolainen sitoutuu 
partion arvoihin. 

- Symboliikka  
Partiosymboliikkaan kuuluu toimintatapoja, sisältöjä ja esineitä, joilla on yhteisesti ymmärretty 
merkitys. Symboliikalla liitetään lapset ja nuoret omaan ryhmään, lippukuntaan sekä 
maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen. 

- Nousujohteisuus  
Jokainen yksilö saa partiossa sopivan haasteellisia tehtäviä. Ikäkauteen sopiva ohjelma auttaa 
kasvamaan.  

- Vartiojärjestelmä  
Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Näissä 
pienryhmissä lapsi ja nuori kasvaa toimimaan ryhmän jäsenenä.  

- Aikuinen tuki 
Kaikilla ikäkausilla on tarpeen mukaan mahdollisuus turvautua aikuiseen.  

- Tekemällä oppiminen  
Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa oppia. Partiossa opitaan kokemisen ja 
tekemisen kautta. 

- Päivän hyvä työ  
Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä 
toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. 

- Toiminta luonnossa  
Partiossa lapsi ja nuori toimii luonnossa. Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö. 



Ikäkaudet ja niiden ohjelma 
 
Sudenpentu (7-9v) 

- paljon puuhaa, tarinoita, tutustumista partioon, ohjeiden mukaan toimimisen opettelua 
- kokoontuvat laumassa (n. 8-12 sudenpentua), jota johtaa aikuinen tai vaeltajaikäinen akela 
- tekevät erilaisia jälkiä 
- esimerkkejä aktiviteeteista: 

o järjestän yhdessä laumani kanssa vanhemmille iltanuotion 
o vierailen taidemuseossa 
o olen yötä metsässä teltassa 
o pohdimme lauman kanssa, mikä on oikein ja väärin 

 
Seikkailija (10-12v) 

- paljon tekemistä, partiolaisuuden ja oman pärjäämisen vahvistaminen 
- kokoontuvat joukkueessa (n. 10-15hlö), joka jakaantuu pienryhmiin eli vartioihin 
- johtajana aikuinen tai vaeltajaikäinen sampo 
- kokoavat ilmansuuntanuolta erilaisilla aktiviteeteilla 
- esimerkkejä aktiviteeteista: 

o tunnen kipinämikon tehtävät ja toimin kipinämikkona 
o harjoittelen nyrjähdysten ja venähdysten ensiapua 
o kirjoitamme jutun lippukuntalehteen/partiolehteen/paikallislehteen/nettisivuille 

 
Tarpoja (13-14v) 

- kokeilemista, tietojen ja taitojen syventämistä, haasteita, koko ajan aktiivista toimintaa 
- kokoontuvat vartiossa (n. 4-12 tarpojaa), jota johtaa samoajaikäinen (15-17v) , tukena aikuinen 

luotsi 
- kokoavat tarppoja, joista kunkin ohjelma kestää puoli vuotta 
- esimerkkejä aktiviteeteista: 

o kalastan ongella, perkaan saaliini ja valmistan siitä aterian 
o keskustelen ulkomaalaisen partiolaisen kanssa netissä 
o suunnittelemme ja toteutamme seikkailijoille iltanuotion 

 
Samoaja (15-17v) 

- omaa toimintaa, partio-ohjelman soveltamista 
- kokoontuvat vartiossa, johtajana yksi samoajista, tukena aikuinen luotsi 
- johtavat myös tarpojaikäisiä 
- ohjelma näyttää tekijältään: erilaisia aktiviteetteja, joista osa pakollisia ja osa vapaavalintaisia 
- esimerkkejä aktiviteeteista: 

o rakennamme vesikulkuneuvon, jolla ylitämme pienen vesistön 
o etsimme kiinnostavia kesätyöpaikkoja ja kirjoitamme hakemuspohjan 
o järjestämme lippukunnassamme lyhytelokuvafestivaalit 

 
Vaeltaja (18-22v) 

- uusia haasteita, vastuuta muista, pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä 
- kokoontuvat vartioissa, jota johtavat vuorotellen, tukena aikuinen luotsi 
- ohjelma koostuu 33 aihealueesta, joista jokaisesta tehdään ainakin yksi aktiviteetti 
- esimerkkejä aktiviteeteista: 

o selvitän oman ekologisen jalanjälkeni 
o suoritan joitakin koulutusjärjestelmän moduuleja 
o järjestämme seksuaalisuuteen liittyvän turvallisuustempauksen samoajille 

 


