
Aktiviteettikortti aikuiselle

Nimi:

Olen tutustunut partion  
turvallisuusohjeisiin

Osaan käyttää puukkoa  
turvallisesti

Osaan käyttää tulta turvallisesti

Tiedän, miten partiossa toimitaan 
lasten ja nuorten tukena

Olen tutustunut aikuisten  
erilaisiin pesteihin

Olen saanut uuden partioystävän

Olen ollut nuoren johdettavana 
partiossa

Olen keskustellut eri-ikäisten  
partiolaisten kanssa

Olen pitänyt hauskaa partiossa

Kerron partiokokemuksestani 
vähintään yhdelle tutulleni

TerveTuloA 

pArTiooN!

lisäTiedoTTurvAllisuus 

pArTiossAAikuiseT pArTiossA
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Nimi:
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Partiokoulutukset
Partiokirjallisuus
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Partio on lasten ja nuorten harrastus-
toimintaa, jota aikuiset ohjaavat ja tukevat. 
Partio on elämää ja seikkailua  
– myös aikuiselle.

Hyppää mukaan partioseikkailuun ja 
aloita partion harrastaminen keräämällä 
uusia tietoja ja taitoja tämän kortin avulla. 
Kortin tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi 
yhdessä partiolaisten kanssa, esimerkiksi 
partioleirillä.

Tervetuloa mukaan,

Hämeen Partiopiiri ry

TerveTuloA pArTiooN!
miTä oN pArTio?

pArTio-ohjelmA pArTioTAvAT

Tiedän, kuka perusti partion

Tiedän, miten partio on syntynyt

Tiedän, missä kaikkialla partiota 
harrastetaan

Tiedän, mikä on lippukunta ja 
miten se toimii

Tiedän, mikä on partion päämäärä

Olen nähnyt Partiofakta-videon

Tiedän, miten partiolaiset  
jakaantuvat eri ikäkausiin

Olen tutustunut eri-ikäisten  
partiolaisten ohjelmaan

Tiedän, mikä on partiomenetelmä

Tiedän kasvatustavoitteiden  
osa-alueet

Olen kantanut kaulassani  
partiohuivia

Tiedän, miksi partiolainen  
kättelee vasemmalla kädellä

Tunnen partiotervehdyksen

Olen huutanut partiohuudon

Olen osallistunut iltanuotiolle  
ja/tai syönyt nuotioruokaa

Olen tutustunut erilaisiin  
partioasuihin
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