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Lukijalle

Hämeen Partiopiirin Ohjelmaryhmän ikäkausijaostot ovat 
työstäneet vuoden 2013 aikana Siirtymä-paketin lippukun-
nille. Toivomme, että tämä kyseinen paketti antaa teille ide-
oita, vinkkejä, uutta puhtia sekä kiinnostusta järjestää siir-
tymätapahtumia. 

Siirtymä-paketti on tehty eritoten niille lippukunnille, joil-
la ei ole siirtymäperinteitä ennestään. Paketin tarkoitus on 
tuoda erilaisia mahdollisuuksia esille sekä osoittaa, että siir-
tymiä voidaan tehdä niin monella eritavalla kuin vain teki-
jöitä on. Myös Johtajakansiosta löydätte ideoita ja esimerk-
kejä siirtymisiin sekä yksityiskohtaisempaa tietoa liittyen 
kunkin ikäkauden siirtymään. 

Siirtymä-paketin malleja voi ja saa käyttää myös ne lippu-
kunnat, joilla on entuudestaan siirtymään liittyviä perinteitä. 
Toivomme, ettette kuitenkaan unohda omia perinteitä vaan 
pidätte niitä mukana tulevissakin siirtymissä. Perinteet ovat 
tärkeitä me-henkeä kohottavia juttuja ja niistä kannattaa pi-
tää kiinni. Kannattaa kuitenkin muistaa, että uusia perinteitä 
voi synnyttää lippukuntaan myös tänä vuonna. 



Siirtymien tärkeys

Ikäkaudesta toiseen siirtyminen on lapselle ja nuorelle tär-
keä paikka. Sen vuoksi siihen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Siirtymävaiheessa moni asia muuttuu nuoren partio-
laisen harrastuksessa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 
ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet, ohjelman luonteen ja 
rakenteen muuttuminen sekä ryhmän rakenteen ja johta-
juuden muuttuminen. Jokaisella ikäkaudella on omia siirty-
mään liittyviä tapojaan. Tällaisia ovat esimerkiksi siirtymäta-
pahtuman järjestäminen, siirtymäaktiviteettien tekeminen, 
uusiin johtajiin tutustuminen ennakkoon ja siirtymäkaste. 

Siirtymätapahtuman järjestäminen ei takaa sitä, että kaikki 
siirtyvät lapset palaavat partioharrastuksen pariin syksyllä, 
mutta se on silti todennäköisempää kuin, että siirtymiä ei 
olisi hoidettu laisinkaan. Siirtymätapahtumista saadaan lap-
selle ja nuorelle hyvä mieli, odotuksen tunne sekä tieto siitä 
mitä tuleva ikäkausi tuo tullessaan. Siirtymät ovat tärkeä 
asia myös lippukunnan kannalta. Jos vuosien varrella poruk-
kaa tippuu pois siirtymäkesien kohdalla, se tietää ongelmia 
johtajatilanteeseen vuosien saatossa. Uutta johtajistoa ei 
kasva lippukunnan omista kasvateista ja vanhoillakin joh-
tajilla alkaa vähitellen puhti loppumaan. Myös tästä syystä 
siirtymätapahtumiin kannattaa panostaa. 



Sudenpennusta
seikkailijaksi

VALOKUVA-
SUUNNISTUS 
RASTIRATA

Tämä siirtymämalli suositellaan toteutettavaksi yhden päivän siirtymä-
tapahtumana. Se on mahdollista toteuttaa myös 2-3 laumaillan aikana. 
Siirtymän teema on valokuvasuunnistus rastirata omalla paikkakunnalla.

Hyödynnetään myös kaupungin karttaa siten, että pentujen tulee merkitä 
karttaan paikat missä käyvät. Koko siirtymän ajan pidetään mielessä ja 
silmällä liikennekäyttäytymistä. On myös hyvä etukäteen kerrata liiken-
nesääntöjä.

Sudenpennut liikkuvat esimerkiksi viiden hengen pentueissa riippuen lip-
pukuntanne laumojen koosta. Heillä voi kulkea saattaja mukana. Saattajan 
ei tule tehdä tehtäviä sudenpentujen puolesta, mutta hän voi tukea su-
denpentuja haastavissa tilanteissa.

Tarvikkeet pentueille:
• kaupungin karttoja,  

mieluiten 1/hlö
• kompassi pentuekohtainen
• pentueelle retkikeitin (Trangia)
• muistiinpanovälineet jokaiselle 

(kynä, vihko)
• istuinalusta
• ruokailuvälineet

• pentueelle pieni ensiapupakka-
us sis. laastaria, ideaaliside yms.

• johtajan yhteystiedot mukaan
• partiohuivi ja -paita
• päiväreppu
• juomapullo
• puukko (säilytetään tupessa sil-

loin, kun sitä ei käytetä)
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Esivalmistelut:
• kaupungin valokuvaaminen eli ne paikat, johon pennut suunnistavat
• reitin ja rastien suunnittelu
• tehtäväkäskyjen laatiminen
• tarvittava määrä valokuvia per pentue tulostettuna/teetettynä
• mahdollisien lupien kysyminen esim. pihamaita käytettäessä
• ea-rastille tarvittavat välineet
• rakentelurastille valmis malli, ohjeet, työkalut, materiaalit
• taitokirjoja, supe + seikkailija
• paperia lähtö- ja päätöstehtävään + kirjoitusalustoja, lehtiä, liimaa, 

tusseja, saksia, tarroja, pahvia yms. askartelutarvikkeita
• seikkailijoiden merkkejä (kangasmerkit tai paperiset kuvat), tarvitta-

essa partiopaita, Huom! ikäkauden väri
• siirtymämerkit
• leikkirastille tarvittavia välineitä
• tuleva sampo omalle rastilleen
• ruokarastille ruoat, polttoaineet, tulitikut, juomavettä (jos on lämmin 

päivä, vettä pitää olla saatavilla muulloinkin), sammutuspeitteitä yms.

Lähtötehtävä tulee tehdä ensimmäisenä ja päätöstehtävä viimeisenä. 
Muuten rastien suoritusjärjestys on vapaa. 
      merkityt ovat Siirtymä-jälkeen kuuluvat pakolliset askeleet.

Vinkki! 
Jos siirtymä tehdään esimerkiksi kesäleirin aikana, voivat sudenpennut toi-
mia leirillä toimittajina ja kysellä vanhemmilta partiolaisilta kokemuksia.
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Tehtäväehdotukset:

Lähtötehtävä esimerkiksi rautatieasemalla, linja-autoasemalla tai ko-
lon pihalla, mikäli suunnistus toteutetaan omalla paikkakunnalla.  
• Partiopolku, mennyt aika (kts. Siirtymä-jäljen askeleet)
• Sanomalehtien kuvista, tarroista tai piirroksista tehtävä kuvaus, 

näytelmä tai vastaava menneistä tapahtumista sudenpentuikä-
kautena.

Tutustun tulevaan sampooni + tutustun taitokirjaan hänen kanssaan. 
Rasti tapahtuu esimerkiksi koulun/päiväkodin tai kirjaston pihalla. 
Aluksi tutustumista uuteen sampoon. Sampo voi olla jonkinlaises-
sa tulikokeessa tai piinapenkissä. Tämän jälkeen siirrytään mahdolli-
suuksien mukaan sisälle rakennukseen, josta pyydetään kierrätyskir-
joja käyttöön (kts. rakentelu)
• Kirjat kannattaa varata etukäteen. 
• Kirjoja olisi hyvä olla yksi/pentu.

Tutustun seikkailijoiden merkkeihin ja symboleihin.
• Toteutuspaikkana voisi olla esim. kirkko, museo tai jokin muu 

merkittävä historiallinen paikka.
• Partiopaita tai pahvikuva paidasta, johon laitetaan merkit oikeille 

kohdille. 
• Merkkien laittamisen jälkeen muistetaan myös kertoa oikea rat-

kaisu.
• Merkeistä voidaan tehdä myös Kimin koe.

Teltan pystytys (tutustun seikkailijaohjelmaan)
• Teltan pystytystä varten kannattaa katsoa sopiva paikka, esimer-

kiksi nurmikenttä. Kun teltta on pystytetty voidaan ensin katsoa, 
missä on eri ilmansuunnat ja siirtyä tämän jälkeen teltan sisälle. 

• Teltassa voidaan tutustua tarkemmin seikkailijoiden ohjelmaan 
(ilmansuunnat, taitomerkit yms.). Ohjelmaan voidaan tutustua 
esim. katsomalla kuvia taitomerkeistä ja valita niistä kiinnosta-
vimmat ulkonäön mukaan.  
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Ensiapu
• Paikkana voisi olla Terveyskeskuksen tai sairaalan pihamaa. 
• Seikkailijaksi siirtyvälle sudarille sopiva ensiaputehtävä voi olla 

esimerkiksi palovamman hoitaminen. Sudarihan on voinut vaikka 
juosta läpi jonkinlaisen siirtymägalaksin, saanut palovammoja sitä 
sitten muut hoitavat.

Leikkirastin voi toteuttaa esimerkiksi leikkikentällä, urheilupuistossa 
tai puistossa.
• Esimerkiksi: Kuka pelkää sampoa? Puunkaato (yksi ottaa puusta 

kiinni, seuraava ensimmäisestä, seuraava toisesta jne. yritetään 
saada ensimmäinen irtoamaan), vinkkejä saat esimerkiksi leikki-
kurssilta tai erilaisista leikkivihkoista.

Ruokarastin voi toteuttaa esimerkiksi hiekkakentällä tai parkkipai-
kalla. 
• Mahdolliset luvat kannattaa muistaa hankkia. 
• Valmistettavan ruoan voi maustaa ”erikoismausteilla”, jotka anta-

vat voimia kasvaa seikkailijaksi. Vaihtoehtoisesti köyhänritarin voi 
leikata seikkailijan näköiseksi tai kompassin muotoiseksi.

Rakentelu
• Esimerkiksi kirjankannet tai aarrearkku partiomuistoille, 1/pen-

tue
• paikkana voisi olla tehtaan piha/verstas. 
• Kirjan kansista voidaan rakentaa rasia, jossa säilyttää vanhoja 

merkkejä tai tehdä muistokirjan, reseptikirjan tai laulukirjan tai 
vaikka partioystävän kirjan.

Päätöstehtävä kolon pihalla.  
Partiopolku, tuleva aika + siirtymämerkki. 
• Sudenpentu voi tulla lopuksi esimerkiksi putken 

tai vastaavan läpi ja tulla toisesta päästä seikkai-
lijana ja saada siirtymämerkin.



KARHUKOPLAN 
JÄLJILLÄ

Karhukoplan jäljillä on päivätapahtuma, mutta järjestäjät voivat halutes-
saan myös muuttaa sen yön yli kestäväksi tapahtumaksi. Yhden ryhmän 
ideaalikoko on 3-5 siirtyvää sudenpentua. Ennen tätä tapahtumaa siirtyvät 
sudenpennut ovat koloilloissaan tehneet siirtymä-jäljestä: Tutkin seikkai-
lijaohjelmaa ja Teen oman partiopolkuni sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös: Tutustun tulevaan sampooni.

Ideana on, että Karhukopla on kaapannut Roope Ankan rahasäiliön sekä 
maagisen tunnelin, jota ilman sudenpennut eivät voi kasvaa seikkailijoiksi. 
Apuun siis on lähdettävä ja kiirehdittävä. 

Tapahtuman alussa joku järjestäjistä lukee avunpyyntökirjeen Ankkalin-
nan Sudenpentujärjestöltä, jonka jälkeen lähdetään matkaan, etsimään 
Karhukoplan piilottamaa saalista. Lisää tunnelmaa luo, jos tapahtuman 
järjestäjät ovat pukeutuneet teeman mukaisesti. 
Toivottavaa on, että yhdelläkään ”rastilla” ei jaeltaisi tehtäväkäskyjä. Vaan 
aina kukin Karhukoplan toveri kertoo suullisesti mitä tulee tehdä ja miksi. 
Viitteitä tehtäviin ja aasin siltoihin löytyy tästä vinkkiosuudesta. Aina, kun 
ryhmä on saanut tehdyksi pyydetyn tehtävän, heille luovutetaan kultara-
hoja / timantteja yms. aarteita, joita voisi olla ollut Roope Ankan rahasäi-
liössä. Samalla ryhmä saa myös vinkin siitä, mihin päin heidän kannattaa 
seuraavaksi suunnata. 
Viimeinen vinkki vie maagisen tunnelin luo, josta sudenpennut kömpivät 
läpi ja siirtyvät samalla uusiksi seikkailijoiksi. Muiden tehtävien järjestyk-
sellä ei ole väliä. 

Tämä paketti antaa yhden mallin kuinka Karhukoplan jäljillä tapahtuman 
voi tehdä, miltä näyttäisi kenties tapahtumakutsu ja miltä kuulostaisi avun-
pyyntökirje Ankkalinnan Sudenpennuilta. Niitä voi käyttää tällaisenaan, 
tai muokata, lisätä osioita tai vaikka muokata kaiken uudelleen. Kuhan 
muistatte olla luovia ja eläytyä rooliinne niin, siirtyvä sudenpentu tulee 
varmasti saamaan ikimuistoisen siirtymätapahtuman. 



 

Sudenpennusta seikkailijoiksi siirtymä eli SSS 
päivänä xx.xx paikassa xxx 

Karhukopla on oveluudellaan ja röyhkeydellään 
saanut ryöstettyä Roope Ankan rahasäiliön sekä maagisen 

tunnelin, jota ilman sudenpennut eivät voi kasvaa seikkailijoiksi. 
Viimeisin havainto heistä on tehty Suomessa xxxxx. 

Ankkalinnan sudenpentujärjestö pyytääkin nyt Suomen 
kollegoiltaan eli seikkailijoilta apua konnajoukon kiinnisaamisessa.

Karhukoplan jäljille lähdetään xx.xx klo xx.xx paikasta xxx. 
Takaa-ajo päättyy samassa paikassa klo xx.xx.

 
Sudenpennuista seikkailijoiksi siirtymä on viimeisen vuoden sudenpennuille 

tarkoitettu tapahtuma, joka päättää sudenpentuikäkauden. Tapahtumassa 
kuljetaan ryhmittäin ja päivän aikana jokainen sudenpentu pääsee testaa-

maan vuoden aikana opittuja taitoja esim. ensiavussa, sorminäppäryydessä ja 
erätaidoissa. Mitä enemmän osaatte, sitä nopeammin pääsette konnajoukon 
jäljille. Mutta varokaa, metsässä piileksivä konnajoukko voi kolkata teidät, 

jollette ole varovaisia!

Mukaan tapahtumaan tarvitset:
• Ruokailuvälineet
• Puukko
• Tulitikut (vesitiiviisti pakattuna)
• Kompassi
• Juomapullo täytettynä

• Istuinalusta
• Muistiinpanovälineet
• Hanskat
• Puulasta

Päälle hyvät ulkoiluvaatteet, jalkaan maastoon sopivat jalkineet ja kaulaan 
partiohuivi. Ryhmä kantaa mukanaan henkilökohtaisten varusteiden lisäksi 
trangian ja polttoaineen. Jätäthän reppuun siis tilaa trangiaa varten.

VINKKI: Lisää kirjeeseen Karhukoplasta sopiva kuva!



AVUNPYYNTÖKIRJE 
SUOMEN PARTIOLAISTEN SUDENPENNUILLE

LÄHETTÄNYT TÄNÄÄN 
ANKKALINNAN 

SUDENPENTUJÄRJESTÖ

(Vinkki: Kirje-esimerkki: johon kannattaa muokata oma paikkakunta, 
sen tunnettuja nähtävyyksiä yms.)

Eilisessä Ilta-Pulussa uutisoitu ryöstö, jonka mukaan Karhu-
kopla oli saanut rötöksessään Roope Ankan mahtavan kul-
ta-aarteen, on saanut positiivisen käänteen. Suomen Polii-
si on tavoittanut Karhukoplan heidän ylittäessään Ratinansiltaa 
Tampereella, ja kaikki syyllisiksi epäillyt ovat nyt siis kaltereiden takana. 
Tämän vahvistaa Ankkalinnan Sudenpentujärjestön K.O.M.I.S.A.R.I.O.*  
(*= Korkea-arvoinen, ohimoltaan mustelmainen ilkeämielisten suurrö-
töstelijöiden ahnas riistäjä, ikiaikainen oikeinajattelija).

Nyt Ankkalinnan Sudenpentujärjestö kuitenkin kaipaa Suomen Partio-
laisten sudenpentujen apua, sillä Karhukoplalla ei pidättäessä ollut kul-
tahipun hippua taskuissaan eikä muun muossa tuota tärkeää maagista 
tunnelia mukanaan, vaan he olivat piilottaneet aarteen jonnekin. Ankka-
linnan Sudenpentujärjestö on nyt valitettavasti kisailemassa Hanhivaaran 
Tuomenmarjoja vastaan erätaidoissa ja nokkeluudessa koko viikonlopun, 
eivätkä täten pääse auttamaan enää Suomen Poliisia. Sudenpentujen yli-
kenraali Y.L.I.P.Ä.Ä.J.E.H.U.* (*= Yllättävän laiska itse, pääsee älyllisesti äl-
löttävänkin juoksumaiseen etenemistyyliin hiki ulos tullen) pyytää täten, 
että Suomen Partiolaisten sudenpennut ottaisivat tehtävän vastaan.

Ennen erätaitokisoihinsa lähtöä Ankkalinnan Sudenpennut kävivät Pelle 
Pelottoman verstaalla etsimässä jotain apua tähän haasteeseen ja Pelle 
näki L.U.O.T.A.I.N. (*= Lentää uusi ohjus taakse ajan, ilmiantaen noin-
suuntaa) -laitteellaan, että kulta-aarre on ripoteltu tänne Ylöjärven maas-
toon, tarkemmin sanottuna Pikku-Ahveniston maisemiin. Karhukoplan 



lempiruokaa kun on ahven, he ovat varmasti viihtyneet järven tietämillä 
viime yön ennen matkan jatkoaan ja kiinnijäämistään Tampereella.

Voi olla, että osa aarteesta on jo jaettu Karhukoplan yhteistyökumppa-
neille, Pirkanmaan pahisliigalle (kavereiden kesken PIPALI). Etsikää siis 
myös aarteen palasia muualta kuin kadonneesta arkusta. On erittäin tär-
keää rikollisuuden poistamiseksi, että tämä tapaus ratkaistaan ja aarre 
löytyy. Siitä saatava positiivinen julkisuus tekee varmasti Ylöjärvestäkin 
taas turvallisemman paikan asua ja retkeillä.

Sudenpentujen tulee käyttäytyä ja ratkoa eteen tulevat pulmat kuten 
Ankkalinnan Sudenpennut, jotta mahdollisesti eteen tulevat rikolliset us-
kovat teitä ja luovuttavat hallussaan olevat aarteen murut. Ja kullannuput.

Sudenpennut, oletteko valmiit? 
“AINA VALMIINA!”

TELTAN PYSTYTYS

Sudenpennut törmäävät Iso Paha Suteen, joka on väijymässä poikiensa kans-
sa kolmea pientä porsasta. Porsaita ei ole näkynyt ja pieni yön suoja voisi 
olla mieluinen väijyjille. Iso Paha Susi lupaa auttaa sudenpentuja, jos he vain 
pystyttävät heille yösuojan. 

Ryhmän tehtävänä on pystyttää kupoli / tunneliteltta (riippuen onko ryh-
mäläiset aikaisemmin kuinka paljon telttoja pystyttäneet). Teltan pystytyk-
sen jälkeen on myös hyvä harjoitella teltan pakkaamista oikein. 



ONNEN NOPAT

Milla Magia tehtailee taikaliemiään kun 
sudenpennut sattuvat hänen kohdalleen. 
Hän on käärmeissään Karhukoplalle, joka 
on jaellut Roope Ankan rahoja ympäri 
ämpäri. Nyt hän ei voi sulattaa Roope 
Ankan ensilanttia ja tehdä siitä amulettia, 
jonka avulla hän saisi muutettua kaiken 
haluamansa kullaksi. Milla Magia päättää 
auttaa sudenpentuja saamaan Roope Ankan rahat kasaan, mutta mikään 
ei tule ilmaiseksi. Supentujen tehtävänä on tehdä nopat. Millan puhalluksen 
jälkeen niistä tulee onnen nopat, jotka auttavat päämäärään pääsemisessä. 

Ryhmän tehtävänä on tehdä kaksi noppaa annetuista materiaaleista. No-
pissa tulee vastakkaisten sivujen silmälukujen summat olla keskenään 
yhtä suuria, eli summan tulee olla aina 7. 

Materiaalina pitää olla sellaista puuta, jossa jokainen sivu tulee olla sa-
manpituinen, esim. 50x50mm puuta. Näin ollen ryhmien tulee osata sa-
hata puusta 2 kpl 50mm pätkää. 

Silmäluvut tehdään nauloilla, naulatessa pitää huomioida naulojen kohdat 
niin, etteivät naulat osu toisiinsa. 

Tarvittavat materiaalit: 
• puuta
• 21 naulaa per noppa (katsothan, että ne ovat sopivankokoisia noppi-

en kokoon nähden)
• hiomapaperia
• sudenpennuille vasaroita
• sudenpennuille sahat



HALUATKO MILJONÄÄRIKSI?

Sudenpennut törmäävät Kulta-Into Piihin, joka jälleen kerran yrittää tehdä 
itsestään maailman rikkaimman miehen. Karhukoplan antamat pennoset ei-
vät Kulta-Into Piin mieltä lämmitä vaan hän on päättänyt osallistua Haluatko 
miljöönäriksi -kilpailuun. Jotta sudenpennut saavat Karhukoplan piilottamat 
rahat kasaan, tahtoo Kulta-Into Pii, että sudenpennut auttavat häntä visailu-
kysymysten kanssa. Sudenpennut voivat myös käyttää apunaan seikkailijoi-
den salaista Reppu-kirjaa, josta löytyy monia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. 

Ryhmän tehtävänä on kerätä mahdollisimman paljon rahaa Kulta-Into 
Piille vastaamalla oikein tietovisakysymyksiin. Ryhmälle esitetään aina 
yksi kysymys kerrallaan. He voivat antaa vastauksen suoraan tai sitten he 
voivat etsiä vastausta Reppu-kirjasta tai käyttää oljenkorsia. Kaksi kertaa 
ryhmä voi valita 50/50, jolloin 2vaihtoehtoa varmasti väärää vaihtoehtoa 
otetaan pois. Lisäksi he voivat kaksi kertaa käyttää 75/25 oljenkortta, 
jolloin varmasti 1 väärä vastausta otetaan pois. 

Näissä esimerkki kysymyksissä lihavoitu on aina oikea vastaus oheiseen 
kysymykseen. 

Mikä seuraavista on kivikko?
A. Rakka
B. Paljakka 50/50
C. Räkkä
D. Kuru 75/25, 50/50

Milloin järjestettiin ensimmäinen 
partioleiri Brown Sea Islandilla?
A. 1907
B. 1897
C. 1912 75/25, 50/50
D. 1922 50/50

Mikä näistä ei ole nuotio?
A. Pagodi
B.  Viuhkanuotio       75/25, 50/50
C. Oiviviilu               50/50
D.  Vakonuotio

Kiinteä 5 cm paksuinen syysjää 
järvellä kestää
A. Yhden  
B. Kahden 75/25, 50/50
C. Kolmen  50/50
D. Neljän henkilön



Mikä seuraavista ei ole maalla käy-
tettävä kartta?
A. Opaskartta
B. Peruskartta          75/25, 50/50
C. Polkukartta
D. Ulkoilukartta        50/50

Mikä seuraavista eläimistä ei ole 
riistaeläin?
A. Hirvi           75/25, 50/50
B. Mäyrä          50/50
C. Majava
D. Poro

Mihin suuntaan osoittaa yleensä 
muurahaispesän loivin sivu?
A. Vasemmalle          75/25, 50/50
B. Ylös           50/50
C. Pohjoiseen 
D. Etelään

Mikä näistä ei kuulu seikkailijoi-
den ihanteisiin?
A. Olla luotettava 50/50
B. Rakastaa ystävyyttä yli rajojen
C. Kunnioittaa toista ihmistä  
           75/25, 50/50
D. Rakastaa luontoa ja suojella 
ympäristöä

Mikä näistä tavaroista tulee kier-
rättää ongelmajätteisiin?
A. Säilyketölkit
B. Paristot
C. Lasipullot 50/50
D. Siivousrätit  75/25, 50/50

Ruskeasta lehmästä voidaan lyp-
sää
A. Kaakaota 50/50
B. Kahvia
C. Maitoa
D. Suklaata 75/25, 50/50

Mikä seuraavista ei ole yöpymis-
suoja?
A. Loue
B. Kalakaveri
C. Laavu 75/25, 50/50
D. Erätoveri 50/50

Mistä puusta yleisesti valutetaan 
mahlaa juotavaksi?
A. Kuusi 75/25, 50/50
B. Ebenpuu 50/50
C. Leppä
D. Koivu



RUOKA

Sudenpennut törmäävät Sissi Simasuuhun, joka on leppoisa, huoleton ja aika 
kiltti. Kiltteytensä johdosta hän on auttanut myös Karhukoplaa, vaikkeivat he 
mitään kilttejä olekaan. Sissi Simasuu ei voi olla auttamatta sudenpentuja 
heidän tehtävässään, mutta koska hän on vain AIKA kiltti, niin hänkin haluaa 
hyötyä jollain tavalla avunannossa. Sissi ei pidä työnteosta mutta ilmaisesta 
ruuasta hän pitää sitäkin enemmän.

Ryhmän tehtävänä on tehdä lounas trangioilla. Lounas voi olla esim. jau-
heliharisotto.  

Raaka-aineet 4 henkilön annokseen: 
• 2 rkl öljyä
• 300 g jauhelihaa
• 2 sipulia
• 1 tl mustapippuria
• 1 tl paprikajauhetta
• 2 dl pitkäriisiä
• 5-6 dl lihalientä (tai vettä + 1 lihaliemikuutio)
• 200 g herne-maissi-paprika-sekoitusta

Valmistusohje:
• Ruskista jauheliha ja silputtu sipuli öljyssä kattilassa tai kasarissa, 

mausta. 
• Lisää riisit ja anna niiden hetki kuullottua. 
• Lisää lihaliemi ja anna kypsyä 15 minuuttia. 
• Lisää pakastevihannekset. 
• Jatka vielä kypsennystä noin 5 minuuttia, kunnes neste imeytyy rii-

seihin.



POTTUJENHALKAISU

Sudenpennut törmäävät Kivisyömmi Karhulaan eli tuttavallisemmin Karhu-
vaariin. Tämä Karhukoplan ”pää” on ylpeä omista pojistaan, mutta ymmär-
tää sen, että kenellekään ei ole hyötyä jos Roope Ankan rahat on hajoi-tettu 
usealle henkilölle. Hän päättää tehdä testin, kannattaako näitä Suomen 
Partiolaisten sudenpentuja auttaa – onko heistä ratkaisemaan koko Karhu-
koplan aiheuttama vyyhti?

Ryhmän tehtävänä on halkaista viiden pölkyn päällä oleva viisi perunaa. 
Tehtävässä täytyy noudattaa seuraavia ohjeita:
• Peruna täytyy halkaista pölkyn päällä
• Pala pitää irrottaa vain kirveen ja köyden avulla
• Nauhalla rajatun alueen sisäpuolelle ei saa mennä
• Jos peruna putoaa pöllin päältä ennen lohkaisua, on yhden ryhmän 

jäsenistä nostettava se takaisin pöllille.
• Kun joku ryhmän jäsenistä on alueen sisäpuolella, eivät muut ryhmän 

jäsenet saa toimia

Ryhmä yrittää halkaista perunan käyttäen apuna varretonta ja reiällistä 
kirveen terää ja narua, joka sopii kirveen terän reiästä. Narun tulee olla 
väh. 5 mm paksua.



PYHÄ YRJÖ

Sudenpennut törmäävät Spektroon, tuohon hypnotisoimistaidoistaan tunnet-
tuun rosvoon joka punaiseen haalariin jossa on myös häntä ja sarvet. Spektro 
on kovin kiinnostunut tietämään enemmän partiolaisten tunnetusta sankarista 
Pyhästä Yrjöstä. Jos Spektro saa tarpeeksi tietoa, hän lupaa auttaa sudenpen-
tuja. 

Ryhmän pitää esittää Spektrolle Pyhän Yrjön tarina. Jos tarina ei meinaa 
muistua mieleen, voi Spektro pyytää ryhmää tekemään jonkun pienen 
tehtävän, esim. hieromaan hänen niskaansa tms. jotta ryhmä saa Pyhä 
Yrjön tekstin nähtäväksi. Spektro voi olla vaativa, esim. ensimmäisen näy-
töksen jälkeen hän pyytää esittämään näytelmän räppäämällä tai hyvin 
hyvin surullisesti tms. 

Legenda B-P:n kertomana 

Pyhä Yrjänä syntyi Kappadokiassa Herran vuonna 303. Seitsentoistavuo-
tiaana hän pestautui ratsuväen soti-laaksi, ja pian hänet tunnettiin urheu-
destaan. 

Kerran hän tuli Selem-nimiseen kaupunkiin, jonka lähettyvillä eli lohikäär-
me. Sille oli joka päivä syötettävä yksi kaupungin asukkaista, joiden kohta-
lon arpa ratkaisi. Sinä päivänä, jolloin Pyhä Yrjänä tuli kaupunkiin, arpa oli 
langennut kuninkaan tyttären, Cleolindan, osalle. Pyhä Yrjänä päätti, ettei 
prinsessa saisi kuolla, ja niin hän hyökkäsi läheisessä suossa makaavan 
lohikäärmeen kimppuun ja tappoi sen. 

Pyhä Yrjänä oli juuri sellainen kuin partiolaisen tulisi olla: Kun häntä 
kohtasi vaikeus tai vaara, miten suuri tahansa, vaikkapa lohikäärmeenkin 
muodossa, hän ei koettanut paeta sitä peläten, vaan hyökkäsi sen kimp-
puun omin ja hevosensa voimin. Vaikka hän oli huonosti aseistettu tämän 
kaltaista ottelua varten, hänellähän oli vain keihäs, hän kuitenkin kävi sii-
hen, teki parhaansa ja lopulta onnistui voittamaan taistelun, mihin kukaan 
ei ollut uskaltanut ryhtyä. 



ENSIAPU

Sudenpennut törmäävät Donna Ankkaan, Aku Ankan ensimmäiseen tyttöys-
tävään. Donna rakastaa yli kaiken ottaa aurinkoa ja nyt onkin käynyt pieni 
kömmähdys – aurinkoa on tullut otettua liikaa. Aurinko on päässyt poltta-
maan Donnan ihon ihan karrelle ja punaiseksi! 

Ryhmän tehtävänä on antaa ensiapua auringonpistokseen ja auringossa 
palaneesta ihosta kärsivälle potilaalle.

Ryhmän tulisi: 
• rauhoitella potilasta
• viedä potilas varjoon
• viilentää ihoa vedellä ja / tai kylmillä kääreillä
• antaa kylmää juotavaa
• laittaa (kortisoni)voidetta* palaneelle iholle
• antaa kipulääkettä

* mikä tahansa voide ja mikä tahansa kipulääke käy, sudenpentujen ei 
tarvitse tietää kortisonivoidetta tai tulehduskipulääkettä.

Juuri tällä tavalla partiolaisen olisi suhtauduttava vaikeuksiin tai vaaraan, 
olkoot ne miten suuria tai pelottavia tahansa tai olkoon hän miten huo-
nosti varustettu tahansa. Hänen on käytävä niiden kimppuun rohkeasti 
ja luottavaisesti käyttäen kaikki voimansa voittaakseen ne. On olemassa 
mahdollisuus, että hän onnistuu. Pyhän Yrjänän päivä on huhtikuun 23. 
Sinä päivänä kaikki kunnon partiolaiset ajattelevat erityisesti partiolu-
paustaan ja partiolakiaan. 



SEIKKAILIJOIDEN SYMBOLIT

Sudenpennut törmäävät Arpin Luséne, alias Musta Ritariin, joka on niin 
upporikas ettei hän tarvitse Roope Ankan rahoja. Arpinilla on suuri kokoelma 
taideaarteita ja hän tykkää, että kaikki ovat järjestyksessä. Joku tumpelo on 
saanut sekoitettua partiolaistenpaita -taideteoksen vinksin vonksin. Taideteok-
sen kokoaminen järjestykseen voi antaa tärkeän vihjeen Karhukoplan aartei-
den paikasta. 

Ryhmän tehtävänä on koota partiopaidalle oikeisiin kohtiin partiomerk-
kejä. Niin yhteisiä (lupauksenantomerkit yms.) kuin myös seikkailijoiden 
merkkejä. Paitana voi olla oikea tyhjä, partiopaita tai sitten pahvista tehty 
partiopaita. 





MAAGINEN TUNNELI

Sudenpennut ovat saaneet ratkaisevan vihjeen maagisen tunnelin piilopaikas-
ta (tapahtuman vetäjät päättävät keneltä vihje tulee). Karhukoplan jäljet on 
löydetty, samoin kuin tämä maaginen tunneli. Maagisesta tunnelista kömpi-
minen läpi mahdollistaa sudenpentujen siirtymisen seikkailijoiksi. 

Maaginen tunneli voi olla tehty esim. pressusta tai jos löytyy jonkun jär-
jestäjän kotoa jumppatunneli, voi sitä myös käyttää. Jokainen sudenpentu 
kömpii tunnelin läpi. Kun kaikki sudenpennut ovat kömpineet tunnelin 
läpi heidän ”virvotaan” seikkailijoiksi. 

Virvon varvon partiolaisen, 
Sudenpennun saappaista seikkailijan, vartiolaisen. 

Tilkka tarmoa, 
ripaus rohkeutta, 

hyppysellinen hilpeyttä. 
Tahdon, toivon, onnistun, 
löydän uuden seikkailun. 

Simsala hokkus, bim pokkus, 
Kuunnelkaa kun sudari huusi, 
odottaa meitä seikkailu uusi! 



Seikkailijan päättäessä seikkailijaikäkauden ja siirty-
essään tarpojiin, hän saa metallisen päätösmerkin 
kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun. 
Merkki kiinnitetään sudenpentujen päätösmerkin 
yläpuolelle.

 
Hyvä siirtymä koostuu yllätyksistä, 

iltahämärästä ja itsensä ylittämisestä!
 
Siirtymän voi toteuttaa eri tavoin:
• Kesäleirin yhteydessä
• Siirtymäillat ja -retki
• Vaelluksella
• Vartioilloissa

Tarpojakaste pidetään seikkailija-tarpojasiirtymäkesänä lippukunnan 
kesäleirillä. Siirtyvät seikkailijat majoittuvat omassa teltassa/teltoissa, 
jonne ilmestyy aika-ajoin mysteerisiä tehtäviä ja ohjeita, joiden mu-
kaan vartion tulee toimia. Vartio ei itsekään tiedä mihin tämä liittyy, 
sillä kaste on salainen. Myöskään nuoremmat ikäkaudet eivät tiedä 
sen tapahtumista mitään. Vartion seuratessa ohjeita, selviää heille lo-
pulta, että kyseessä on tarpojakaste.

Yöllä, joskus 2-3 aikaan käydään siirtyvät herättämässä kasteeseen, 
sidotaan silmät ja kävelytetään vähän pihalla. Annetaan kauhallinen 

Seikkailijasta
tarpojaksi



vettä jaloille ja lopuksi heille annetaan tarpojajuomaa (suolalla terästettyä 
mehutiivistettä). Toivotetaan tervetulleeksi ikäkauteen ja hiljaisuus jatkuu. 
Tämän jälkeen he ovat tarpojia ja osallistuvat loppuleirin tarpojaohjel-
maan.

Kaste huipentuu leirin loppupäässä pidettävään päiväretkeen pois leiristä, 
jossa tehdään jotain erikoista ja annetaan tarpojalupaus.

Vanhemmat tarpojat, samoajat ja vaeltajat järjestävät kasteen.

Syksyllä partioon ilmoittautumisten yhteydessä kerrottaan seikkailijoista 
tarpojiin siirtyville 4 seuraavaa kokouskertaa eli yhden kuukauden koko-
ukset. Jos siirtyviä vartioita on monta, kaikilla vanhoilla vartioilla on ko-
koukset samassa paikassa, samaan aikaan = yksi iso porukka, ei vartioita. 
Kokoukset järjestävät vanha(t) sammot yhdessä muiden johtajien kanssa.

Kokouksissa käydään uuden ikäkauden aktiviteetteja läpi ja tehdään uu-
det (violetit) osmonsolmut. Siirtymä huipentuu viikonlopun mittaiseen 
retkeen, jossa iso porukka jaetaan vartioihin ja jokainen vartio tapaa uu-
den johtajansa/johtajat. Tämän jälkeen uusi vartio pitää ensimmäisen ko-
kouksensa retken päätteeksi.
  
1. Kokous
Tutustuminen, ryhmäytyminen, luottamuskoe
 
Luottamuskoe, jokainen valitsee itselleen parin, jonka kanssa on ollut vä-
hän tekemisissä.  Tämän jälkeen pareittain kuljetaan radan läpi, toinen 
sokkona ja toinen ohjastaa sokeaa kulkijaa. Rata on täynnä haasteita, yli-
tyksiä ja alituksia, ohjeita saa antaa sekä suullisesti tai ohjaamalla kädestä 
pitäen. Tarkoituksena luottaa kuljettajaan. Radan päätyttyä vaihdetaan so-
keaa kulkijaa, näin molemmat pääsevät kulkemaan radan silmät sidottuna.



2. Kokous
Jokainen valmistaa itselleen violetin osmonsolmun. 

3. Kokous: Nuotio-ilta
Tutustuminen tarpojakorttiin, retki-kirjaan piknikin muodossa
                   
Luvassa mukavaa yhdessä oloa, oikeita tarpojia kertomassa ohjelmasta ja 
legendaarisista tapahtumista lisäksi myös syömistä. Ruoka voi olla makka-
raa, lämpimiä voileipiä, tikkupullia, vaahtokarkkeja tai esimerkiksi valmiita 
Subwayn leipiä.
 
4. Kokous
Retkelle valmistautuminen.

Siirtyvä laatii yhdessä toisten kanssa retken varusteluettelon ja tutustuu 
retkellä tarvittavaan perusvarustukseen. Kerrataan varusteiden pakkaa-
mista. Johtaja on tuonut mukanansa erinäisiä tavaroita, joita voi mah-
dollisesti tarvita retkellä. Siirtyvät jaetaan tarpeen mukaan satunnaisiin 



Kello Perjantai Lauantai Sunnuntai
08:00-09:00 Herätys Aamupala
09:00-10:00 Aamupala Siivoilut
10:00-11:00 Pakkaaminen päivä-

retkelle
Tulevien vartioiden 
julkistus

11:00-12:00 Selviytyminen ainoas-
taan maitopurkillisella 
tavaraa

Lounas
12:00-13:00 Vartion ensimmäinen 

kokous
13:00-14:00 Trangia lounas Retken lopetus
14:00-15:00 Selviytyminen ainoas-

taan maitopurkillisella 
tavaraa

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00 Saapuminen päivälli-

selle
18:00-19:00 Aloitus (telttojen 

pystytys yms.)
Maastopeli

19:00-20:00 Vinkkejä = pieniä 
tehtäviä jotka tulee 
suorittaa illan aikana

Saunat

20:00-21:00 Polku seikkailijasta 
tarpojaksi, matka 
iltanuotiolle

21:00-22:00 Vanhojen tarpojien 
järjestämä iltanuotio

Iltapala

22:00-23:00 ZzZ Iltahartaus polku
23:00-24:00 ZzZ
24:00-01:00 Tarpojakaste

Ohjelmarunko siirtymäretkelle

vartioihin ja vartio(t) saavat listan jossa on x määrä varusteita mainittu 
ruotsiksi / englanniksi. Tämän jälkeen heidän tulee yhdessä osata sen pe-
rusteella valita näkyvillä olevista varusteista ne oikeat. Jos johtajilla on 
mukanaan tyhjä rinkka/reppu, kannattaa antaa vartion pakata valitut va-
rusteet niihin oikea oppisesti.
 
Lisää vinkkejä löytyy seikkailijoiden ilmansuunnasta pohjoinen, varuste-
luettelo.  http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Varusteluettelo



Siirtymävaelluksen voi toteuttaa yhdessä lippukunnan tarpojien kanssa, 
tai sitten omalla seikkailijajoukkueella. Ihanteellisin ympäristö on esimer-
kiksi laavuretki kevään päätteeksi, tai sitten lippukunnan kesäleirin yhte-
ydessä.
 
Tarpojien rooli on toimia vaellusryhmissä ryhmänvetäjinä, eli tämä siir-
tymävaellus toimii heille myös johtamisharjoitteena. Reitti pitää olla riit-
tävän selkeä ja tarpojilla olla riittävät suunnistustaidot, tietysti voidaan 
käyttää myös jotain merkittyä reittiä, jossa on riittävän tiuhaan merkinnät.
 
Siirtymävaellus voi kestää päivän tai olla yhden yön retki.
  
Tässä muutamia vinkkejä siirtymävaelluksen toteuttamiseen:

Muodostetaan noin 4-5 hengen vartiot. Joka vartiossa on mukana yksi tai 
kaksi vanhempaa tarpojaa. Ennen varsinaista lähtöä, tai vaellusta edeltä-
vällä kolokerralla jokaiselle osallistujalle valmistetaan siirtymähuivit, joita 
käytetään siirtymävaelluksen aikana partiohuivien tilalla.

Käytös:

Harjoitellaan isojen kisoja varten partiomaista käyttäytymistä, käydään 
läpi yhdessä rasteille ilmoittautumiset ja yleiset käyttäytymissäännöt, ryh-
mänjohtaja tekee havaintoja ja muistiinpanoja reitin aikana.

Partioyllätys:

Joukkueen tulee kuljettaa mukanaan raakaa spagettia, tätä tarvitaan erääl-
lä rastilla matkan varrella, mutta koska, se on yllätys...



Retkituoli
Materiaalit:
• Sisalnarua köytöksiin
• 3 kpl n. 60 cm pitkiä keppejä, joiden halkaisija n. 5 cm.  

Mitat eivät ole turhan tarkkoja, pituusmitat pitää olla  
keskenään samat, halkaisijan vaihtelu ei ole ongelma, mutta  
helpottaa kasaamista jos ovat keskenään saman paksuisia

• n. 50 cm x 50 cm vahvaa kangasta, tässä voi käyttää hyödyksi 
esimerkiksi rikkinäisiä maavaatteita

• Ompeluneuloja, nuppineuloja
• Vahvaa lankaa
• Mitta, viivain, harppi, sakset ja kynä, joka tarttuu kankaaseen

Valmista kepeistä kolmijalka käyttäen ristiköytöstä, aloittakaa köytökset 
tukkikytkyllä ja lopettakaa siansorkalla. Tehkää köytös hieman puolen 
välin yläpuolelle. Keppien päät jotka tulevat istuinosan kangasta vasten 
kannatta pyöristää puukolla tai kirveellä.

Leikkaa kankaasta tasasivuinen kolmio, jonka sivun pituus on n. 35 cm. 
Jos paperilta osoitetaan piste, voidaan sen ympäri piirtää ympyrä millä sä-
teellä hyvänsä. Viivainella vedetään ympyrälle keskipisteen kautta halkaisi-
ja. Nyt voidaan piirtä halkaisijalle keskinormaali halkaisijan päätepisteistä 
piirettyjen kaarien avulla. Tälle keskinormaalille, joka on jana keskipis-
teestä ympyrän kaarelle, voidaan myös piirtää keskinormaali vastaavalla 
tavalla. Tästä keskinormaalista ympyrä erottaa janan, joka on tasasivuisen 
kolmion yksi sivu. 
Sivun vastainen kärki löytyy halkaisijan keskinormaalilta ympyrän kehäl-
tä  keskipisteen  toiselta puolelta
Vinkki: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Equilateral_
Triangle_Inscribed_in_a_Circle_240px.gif

Leikatkaa jäljelle jääneestä kankaasta ison kolmion jokaiseen kulmaan 
kolmiot, joiden pitkän sivun pituus on n. 8 cm.

Lähtötehtävä:



Taittakaa ison kolmion kangasta joka sivulta si-
säänpäin n. 1-2 cm, lukitkaa paikoilleen nuppi-
neuloilla

Tehkää sama pienen kolmion kahdelle sivulle, ja 
ommelkaa palat jokaiseen nurkkaan. Lanka kan-
nattaa laittaa kaksinkerroin. Jättäkää kolmion si-
säpuolinen sivu ompelematta.

Kasatkaa tuoli pujottamalla kolmijalan pyöriste-
tyt päät kangaskolmion kärkiin.

Rasti 1: Karttamerkit
Kerrataan karttamerkit muistipelin avulla. Korttiparien toiseen puolis-
koon piirretään karttamerkki ja toiseen puoliskoon selite. Pelikortit on 
hyvä päällystää esim. kontaktimuovilla, jolloin niitä voi käyttää myöhem-
min uudelleen.

Rasti 2: EA, paineside
Rastihenkilö on saanut ikävän haavan kämmeneensä sytykkeitä
tehdessään ja vartion tehtävänä on antaa hänelle tarvittava ensiapu.
 Tarvikkeet: 
 Joustosiderullia, ensisidepaketti tai tilapäisvälineitä
 (partiohuivi, sukat, lapaset, t-paita jne.)

Rasti 3: Arviointi
Arvioidaan etäisyyksiä maastossa, esim. 5 eri maamerkkiä, joista yhdes-
sä ollaan ja 4 havaintopaikkaa, kirjataan arviot ylös. Kompassisuunnan ja 
maamerkkien avulla mitataan etäisyydet kartalta ja verrataan niitä arvi-
oihin.
 Tarvikkeet: 
 Kompassi ryhmällä on jo mukana, muistiinpanovälineet ja 
 arviointilomakkeet voi odottaa rastilla



RUOKAOHJEET: 

Kermainen porkkanakeitto & ruisleipäkrutongit

~5dl Porkkanaraastetta
5dl Kermaa

5dl Punainen maitoa
Nokare voita

Hyppysellinen suolaa
Ripaus pippuria

Ruisleipää
 

Kuori ja raasta porkkanat, kuumenna voi kattilassa ja 
lisää porkkanaraaste, kypsennä porkkanat. 

Lusikan tai kauhan avulla survo porkkanoista muussia. 
Lisää kerma ja maito, kiehauta.

Lisää mausteet.
Pilko ruisleivästä kuutioita, ruskista voissa.
Nauti keitto ruisleipäkrutonkien kanssa!

 

Ruokarasti

Tämä olisi hyvä sijoittaa samaan pisteeseen kuin maaliintulo, koska jälki-
ruokien valmistuminen kestää & niiden syöminen liittyy viimeiseen teh-
tävään. 

Aloittakaa jälkiruokien valmistamisella, sen jälkeen ryhmä voi jakautua 
puoliksi, toinen puolisko tekee alkuruokaa ja toinen puolisko aloittaa 
pääruuan taikinan valmistuksen.

Alkukeitto:  Kermainen porkkanakeitto & ruisleipäkrutongit
Pääruoka:  Itse tehdyt tortillat kana- tai jauhelihatäytteellä

Jälkiruoka: Pannacotta sitrussokeriliemessä
Lisäksi:  Varustehuolto eli Trangioiden & ruokailuvälineiden tiskaus.



Tortillapohja n. 10 kpl
 

5½ dl Durumvehnäjauhoja
½ tl suolaa
½ dl öljyä
2 dl vettä

 
Aloita valmistamalla tortillapohjat. 

Sekoita ainekset keskenään kimmoisaksi taikinaksi. 
Leivo taikinasta tanko ja jaa se 10 osaan ja pyörittele jokaisesta pulla. 

Anna pullien levätä peitettynä muovilla sillä aikaa, 
kun valmistat haluamasi täytteet.

Kauli valmistamastasi valmistamasi taikinapallot paistinpannusi 
kokoisiksi pyöreiksi levyiksi. Paista tortilloja ilman rasvaa paistinpannulla 

molemmin puolin, niin että tortilla saa hivenen rusehtavia pilkkuja.
 Laita haluamaasi täytettä tortillan sisään, kääri rullalle ja herkuttele 

välittömästi. Seuraksi sopii hyvin raikas salaatti.
 



Pannacotta sitrussokerin kera (4 annosta)
 

Pannacotta                                 Sitrussokeri
1½ liivatelehteä                             1 dl sokeria 
4 dl kermaa                                   1 limetin kuori ja mehu
1 vaniliatanko                                1 sitruunan kuori 
½ dl sokeria                                 Koristeluun hedelmiä tai   
     marjoja 
 

Halkaise vaniljatanko pituussuunnassa. 
Kiehausta kerma vaniljatangon ja sokerin kanssa 

ja hauduta hiljalleen 15 minuutin ajan. 
Liota liivatelehdet huolellisesti kylmässä vedessä. 

Kun liivatelehdet ovat pehmenneet, purista niistä vesi pois 
ja lisää lämpimään kermaan samalla sekoittaen.

 
Annostele annosvuokiin tai korkeisiin laseihin. 

Anna seisoa viileässä, kunnes pannacotta on jähmettynyt, 
n. kolmen tunnin ajan. 

Raasta limetin- ja sitruunankuori ja sekoita sokerin kanssa. 
Purista joukkoon limetin mehu ja valele pannacotan päälle. 

Koristele hedelmillä tai marjoilla ja tarjoile heti.



Rasti 4: Solmutaulu

Kerrataan seikkailijaohjelman aikana opitut solmut ja tehdään niistä sol-
mutaulut. Kts. Reppu-kirja s. 266.

 Tarvikkeet: 
 Palat vaneria tms. levyä, nauloja/liimaa, vasara, solmunaruja
 

Merimiessolmu

Siansorkka

Jalussolmu

Paalusolmu

Ulkosorkka

Lippusolmu



Paalusolmu

Rasti 5: Kierrätys

Ryhmän tarpoja vetää seikkailijoille tarpojaohjelman kierrätysaktivitee-
tin, järjestetään rastin läheisyyteen oikeanlainen kierrätyspiste, johon lei-
rijätteet pitäisi maastosta kuljettaa.
 
 Tarvikkeet: 
 leirin aikana tyypillisesti syntyviä jätteitä
 (tässä voi hyödyntää esim. ruokarastilta tulleita jätteitä), 
 lajitteluastiat jne.
 

Rasti 6: Tölkkikeitin

Tölkkikeitin on yksinkertainen ja kevyt 
keitinosa (vähän niin kuin trangian kei-
tin), joka on helppo ja nopea valmistaa 
retkellä yksinkertaisesta materiaalista. 
Vain ulkokäyttöön.

Tarvikkeet:
• Alumiininen limsatölkki
• Teräväkärkinen veitsi

Kun keitin on valmis, joukkueen tulee keittää mukanaan oleva spagetti ja 
tehdä siitä merimiessolmu mahdollisimman nopeasti.

 Tarvikkeet: 
 Sinolia, sammutuspeite, vara-spagetteja, vettä, kattiloita 

 



Vaihe 1: Merkitään leikkauskohdat
Laita tölkki oikeinpäin pystyyn ja merkitse veit-
sellä selkeä viiva tölkin ympäri n. 2.5 cm poh-
jasta. Käännä tölkki ylösalaisin ja merkitse kevyt 
viiva n. 0.5 cm päähän kannesta ja toinen selkeä 
viiva n. 3.5 cm päähän kannesta. Viivat saa tehtyä 
helposti pitämällä veistä paikoillaan jotain vasten 
ja pyörittämällä tölkkiä.

Vaihe 2: Tehdään polttoaukot
Tee veitsen kärjellä pieniä pitkulaisia reikiä töl-
kin ympäri kevyesti piirrettyä viivaa pitkin (0.5 
cm tölkin yläosasta). Reikien tulisi olla n. 3 milliä 
pitkiä ja n. 3 millin etäisyydellä toisistaan.
 

Vaihe 3: Poistetaan kansi
Tee veitsen terällä ura kannen sisäpuolelle aivan 
reunan viereen. Tee uraa useampi kierros, jotta 
siitä tulee riittävän syvä. Kun ura on valmis, na-
puttele kantta sisäpuolelta aivan uran vierestä. 
Kannen pitäisi lähteä irtoamaan aika helposti. 
Irrota kansi kokonaan.
 
Vaihe 4: Irrotetaan osat toisistaan
Tee veitsen terällä pieni viilto pitkin alempaa 
selkeätä viiva (2.5 cm pohjasta). Tämän jälkeen 
on helppo käsin repiä alaosa siististi irti yläosas-
ta aloittamalla repiminen tehdystä viillosta. Tee 
sama toiselle viivalle 3.5 cm päässä kannesta. 
Lopputuloksena pitkittäin päin halki, jolloin kes-
kiosan voi avata levyksi.



Vaihe 5: Tehdään väliseinä
Levitä keskiosa (sitä täytyy ehkä pidellä auki) ja 
leikkaa siitä suorakaide, jonka korkeus on n. sen-
tin korkeampi kuin yläosa (eli n. 4.5 cm korkea) 
ja pituus reilu 20 senttiä (ei tarvitse lyhentää). 
Yritä tehdä reunoista mahdollisimman suorat.
 
Vaihe 6: Väliseinän viimeistely
Ota yläosa, jossa on pienet rei-
ät ja kansi on poistettu. Kan-
nessa pitäisi olla jäljellä pieni 
reunus. Ota keskiosa ja tee siitä 
putkilo, joka sopii juuri kannes-
sa olevan reunuksen ulkopuolelle (kannen reiät jäävät näkyviin). Putki-
lon päät menevät hieman päällekkäin. Leikkaa päällekkäin menevän osan 
puoliväliin ylä- ja alareunoihin kaksi n. 0.5 cm syvää viiltoa 0.5 cm etäi-
syydelle toisistaan. Leikkauksen pitää olla samassa kohdassa molemmissa 
päällekkäin menevissä osissa. Leikkaus taitetaan sisäpuolelle ja niiden on 
tarkoitus pitää putkilo kasassa. Tee kolme samankokoista leikkausta lisää 
symmetrisesti putkilon yläreunaan.
 
Vaihe 7: Alaosan viimeistely
Ota alaosa ja painele reunaa peukalolla sisään-
päin. Reunaa ei ole tarkoitus taittaa, vaan siihen 
pitää saada ”aaltoja”. Tällöin tölkit mahtuvat si-
säkkäin.
 
Vaihe 8: Kokoaminen
Liitä putkilo yläosaan ja liuta yläosa alaosan 
päälle. Osien täytyy sopia toisiinsa tiiviisti, joten 
vaihe täytyy tehdä siististi. Pohjan keskellä on 
pieni kohouma. Putkilon reunojen täytyy sopia 
yhteen kohouman reunojen kanssa. Älä purista 
osia toisiinsa liian lujaa. Osat ovat hyvin yhdes-
sä, kun putkilon reuna on kohouman reunoissa 
kiinni.



VALMIS!

Lopulta astian pohjal-
le voi kaataa hieman 
polttoainetta (Sinoli, 
Marinoli) ja sytyttää 
se. Alkoholi palaa hy-
vin herkästi, joten va-
rovaisuus on suotavaa. 
Astian väliseinä toimii 
polttoaineen höyrys-
tymistilana ja on vält-
tämätön keittimen toiminnalle. Keittimen päälle voi nyt laittaa kattilassa 
vettä kiehumaan. Keitin on tehokkaampi, jos kattilan saa tuettua muuta-
man sentin päähän keittimestä.

Maali: Nuotiokahvit tai -kaakaot

Vartiot tekevät nuotiot alusta asti ja keittävät siinä itselleen kahvit, kaa-
kaot tai teet.

Lämpimän juoman kanssa maistuu ruokarastilla tehty jälkiruoka. Kun 
kaikki vartiot ovat päässeet maaliin, yhdistetään nuotiot yhdeksi isoksi 
yhteiseksi nuotioksi ja käydään päivä läpi koko porukalla.

Lopuksi poltetaan siirtymähuivit 
onnistuneen siirtymävaelluksen merkiksi.



Tarpojasta
samoajaksi

Tarpojasta samoajaksi siirtymää kutsutaan 
pystytys -nimellä. 
Pystytys on samoajakaste, jonka päätarkoi-
tus on jättää taakse vanha ikäkausi ja liit-
tyä samoajavartioon tai perustaa kokonaan 
uusi vartio.

Pystytyksen luonnetta voi kuvailla seuraavasti: 
• Elämyksellinen 
• Luo yhteenkuuluvuuden tunnetta 
• Sisältää erämystiikkaa (lippukuntakulttuurista riippuen) 
• Perinteinen ja perinteitä vaaliva 
• Arvoja välittävä 
• Henkeä ja arvoa nostattava 
• Itsetuntoa kohottava 
• Ryhmäyttävä 
• Ensimmäinen yhdessä koettu juttu 
• Luottamusta luova 
• Mieleenpainuva 
• Toiminnallinen 
• Erilaisia tehtäviä sisältävä, esimerkiksi peilaten aiempaan partiopol-

kuun 
• Ei tavallisessa paikassa ja tavallisella tavalla järjestetty 
• Salamyhkäinen 



VIIMEINEN MAJAKKA

Tarpoja ikäkaudessa on päästy suorittamaan erilaisia majakoita ja nyt siir-
tyessä samoajiin on aika suorittaa se Viimeinen majakka. Viimeinen ma-
jakka suuntaa ihan oikealla majakalle ja matka pitää sisällään eri tarppo-
majakoiden osioita sekä lippukunnan perinteitä vaalivia siirtymäjuttuja. 

Esimerkkejä siirtymän tarppo-majakoiden osoioista: 
• Pidetään siirtymän ajan lokikirjaa. Kirjaan voidaan esimerkiksi tunnin 

välein kirjata, mitä ollaan tehty, ketkä ovat osallistuneet ja mitkä ovat 
tunnelmat.

• Dokumentoidaan siirtymä valokuva-albumiksi. Dokumentointi väli-
neenä voidaan käyttää perinteistä filmikameraa. 

• Ostetaan ja valmistetaan itse ruoka. Pystytyksen suorittajat saavat 
x määrään rahaa, joilla heidän tulee hankkia koko siirtymämajakan 
ruuat

• Yöpyminen sopivassa kohteessa. Mukana teltat joidenka sijoittamis-
paikka mietitään vasta itse majakalla. 

• Katumusisointia esim. itse tehdyillä rytmikapuloilla, rytmimunilla yms. 
• Flashmop esitys julkisella paikalla esim. tanssi tai jokin laululeikki

Listan kaikista Suomen majakoista löydät osoitteesta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Majakka. 

Nokka siis merta kohden! 

Vinkvink! Kansainvälistä majakkapäivää vietetään aina elokuussa. 



44 TUNTIA JA 3 NINJAA

Samoajaikäkausi tuo tullessaan liljasuorituksia, joissa tehdään jotain asiaa 
tietyn ajan tai matkan. Ne koettelevat eritoten kärsivällisyyttä. 44 tuntia 
ja 3 ninjaa – siirtymä tarjoaa maistiaisia liljoista ja tulevasta samoajatoi-
minnasta. 

Liljat kestävät yleensä vähintään 24 tuntia, mutta yksi ninja taas kestää 
maksimissaan 12 tuntia. 44 tunnin aikana suoritetaan kuitenkin 3 ninjaa. 
Ninjojen kestot määräytyvät sen mukaan millainen ninjacombo on siirty-
ville samoajille luotu. 

Kuten liljoista myös ninjoista saa merkin kiinnitettäväksi partiovyöhön. 
Merkkinä toimivat eri väriset ja eri materiaaleista olevat heittotähdet. 

Esimerkki ninjoja: 
• mykkäninja
• makuupussininja
• saunaninja

• lauluninja
• nahkaninja (käveleminen)
• leikkininja

Ninjojen suorittamisen yhteydessä on myös ninjaa liittyviä tehtäviä. Esim. 
makuupussininjassa ei vaan maata makuupussin sisällä x-määrä tunteja 
vaan tehdään erinäisiä asioita ilman, että annetaan makuupussin häiritä 
menoa. 

Esimerkkejä makuupussininjan aktiviteeteistä
• pussijuoksukilpailu
• hippaleikit
• lautapelien pelaamiset
• kasvohoito

• gourmet ruuan tekoa
• jokin pieni käsityö
• morsetusviestit

Esimerkkejä saunaninjan aktiviteeteistä
• saunomista ja uimista
• vihdan tekeminen
• saunan historiaan tutustumista

• saunaruuan tekeminen
• saunajuttujen kertominen



LISÄÄ COCISTA!

LISÄÄ COCISTA -pystytys peilaa tekemistä aiempaan sekä tulevaan par-
tiopolkuun. Pystytyksen tehtävissä lähdetään aina aihealueittain liikkeelle 
sudenpentu taitotason tehtävästä esim. solmujen kohdalla ihan ensim-
mäisenä tehdään merimiessolmu. Kun merimiessolmu on tehty huude-
taan LISÄÄ COCISTA! Otetaan hörppy cocista ja siirrytään seikkailijoi-
den tasolle. Kun se on tehty huudetaan taas LISÄÄ COCISTA! Otetaan 
hörppy cocista ja siirrytään tarpojatasoon. Vielä kerran tämän jälkeen LI-
SÄÄ COCISTA! Hörppy cocista ja nähdään tai testataan samoajatasoista 
juttua aiheeseen liittyen. 

Samoajaikäkausi tuo tullessaan lisää vastuuta, mahdollisuuksia ja tehtäviä. 
Joskus energia taso voi olla partioon vähän matala, mutta cocis auttaa 
siihen. Siksi jo pystytyksen aikana keskitytään tankkaamaan cocista, jotta 
energiataso pysyy koko ajan kohdillaan. Varaa siis tarpeeksi osallistujille 
cocista!

LISÄÄ COCISTA -pystytyksen voi järjestää haikin yhteydessä tai sitten 
pysyvässä paikassa esim. lippukunnan kämpällä. 

Esimerkkejä aihealueista: 
• Solmut: merimiessolmu – jalus-, paalusolmu, siansorkka, tukkikytky – 

köytökset ja rihmaus – pujokset
• Suunnistus: perus karttamerkit – lisää karttamerkkejä ja kompassi – 

suunnassa kulkeminen – koordinaattijärjestelmä
• Nuotio: tulitikun sytyttäminen ja sammuttaminen – nuotion sytyt-

täminen ja sammuttaminen – nuotion sytytys ilman tulitikkuja, esim. 
tulukset  – nuotion sytytys esim. polttolasin avulla

• Ruoka: keitetään trangialla vettä – tehdään pussiruokaa trangialla 
– tehdään tuoreista raaka-aineista ruokaa – ”kikkaillaan” herkkuja 
esim. pitsaa, munkkeja, karjalanpiirakoita tms. 

• Luonnontuntemus: tunnistetaan lemmikkejä - tunnistetaan marjoa - 
tunnistetaan lintuja / linnunääniä - lähdetään ötökkäsafarille 



Samoajasta
vaeltajaksi

Vaeltajiin siirtyminen tapahtuu konkreettisesti Suomi-projektia tehdessä. 
Tavoitteena on, että projektin jälkeen vaeltajavartio on ryhmäytynyt ja 
sen jäsenet ovat saaneet kokemuksen yhteisen projektin läpiviemisestä, 
tutustuneet kotimaahansa sekä sisäistäneet vaeltajana olemisen.

Jo ennen Suomi-projektia voidaan järjestää siirtymä samoajasta vaeltajak-
si, jolloin siirtyvät vaeltajat nivoutetaan osaksi jo olevaa vaeltajavartiota. 
Siirtymäksi sopii hyvin teemareissu, jossa matkaan lähdetään pelkästään 
siirtyvien vaeltajien kanssa. Matkan varrella vanhat vaeltajat liittyvät mu-
kaan matkan taittamiseen. Matkan päätteeksi nautitaan hyvää ruokaa, hoi-
detaan juhlaseminaarit uusille vaeltajille sekä ideoidaan tulevaa toimintaa. 

Esimerkkejä teemareissuista: 

Resiinaretki
• Esimerkiksi Jokioisten museorautatieltä voi vuokrata resiinoja sa-

moin Satakunnan elämysrautatieltä. 

Melontareissu
• Melontareittejä Kurun suunnalta:  

www.phpoint.fi/ulrikaj/parkkuu/routes.htm
• Melontareittejä Forssan seudulta: www.luontoon.fi/retkikohteet/

muutalueet/saarenkansanpuisto/reitit/Sivut/Default.aspx
• Melontareittejä Lahden seudulta:  

www.lahtiregion.fi/tule-ja-viihdy/lahde-vesille/melonta

Siirtymä maraton
• 20 km kävelyä, 20 km melomista ja 20 km pyöräilyä
• Ohjeet nauhoitettu mp3:lle tai c-kasetille (jos löytyy vanhan ajan 

mankka, joka pyörittää c-kasettia ja toimii pattereilla)



Siirtymä voidaan toteuttaa myös viikonloppu reissulla –  
missäs muuallakaan kuin metsässä! 

Mukana ovat myös jo olemassa olevat vaeltajat. 

perjantai-ilta
• Siirtymä alkaa – mennään metsään
• Vaeltajamurkinan tekoa nuotiolla
• Tutustumista iltanuotiolla

lauantai
• Vaeltajaryhmän pelisäännöt (rastileikkinä)
• Vaeltajaryhmän toiminta 
• Oman toiminnan ideointi (Suomi-projekti)
• Keskustelua vaeltajuudesta ja partioaatteesta
• Leikkimielisiä ja hölmöjä kilpailuja, jotka  

ryhmäyttävät porukkaa entisestään
• Rentoutus ja hemmottelu -ilta
• Keskiyöllä uudet vaeltajat pyydetään ulos ja saatetaan läpi soihtupo-

lun, joka päättyy johonkin komealle paikalle, jossa vaeltajaluotsi ottaa 
uusien vaeltajien lupauksen vastaan

• Vaeltajaluotsi kertoo lippukunnan tarinaperinteen helmen ja velvoit-
taa jokaista vaeltajaa kertomaan tarinaa viestikapulana eteenpäin. 

sunnuntai
• Juhla-aamiainen
• Uusien vaeltajien kunniaksi nautitaan juhlava aamiainen esim. pekonia, 

nakkeja, tuoreita sämpylöitä, marjasorbettia, leivoksia, kahvia jne. 
• Aamiaisen jälkeen uusien vaeltajien tulee hallita sivistyneen käytöksen 

alkeet. Paikalle tanssiopettaja, jonka johdolla aamupäivä menee tiukan 
askeltamisen parissa / vaihtoehtona paikalle joku itsepuolustuslajeja 
harrastava, jonka johdolla harjoitellaan tuota itsepuolustuslajia.

• Ennen kotiin lähtöä sovitaan mitä vaeltajien parissa tapahtuu seuraa-
vaksi.

Samoajan
päätösmerkki



Vaeltajan päättäessä oman ikäkauden ja siirtyessään 
aikuisuuteen, hän saa metallisen päätösmerkin kiinni-
tettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun. 

Mietitään mennyttä partiopolkua. Tämä voidaan toteuttaa konkreettisesti 
esimerkiksi tekemällä nuotioviitta, ruokailuvälinepussi tms. johon koo-
taan menneitä tapahtumia merkkien muodossa.

Samalla voidaan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita, kirjataan 
ne ylös ja suljetaan omalla nimellä ja päiväyksellä varustettuun kuoreen. 
Ylös kirjatut ajatukset voi tallettaa itselle, lippukunnanjohtajalle tai vaikka 
lippukunnan kämpälle piilotettuun "aikakapseliin", josta niihin myöhem-
min palataan. Aikakapselina voi toimia mikä tahansa säänkestävä astia, 
joka piilotetaan sellaiseen paikkaan, jossa se säilyy tallessa halutun ajan. 
Sopiva aika voi olla esimerkiksi 2-4 vuotta.

Mukaan tarvitset eri partiotapahtumista saatuja partiomerkkejä.

Vaellus, jolla on jokin oma teema, jossa joka koko vaelluksen ajan ollaan 
samalla vaatetuksella. Tämä voidaan toteuttaa myös vaeltamalla esim. 20 
kilometriä, niin että ensimmäinen osuus vaelletaan  turkissa ja vaatteita vä-
hennetään matkan varrella niin, että loppukilometrit vaelletaan bikineissä.

Vaeltajasta
aikuisuuteen



Aikuisuusseremonia toteutetaan ulkomaanprojektin yhteydessä tai sen 
jälkeen ryhmälle tai vaeltajalle merkityksellisessä paikassa. Seremoniassa 
voi olla paikalla lippukunnan aikuisia, esimerkiksi lpkj ja vaeltajaluotsi.

Seremoniaan voi sisältyä esimerkiksi kuksan tai puukon valmistus ja/tai 
käyttöönotto. 

Vinkkejä kuksan ja 
puukon valmistukseen ja 
vihkimiseen löytyy myös 
internetistä, esim. 

• http://fi.scoutwiki.org/Kuksa
• http://fi.scoutwiki.org/Puukko
• http://www.nic.fi/~esa2k/kuksa.htm tai 
• http://www.nic.fi/~niny/kuksa1.html



Puukon teko-ohjeet ovat v. 2001 mustakantisesta vartionjohtajan käsikirjasta.
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