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Hyvä kouluttaja,
Kädessäsi on materiaali Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämiseen lippukuntasi uusille aikuisille.
Tervetuloa partioon, josta jotkut käyttävät nimitystä Terkku – koulutus, on yksi tärkeimmistä
koulutustehtävistä uusien aikuisten perehdyttämiseksi partion kiemuroihin ja sillä varmistetaan, että lasten ja
nuorten tukena toimii riittävästi osaavia aikuisia johtajia.
Tervetuloa partioon – koulutuksen toteuttaminen on lippukunnan vastuulla, mutta lippukunnat voivat myös
tehdä yhteistyötä ja esimerkiksi pitää yhteisen Tervetuloa partioon -koulutuksen alueellaan. Jos koulutukseen
on osallistumassa lippukunnasta vain muutama uusi aikuinen, kannattaa koulutus toteuttaa useamman
lippukunnan voimin. Perehdytys oman lippukunnan käytänteisiin voidaan sitten toteuttaa koulutuksen
jälkeen lippukunnassa muun toiminnan ohessa.
Käyttäkää hyödyksenne paketissa olevia materiaaleja ja muokatkaa koulutuksesta näköisenne kokonaisuus.
Muistathan myös, että lippukunnissa olevat vanhat koulutusperinteet ja -tavat ovat tärkeässä asemassa, joten
hyviä käytäntöjä kannattaa edelleen hyödyntää koulutuksessa.
Tuen Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämiseen saa piirin koulutusryhmältä. Ryhmän osaamista
kannattaa hyödyntää aina, kun eteen tulee kysymyksiä, tai jos kaipaatte muita vinkkejä koulutuksen
järjestämiseen. Usein ratkaisu löytyy helpommin yhdessä.
Tervetuloa partioon on uudelle aikuiselle ensimmäinen partiokoulutus, joten se kannattaa tehdä huolella.
Partiokoulutus on perinteisesti laadukasta, hauskaa ja partiomenetelmän mukaista toimintaa. Hyvä mielikuva
ensimmäisestä koulutuksesta luo näin hyvän pohjan ja innostuksen partiokoulutukseen jatkossakin.
Koulutusintoa!
Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä
Yhteystiedot koulutusryhmään löydät netistä: www.hp.partio.fi.

Vinkki:

Tätä koulutusmateriaalia voit käyttää myös esimerkiksi vanhempainilloissa partiosta kertomiseen tai
partiotoiminnan esittelyyn lippukunnan sidosryhmille ja muille partiotoiminnasta kiinnostuneille.
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TERVETULOA PARTIOON -KOULUTUS
Tervetuloa partioon -koulutus perehdyttää partioon ja tukee erityisesti uusia aikuisia toimijoita.
Osallistujan tulee olla ainoastaan partiosta kiinnostunut, eikä esitietoja siis tarvita.
Koulutus järjestetään yleensä 1–2 iltana tai osana esim. lippukunnan muuta tapahtumaa. Suoritus on myös mahdollinen
pestissä toimien kokeneen partiojohtajan ohjauksessa. Koulutuksen tukena toimii Partiofakta-opiskelumateriaali sekä
Partiojohtajan käsikirja.
Koulutuksen päättää päätöskeskustelu ja sen suorituksesta saa todistuksen.
Koulutuksen käyminen on esitietovaatimuksena mm. partiojohtaja, sampo, akela ja luotsi koulutuksiin.

Koulutuspaketin sisältö
Tämä paketti sisältää kaikki Tervetuloa partioon – koulutuksessa tarvitsemasi materiaalit, ohjeet koulutusrupeamien
toteuttamiseksi sekä esimerkkiohjelmarungon koulutuksen rakenteesta.
Materiaalipaketin löydät osoitteesta: http://www.hp.partio.fi/lippukunnille
Materiaalipaketti sisältää:
• Tervetuloa partioon - Kouluttajan oppaan
• Tervetuloa partioon – PowerPoint -esityksen
• rupeamakohtaiset harjoitukset/ tehtävät
• rupeamakohtaiset jaettavat materiaalit
• ikäkausien esittelymateriaalin
• sekä todistus-pohjan

Materiaalit
osoitteessa:
www.hp.partio.fi/
lippukunnille

Huomioi,

että kurssilaisille koulutuksessa suositellaan jaettavan seuraavat materiaalit:
• Turvallisuus ohjeet
• (ja Turvallisuusohjeita ja määräyksiä partiotoimintaan vesillä)
• Polku partioon –vihkot
Nämä materiaalit tulee lippukunnan tilata Partioasemalta tai internetin kautta osoitteesta:
http://www.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Materiaalit/Materiaalitilaus.iw3
Voit tarvittaessa tulostaa ne myös internetistä osoitteesta: http://www.hp.partio.fi/lippukunnille.
Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan myös ikäkausimateriaaleja, joita voit laittaa näytille tarkempaa tutustumista
varten kuten Sudenpennun kirja, Seikkailijan ja Tarpojan aktiviteettikortit sekä Samoajan ja Vaeltajan muistikirjan.
Voit myös halutessasi tulostaa PowerPoint -esityksestä haluamasi diat ja jakaa niitä koulutuksen osallistujille.
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Koulutuksen sisältö
Tervetuloa partioon -koulutus rakentuu Tätä on partio ja Turvallisesti partiossa – moduuleista, joiden yhteiskesto on n. 3-4 tuntia
toteutustavasta riippuen.
Turvallisesti partiossa –moduulissa tutustutaan Partion turvallisuusohjeisiin sekä käsitellään partion turvallisuuteen liittyviä
yleisiä asioita, kuten retkien järjestämistä sekä fyysistä ja henkistä turvallisuutta.
Tätä on partio –moduulissa perehdytään puolestaan siihen mitä partio on: päämäärään ja periaatteisiin, kasvatustavoitteisiin
ohjelmaan, menetelmään ja partion eri organisaatioihin, kuten lippukuntaan. Tässä moduulissa tutustutaan myös partion
historiaan.

Koulutuksen tavoitteet
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tietää voimassaolevat turvallisuusohjeet
osaa toimia pienissä tapaturmatilanteissa
osaa perusturvallisuusajattelun
tietää partioliikkeen historian pääkohdat
tietää termit, päämäärän, arvopohjan ja perusperiaatteet
tietää miten partioliike on organisoitunut (maailmanjärjestöt, SP, piirit, lpk)
tietää partion www-sivut, käsikirjat ja muut tietolähteet
tietää kasvatustavoitteiden osa-alueet
tietää partiomenetelmän ja ikäkaudet

Kuka kouluttajaksi?
Tervetuloa partioon –koulutuksen järjestämisestä vastaa aikuinen, vaikkapa lippukunnan koulutusvastaava. Hän kokoaa
tarvittavan määrän kouluttajia toteuttamaan koulutusta. Kouluttajina voi toimia lippukunnan aikuisia partiolaisia, mutta myös
kouluttamisesta kiinnostuneille vaeltajaikäisille tehtävä sopii mainiosti. Heitä kannattaakin kysellä mukaan kouluttamaan.
Kouluttajat tarvitsevat hyvät tiedot partion perusteista, kuten arvoista ja päämääristä, joten on hyvä pohtia kuka on soveltuva
kouluttaja näihin vaativimpiin koulutusrupeamiin. Koulutuksessa on hyvä antaa tilaa aikuisten omille ajatuksille ja
oivalluksille. Koulutusta järjestettäessä on myös pidettävä mielessä se, että uudelle aikuiselle koulutus on ensimmäinen
kokemus partiokoulutuksesta, joten kouluttajien kannattaa perehtyä huolellisesti koulutettaviin aiheisiin. Aikuisilla saattaa
nimittäin olla vaikeitakin kysymyksiä.
Kouluttajat saavat tukea ja palautetta koulutuksen vastaavalta järjestäjältä sekä toisiltaan. Piireissä on tarjolla myös
partiokouluttajakoulutusta, jos kaipaat lisävalmiuksia kouluttamiseen. Piirin koulutusryhmä ja sen koulutusohjaajat ovat sekä
hyvä linkki että myös vinkkiapu koulutuksen järjestäjälle.

Koulutuksen rakenne
Tervetuloa partioon –koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osasta:
• aloituskeskustelusta
• varsinaisesta koulutuksesta tai ohjatusta itseopiskelusta sekä
• koulutuskokonaisuuden päättävästä päätöskeskustelusta
Seuraavassa on kerrottu näiden eri osioiden rakenteesta ja tavoitteista.

Aloituskeskustelu
Ennen koulutusta tai sen aluksi on suotavaa kouluttautujan ja ohjaan välillä käydä ns. aloituskeskustelu. Aloituskeskustelun
tavoitteena on kartoittaa kouluttautujan osaaminen ja tavoitteita koulutuksen suhteen. Tämä edesauttaa koulutuksen
räätälöinnissä kouluttautujalle parhaiten soveltuvaksi.
Ideaali tilanne on, että yhdellä ohjaajalla olisi maksimissaan kolme ohjattavaa.
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Apukysymyksiä ohjaajalle:
• Selvitä keskustelun tarkoitus – keskustelu ei ole kuulustelu vaan tarkoitus on havainnoida kurssilaisen
tavoitteita ja tarpeita
• Mitkä ovat kouluttautujan omat tavoitteet, toiveet ja motivaatio?
• Miltä vaikuttaa, mikä on lähiopetuskertojen tarve kouluttautujan kohdalla?
• Pääseekö hän osallistumaan niihin?
• Koulutuksen rakenne? Ajankäyttö?
• Mitä kouluttautuja tietää partiosta ja mitä ei
• Mihin tulisi kiinnittää huomioita
• Muita kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia?

Päätöskeskustelu
Koulutuksen päätteeksi käydään päätöskeskustelu kouluttautujan ja ohjaajan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että
koulutuksen tavoitteet kouluttautujan kohdalta on saavutettu. Tämän lisäksi voidaan käydä erikseen myös palautekeskustelu.
Apukysymyksiä ohjaajalle:
• Miten kouluttautujan tavoitteet täyttyivät
• Mitä kouluttautuja on oppinut koulutuksen aikana?
• Onko kouluttautujalla nyt riittävät tiedot partiosta? Mikä vaatii vielä huomiota?
• Ymmärtääkö kouluttautuja kasvatustavoitteiden, partio-ohjelman ja –menetelmän väliset suhteet
• Ymmärtääkö kouluttautuja aikuisen roolin partiossa?
• Onko kouluttautujalla kysymyksiä? Ajatuksia? Palautetta?
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KOULUTUKSEN RUNKO
Tapa 1: Iltakoulutus
Iltakoulutus järjestetään yleensä 1-2 iltana. Koulutus voidaan jakaa moduulien mukaisesti eri illoille.

Huomioitavia asioita ja vinkkejä:
Kouluttajina voivat toimia muutkin kuin lippukunnanjohtaja. Vaihtoehtoisia kouluttajia on mielekästäkin hankkia, koska
siten uudet aikuiset tutustuvat lippukunnan eri toimijoihin.
Kurssilaisille voidaan antaa myös etätehtäviä. Esimerkiksi turvallisuusohjeita voi kerrata seuraavana koulutusiltana
leikkimuotoisilla pistokokeilla.
Aihe

Kouluttaja

Etätehtävä

Kesto

Turvallisesti
partiossa
Turvallisuusohjei‐
siin tutustuminen

Turvallisuusohjeet tutuksi
Turvallisuus partiotoiminnassa
Tapaturmissa toimiminen ja
viestintä onnettomuuden
sattuessa
Tätä on
partio

15’
30’

Lippukunnan ea‐
kouluttaja

osana
edellistä

Partioliikkeen historia

10’

Päämäärä, arvopohja ja
perusperiaatteet

20’

Kasvatustavoitteet

Koulutuskonkari

30’

Partio‐ohjelma ja ‐menetelmä

Koulutuskonkari

30’

Organisaatiot

Lippukunnanjohtaja

10’

Materiaalit ja tietolähteet

10’
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Tapa 2: Perinteinen kurssimuotoinen koulutus
Kurssimuotoinen koulutus voidaan järjestää yhden illan aikana tai esimerkiksi osana lippukunnan muuta tapahtumaa, kuten
lippukuntaretkeä.

Huomioitavia asioita ja vinkkejä:
Koulutus on aina tehokkaampaa jos kohderyhmä on aidosti paikalla. Siksi olisi hienoa, jos koulutus voitaisiin järjestää vaikka
osana lippukuntaretkeä. Tämä olisi varmasti mielekästä niin kurssilaisille kuin lippukunnallekin. Retkellä järjestetty koulutus
myös antaa enemmän vaihtoehtoja koulutuksen toteutukseen.
Ajankohta

Aihe

Kesto

Tätä on partio
La
9:00

Aloitus
‐ tervetuloa sanat ja tutustumiskierros/ ‐leikki

15’

9:15

Partioliikkeen historia
‐ Partiofakta DVD:n historia osan katsominen sekä toiminnallinen peli

15’

9:30

Päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet

20’

10:00

Kasvatustavoitteet
‐ yleinen keskustelu kasvatustavoitteista ja aktiviteettiharjoitus

30’

Partiomenetelmä ja ‐ohjelma
‐ ”mikä tekee partiosta partion” ‐harjoitus, lisäksi käydään läpi
ikäkausien kuvaukset ja erityispiirteet

30’

Organisaatiot
‐ mallilippukunnan organisaatiokaavioon tutustuminen, termit haltuun

20’

Turvallisesti partiossa
La
13:00

Turvallisuusohjeet tutuksi
‐ lyhyt alustus ja materiaalin jako

20’

Turvallisuus partiotoiminnassa
‐ ryhmä‐/ parikeskustelu turvallisuudesta case ‐harjoituksen avulla

40’

Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa
Materiaalit ja tietolähteet

osana
edellistä
5’

Tapa 3: Itseopiskelu
Tervetuloa partioon – koulutuskokonaisuus voidaan myös suorittaa itseopiskeluna, pestissä toimien ja koulutusta ohjaa
kokenut, mielellään aikuinen partiojohtaja. Koulutuksen tukena toimii Partiofakta-opiskelumateriaali, Partiojohtajan käsikirja
sekä oheinen PowerPoint –esitys.
Koulutuksen aluksi käytävässä aloituskeskustelussa päätetään yhdessä ohjaajan kanssa opiskelutavoista ja menetelmistä.
Menetelmiin voi kuulua esimerkiksi lukemista, oppimistehtäviä, keskusteluja, pestissä oppimista, kehitystehtäviä tai
osallistumista koulutustapahtumiin tai seminaareihin.
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KOULUTUSRUPEAMAT
Tässä osio sisältää ohjeet koulutusrupeamien pitämiseen.
Rupeamaohje on jaoteltu seuraavasti:
• moduulin nimi
• moduulin osa
• koulutusrupeaman tavoitteet
• koulutusrupeaman kesto minuutteina
• tarvikkeet, joita tarvitset koulutusrupeaman pitämisessä sekä
• ohje koulutusrupeaman pitämiseen sekä aputekstit kouluttajalle
Lopussa on vielä mainittu PowerPointin diojen numerot, mahdolliset koulutusrupeamassa jaettavat materiaalit sekä
Partiojohtajan käsikirjan sivut, joissa aihetta on käsitelty

Tätä on partio (2 tunti)
Partioliikkeen historia
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen tietää partioliikkeen historian pääkohdat
10 min.
PowerPoint tai Partiofakta DVD sekä Partiohistorian kulmakiviä – laput tulostettuna ja valmiiksi leikattuina

Ohje:

Näytä ensin Partiohistoria – video (PowerPoint tai Partiofakta DVD)
Harjoitus 1: Muistatko vielä, mitä tapahtui milloinkin?
Jaa tämän jälkeen koulutettaville Partiohistorian kulmakiviä – laput. Lapuissa on videossa nähtyjä sekä
muita partiotapahtumia. Pyydä kurssilaisia asettamaan laput pöydälle aikajärjestykseen. Tehtävä voidaan
suorittaa myös pareittain tai jos koulutettavia on useita, voit laittaa heidät itse liikkumaan lappujen kanssa
oikeaan järjestykseen
Käykää harjoitus lopuksi lyhyesti keskustellen läpi. Jaa lopuksi Partiohistorian kulmakiviä – tuloste.

PowerPointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:

3-5
Partiohistorian kulmakiviä –tuloste
s. 11 ja 22-32

Päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen tietää partiotoiminnan päämäärän, arvopohjan ja perusperiaatteet
15 min.
PowerPoint

Ohje:

Käy läpi PowerPointin avulla partion päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet

Kouluttajan aputekstit:
Partion päämäärä ja arvopohja
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.

9

Arvopohja
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva,
jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja
ympäristöön.
• Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman
hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.
• Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine
vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kykyä toimia eettisesti oikein.
• Suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten
ihmisten kunnioittamista.
• Suhde yhteiskuntaan merkitsee rauhan, ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön edistämistä
niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se merkitsee myös yhteiskunnallista
aktiivisuutta ja uskollisuutta omaa maata kohtaan.
• Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä tuleville
sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.
Partioliikkeen toimintaperiaatteita
Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja
arvopohjan. Suomessa partion kohderyhmänä ovat 7 - 22-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden toimintaa aikuiset
ohjaavat ja tukevat. Myös aikuisille partiossa mukana oleminen tarjoaa tilaisuuden kasvuun ja monipuoliseen
kehittymiseen.
Partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden
periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon
sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Yksilölle varataan tilaa oman
uskonnon harjoittamiseen.
Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään
nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.
PowerPointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:

6-9
--s. 49-51

Kasvatustavoitteet
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen tietää kasvatustavoitteiden eri osa-alueet
Yleinen keskustelu ja kertominen kasvatustavoitteista 10 min., tehtävät ja niiden purku 10-20min
Kasvatustavoitteet –vihko, kasvatustavoitetaulukko (power-point tai tuloste)

Ohje:

Kerro yleisellä tasolla, mitä ovat kasvatustavoitteet ja käy kasvatustavoitteet läpi ”nelikentän” avulla.
Jaa tämän jälkeen kurssilaisille kasvatustavoite –tehtävä monisteet. Tehtävän voi tehdä myös pareittain.
Tehtävä ja vastaukset käydään keskustellen läpi. Voit myös niin halutessasi esittää kurssilaisille
lisäkysymyksiä esim. miksi ajattelet näin?, voiko aktiviteetti liittyä johonkin toiseen kasvatustavoitteeseen?

Kouluttajan aputekstit:
Mikä on kasvatustavoite?
Kasvatustavoitteet antavat sanallisen muodon sille monipuolisen partiotoiminnan kokonaisuudelle,
punaiselle langalle, joka etenee ikäkaudesta toiseen. Niissä kirjoitetaan auki sitä, millainen tässä kulttuurissa ja
tässä maailmanajassa on kunnon kansalainen sekä millaista on tasapainoinen elämä partion arvopohjasta
käsin.
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Kasvatustavoitteet on laadittu aikuisen johtajan tueksi. Vartionjohtajalle riittää, että hän tuntee ikäkauden
ohjelman. Kasvatustavoitteet ovat löydettävissä konkreettisesta tekemisestä kolo-illoista, leirillä ja retkillä, ja
ohjelman avulla kasvatustavoitteet voivat toteutua.
Lippukunnan aikuisten johtajien tulee tuntea kasvatustavoitteet, sekä yleiset että ikäkausikohtaiset, jotta he
voivat ymmärtää ikäkausitoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tämä on tärkeää esimerkiksi ikäkausivastaavalle.
Esimerkki kasvatustavoitteiden nousujohteisuudesta ja punaisesta langasta läpi ikäkausien:
Suhde itseen kasvatustavoite:
• Sudenpentu: Osaa huolehtia aikuisen avustuksella syömisestään, nukkumisestaan, tavaroistaan, hygieniastaan yms.
itselleen uusissa olosuhteissa. Haluaa liikkua ja ulkoilla.
• Seikkailija: Pärjää ryhmänsä kanssa erilaisissa olosuhteissa. Osaa huolehtia syömisestään, nukkumisestaan,
hygieniastaan, ulkoilustaan
• Tarpoja: Pärjää kaverinsa kanssa tai tuetusti yksinkin erilaisissa olosuhteissa. Ymmärtää ravinnon, unen, ulkoilun
ja liikkumisen merkityksen jaksamiselle ja osaa toimia sen mukaan.
• Samoaja: Pärjää yksinkin uusissa ja erilaisissa tilanteissa. Osaa ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.
• Vaeltaja: Pärjää itsenäisesti elämässä. Valitsee terveyttä edistävän elämäntavan.
Yleiset kasvatustavoitteet
Yleiset kasvatustavoitteet ilmaisevat tavoitteita yleisellä tasolla, ne kertovat yhtä lailla partion ulkopuolisille
kuin partiota sisältä päin tuntevillekin, mihin partio oheiskasvattajana pyrkii.
Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon
ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii
aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.
Kasvatustavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:
•
•
•
•

Suhde itseen
Suhde toisiin ihmisiin
Suhde yhteiskuntaan
Suhde ympäristöön

Kasvatustavoitteiden nelikenttä
Suhde itseen
Partiolainen kehittää itseään ihmisenä. Hän pitää huolta itsestään ja terveydestään (terveet elintavat).
Partiolainen pyrkii monipuoliseen ja tasapainoiseen elämään. Partiossa saa aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja
väärästä sekä kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolainen uskaltaa heittäytyä
uusiin ja erilaisiin tilanteisiin, ja hän käyttää luovuuttaan. Hän leikkii, käyttää mielikuvitustaan ja löytää
toimivia ratkaisuja erilaisiin pulmatilanteisiin. Partiolainen tarttuu toimeen. Partiolainen osaa antaa ja
hyödyntää saamaansa palautetta. Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti ja tavoitteellisesti.
•
•
•
•
•
•
•

Elämänhallinta
Terveiden elintapojen edistäminen
Luovuus ja kekseliäisyys
Toimeen tarttuminen
Käsitys oikeasta ja väärästä
Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
Oman jumalasuhteen etsiminen

Suhde toisiin ihmisiin
Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman, välittömän edun mukaista. Hän
ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että
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on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän
osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla. Partiolainen on rehti ja rehellinen.
Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.
•
•
•
•
•
•

Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
Erilaisuuden näkeminen rikkautena
Kyky asettua toisen asemaan
Yhteisvastuullisuus
Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”
Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan
Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän asioista ja vaikuttaa niihin. Hän osaa ottaa
erilaisia rooleja johtajana ja johdettavana erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Partiolainen ymmärtää
virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä (organisaatiolukutaito).
Partio kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja, kuten aloitteellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä,
tavoitteenasettelua ja organisointikykyä. Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen. Hän huomaa
epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja
yhteiskuntaa.
Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiinnostunut myös muista kulttuureista ja arvostaa
niitä. Partiolainen mieltää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.
•
•
•
•
•

Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
Oman ja muiden kulttuurien arvostus
Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

Suhde ympäristöön
Partiolainen osaa liikkua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa.
Partiolainen kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä. Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- ja
toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elinympäristön
säilymisestä myös tuleville sukupolville (kestävän kehityksen periaate).
•
•
•
•
•

Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde
Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureissa)
Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä
Vastuu elinympäristöstä
Luonnon kunnioittaminen

Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:
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Kasvatustavoitteet –tehtävät
s. 98-100

Partio-menetelmä ja -ohjelma
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen tietää partiomenetelmän ja eri ikäkaudet
30 min.
Post-it – lappuja, kyniä tai tusseja, Partiomenetelmä – kuva (PowerPoint tai A3 tuloste), PowerPoint tai
Partiofakta DVD, Ohjelmauudistus –vihko, Sudenpennun jäljet –kirja, Seikkailijan ja Tarpojan
aktiviteettikortit, Samoajan ja Vaeltajan muistikirjat
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Ohje:

Partiomenetelmä:
Harjoitus 2: Mikä tekee partiosta partion?
Jaa osallistujille muutamia post-it lappuja joihin pyydä heitä kirjoittamaan, mikä heidän mielestään partiosta
tekee partion. Kerää laput fläppi -paperille ja käy läpi. Paljonko löytyi samoja juttuja jne.?
Ota tämän jälkeen esille partiomenetelmä kuva (joko PowerPoint tai tuloste). Kuinka hyvin Post-it –laput
sopivat partiomenetelmään? Käy yhteisesti läpi kurssilaisten kanssa keskustellen ja liimaa kukin lappunen sitä
parhaiten vastaavaan kohtaan partiomenetelmässä. Tämän jälkeen käy läpi mitä partiomenetelmä tarkoittaa
tarkemmin.
Partio-ohjelma:
Alusta lyhyesti miksi partio-ohjelman toteutuminen on lippukunnan oleellisin tehtävä, ennen siirtymistä
eteenpäin. Ks. kouluttajan aputekstit!
Käy tämän jälkeen läpi ikäkaudet ja ikäkausien erityispiirteet näyttämällä partion ikäkaudet –video joko
oheiselta PowerPointilta tai Partiofakta DVD:ltä.

Kouluttajan aputekstit:
Partiomenetelmä – miten partion päämäärään päästään?
Partio-ohjelma konkretisoi partiomenetelmää. Se antaa lippukunnalle mallin siitä, miten partiomenetelmää
toteutetaan. Partiomenetelmän nousujohteisuus-osa toteutuu ohjelman aktiviteeteissa: kunkin ikäkauden
aktiviteetit on suunnattu kyseiselle ikäkaudelle.
Partiomenetelmä vastaa kysymykseen: miten partion päämäärään päästään? Mitä sellaista lapset ja nuoret
partiossa tekevät, mikä auttaa heitä kasvamaan ja kehittymään kohti kasvatustavoitteita, jotka konkretisoivat
päämäärää?
Sitoutuminen partion arvoihin
Partiolaisen lupaus, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion arvoja. Niiden kautta partiolainen sitoutuu partion arvoihin.
Mitä se on käytännössä?
Kussakin ikäkaudessa annetaan lupaus ikäkauden alussa. Lupauksen sanamuoto on kaikille
yhteinen, ikäkauden nimi vain vaihtuu. Ihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, lisääntyvät
ikäkausien myötä. Kullekin ikäkaudelle on valittu ihanteet, joihin ikäkauden aloittava lapsi tai nuori
voi sitoutua ja jotka hän ymmärtää. Ihanteiden ja lupauksen avulla lapsille ja nuorille kerrotaan
partion arvoista heille sopivalla tavalla. Lupauksenannon tapahtumana tulee olla ikäkauden
näköinen.
Symboliikka
Partiosymboliikkaan kuuluu toimintatapoja, sisältöjä ja esineitä, joilla on yhteisesti ymmärretty merkitys. Symboliikalla
liitetään lapset ja nuoret omaan ryhmäänsä, lippukuntaansa sekä maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen.
Mitä se on käytännössä?
Symboliikka sisältää merkkejä, värejä, kuvioita, sanallisia tunnuksia ja kaikkea sitä, mikä tekee
partiosta partion näköistä. Symboliikka on tärkeä osa partiota.
Nousujohteisuus
Jokainen yksilö saa partiossa sopivan haasteellisia tehtäviä. Ikäkauteen sopiva ohjelma auttaa kasvamaan.
Mitä se on käytännössä?
Nousujohteisuus tarkoittaa jokaisen partiolaisen kohdalla sopivan haasteellisia tehtäviä. Partiossa
jokainen yksilö otetaan huomioon, hänestä ollaan kiinnostuneita ja hän voi toimia omien
edellytystensä sekä kiinnostustensa mukaan.
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Nousujohteisuus on rakennettu ohjelman sisään ikäkausijaolla, ikäkausille suunnitelluilla
aktiviteeteilla sekä ikäkausiohjelmien rakenteella.
Vartiojärjestelmä
Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Näissä pienryhmissä lapsi ja nuori
kasvavat toimimaan ryhmän jäsenenä.
Mitä se on käytännössä?
Vartio on pienryhmä, jota johdetaan käyttäen vartiojärjestelmää. Vartionjohtaja on vertaisjohtaja tai
lähijohtaja, ja vartiota johdetaan vartionjohtajan kautta. Vartio suunnittelee toimintaansa ja päättää
esimerkiksi tehtävistä aktiviteeteista vartioneuvostossa. Lauman toiminta ei täysin vastaa vartion
toimintaa: lauma on suurempi ryhmä ja vertaisjohtajuus puuttuu.
Tekemällä oppiminen
Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa oppia. Partiossa opitaan kokemisen ja tekemisen kautta.
Mitä se on käytännössä?
Tekemällä oppiminen on lapselle ja nuorelle luonnollinen tapa oppia asioita. Partiolainen kehittyy
tekemällä oppimisen kautta. Partiolainen pääsee itse kokemaan asioita ja pohtimaan tekojensa
seurauksia sen sijaan, että seisoisi vain vieressä katsomassa, kun joku toinen tekee. Itse tekemällä
oppii monipuolisesti, ja samalla oppiminen on myös hauskaa.
Aikuinen tuki
Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuinen on tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, osallistumista ja
vaikuttamismahdollisuuksia.
Mitä se on käytännössä?
Aikuinen partiossa tarkoittaa 22 vuotta täyttänyttä.
Aikuinen toimii partiossa lapsen tai nuoren oheiskasvattajana. Tätä tehtävää hän voi toteuttaa
monella tavalla, kuten opettamalla tiettyjä taitoja, olemalla sopivalla tavalla läsnä, näyttämällä
esimerkkiä, olemalla samaistumiskohde sekä luomalla puitteita, joissa nuori voi toimia.
Partio-ohjelma määrittelee aikuisen roolit näin:
• Sudenpennut: Laumaa johtaa akela (tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen) tukenaan toinen
akela tai tehtävää opetteleva aikuinen, vaeltaja tai samoaja.
• Seikkailijat:
Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo (tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen)
tukenaan toinen sampo tai tehtävää opetteleva aikuinen tai vaeltaja.
• Tarpojat:
Vartiolla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, joka on vastuussa vartion
toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan.
• Samoajat:
Vartiolla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, joka on vastuussa vartion
toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan.
• Vaeltajat:
Vartiolla on tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi. Aikuinen on vastuussa ryhmän
toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan.
Päivän hyvä työ
Partiossa lapsi ja nuori kasvavat ottamaan vastuuta itsestään ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee
yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.
Mitä se on käytännössä?
Partion päämääränä on kasvattaa aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat toimia epäitsekkäästi
paremman huomisen puolesta. Päivän hyvä työ on yksi tapa viestiä, puhua ja muistaa tällaiset
pienet teot.
Päivän hyvän työn tekeminen myös osoittaa konkreettisesti lapselle ja nuorelle, että he pystyvät
vaikuttamaan toimintaympäristöönsä ja muuttamaan sitä parempaan suuntaan.
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Toiminta luonnossa
Partiossa lapsi ja nuori toimivat luonnossa. Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö.
Mitä se on käytännössä?
Luonto on partiossa toimintaympäristö, jossa oppii monia asioita. Partiolainen toimii luonnossa
luonnon ehdoilla. Halu toimia luonnossa sekä suojella ja varjella luontoa ja sen moninaisuutta
syntyvät myönteisten luontokokemusten ja tiedostamisen kautta. Partiolainen myös ymmärtää
luonnon monimuotoisuutta ja arvostaa sekä kunnioittaa sitä. Tämän lisäksi luonto on lapsille ja
nuorille ympäristö, jossa syy–seuraus-suhteet näkyvät selvästi: jos jättää paidan teltan ulkopuolelle
yöksi, se kastuu.
Luonnossa toimiminen ja luonnossa selviytymisen taitojen kartuttaminen kasvattavat lasten ja
nuorten itsetuntemusta ja itseluottamusta. Luonto tarjoaa myös moninaisia mahdollisuuksia
hiljentymiseen ja maailmankaikkeuden suuruuden kokemiseen.
Partio-ohjelma – miten kasvatustavoitteisiin päästään?
Lippukunnan ensisijainen tehtävä on partio-ohjelman toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen.
Partio-ohjelman tavoitteellinen toteuttaminen kussakin ikäkaudessa yhdessä ja erikseen on lippukunnan
oleellisin tehtävä, sillä siinä toteutuvat partion kasvatuksellinen tavoite ja päämäärä. Kärjistäen voi ajatella,
että kaikki mitä lippukunnassa tapahtuu, on viime kädessä ikäkausitoimintaa tai ainakin tukee sitä.
Kaikki ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita.
Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:

Partiomenetelmä: 11-13
Partio-ohjelma: 14-15
Ohjelmauudistus –vihkon sivut
Partiomenetelmä: s. 101-108
Partio-ohjelma: s. 109-131

Organisaatiot
Tavoite:
Kesto:
Materiaalit:

Kurssilainen tunnistaa lippukunnan organisaation ja toimijat
20 min.

Ohje:

Käy läpi PowerPoint –esityksen avulla partion organisaatiorakenne ja näiden yhteydet toisiinsa sekä
esimerkki lippukunnan organisaatiokaavio. Käy läpi jo tutuiksi tulleet (partio-ohjelma ja –menetelmä
koulutusrupeama) tulleet termit ja käy samalla läpi millaisia toimijoita aktiivisesti lippukunnassa toimii.

Kouluttajan aputekstit:
Maailmanjärjestöt
Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä:
• WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
• WOSM (World Organisation of the Scout Movement)
Näiden kahden maailmanjärjestön kautta partiotoiminta nivoutuu yhtenäiseksi. Suomen Partiolaiset, ja
keskusjärjestön kautta kaikki partiolaiset, ovat molempien kattojärjestöjen jäseniä.
Partiolupaus ja -laki ovat yhteisiä kaikille maailman partiolaisille.
Partiolaisia on 38 miljoonaa yli 200 maassa.
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Keskusjärjestö
Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä. Kaikkiaan Suomessa on noin 70 000
partiolaista. Järjestön keskustoimisto, Partioasema sijaitsee Helsingin Töölössä.
Piiri
Partio on organisoitu Suomessa kolmeen tasoon: paikallisyhdistyksiin eli lippukuntiin sekä näiden toimintaa
tukeviin partiopiireihin, Finlands Svenska Scouter r.f.:än (FiSSc) ja keskusjärjestöön.
Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita oli 1.1.2009 Suomessa 11, FiSSc mukaan lukien. Piirijako
myötäilee maakuntajakoa. FiSSc toimii koko Suomen alueella. Suomen Partiolaiset on uudistamassa
piirirakennettaan ja tavoitteena on yhdeksän partiopiiriä.
Lippukunta
Lippukunta on toiminnan perusyksikkö. Lippukuntia on suuria ja pieniä. Lippukunnat voivat olla joko
tyttö-, poika- tai sekalippukuntia. Noin 820:stä lippukunnasta yli puolessa on jäseninä sekä tyttöjä että poikia.
Monilla lippukunnilla on tukenaan taustayhteisö, joka voi olla seurakunta, aatteellinen tai uskonnollinen
yhdistys, kunta, vanhempainneuvosto tai yritys.
Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:

16-18
Ohjelmauudistus –vihkon sivut
s. 17 ja maailmanjärjestöt: s. 56-58

piiri: s 186

lippukunta: s.172

Turvallisesti partiossa (1 tunti)
Turvallisuusohjeet tutuksi
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen tietää voimassa olevat turvallisuusohjeet
15 min.

Ohje:

Käy PowerPointin avulla perustiedot Turvallisuusohjeista ja jaa kurssilaisille Turvallisuusohjeet ja
Turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita partiotoimintaan vesillä –vihkot. Tutustukaa turvallisuusohjeiden sisältöön
pintapuolisesti sisällysluettelon avulla.
Käykää lopuksi läpi leiri- ja retkitoiminnan johtajien pätevyysvaatimukset dian nro 23 avulla.

Kouluttajan aputekstit:
Partiossa leikitään, juostaan, hiihdetään. suunnistetaan, pelataan ja nauretaan ja aktiivinen toiminta näkyykin
kaikessa mitä teemme. Hyvin tärkeää on kuitenkin muistaa, että turvallisuus on kaiken toiminnan
lähtökohta. Parhaiten turvallisuus toteutuu, kun kaikki toiminta suunnitellaan hyvin etukäteen.
Kaikilla johtajatehtävissä toimivilla on vastuu lasten ja nuorten sekä henkisestä että fyysisestä
turvallisuudesta. Lopun viimein vastuu on aina aikuisella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö nuoret saisi
toimia myös keskenään. Tärkeintä on, että lippukunta on kouluttanut kaikki johtajatehtävissä toimivat niin,
että heillä on riittävät tiedot ja taidot.
Turvallisuudella ei aina tarkoiteta vain fyysistä turvallisuutta, kuten sitä, että kämpällä on vaahtosammutin
seinällä. Tärkeää on myös henkinen turvallisuus. Etenkin nuorille partiolaisille moni asia saattaa olla pelottava.
Usein keskustelemalla ja käytännön kautta oppimalla myös nuoret partiolaiset oppivat rohkeammiksi.
Tekemällä oppii ja etukäteen suunnittelulla selviää monelta. Aina kaikkia onnettomuuksia ei voida
ennaltaehkäistä. On kuitenkin tarkkaan harkittava, kuinka suuri riski kannattaa ottaa. Jos 20 sudenpentua
veistää makkaratikkua, on todennäköistä, että yksi laastari tarvitaan. Tämä on kuitenkin vielä hallittu riski,
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joka kannattaa ottaa. Mutta jos lippukunnan tuore tarpojavartio haluaa lähteä viikoksi vaeltamaan keskenään
oudolle seudulle, on johtajatehtävissä toimivan henkilön aihetta puuttua suunnitelmiin.
Partiovakuutus
Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset If:ssä. Vakuutus
korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat. Tapaturma- ja
matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden.
Retki- ja leiritoiminnan vaatimukset
Kaikilta partiotoimintaan osallistuvilta edellytetään maksettua partion jäsenmaksua. Uusien jäsenten
saattaminen vakuutusturvan piiriin on lippukunnan vastuulla. Lisäksi kaikilla retkien, leirien ja vaellusten
johtajilla tulee olla riittävät ensiaputaidot ja heidän tulee tuntea SP:n turvallisuusohjeet. Lisäksi johtajalla
tulee olla tiedossa kaikkien osallistujien terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito ja
huoltajien yhteystiedot.
Tapahtumien määrittelyt:
Päiväretki
• Päiväretki kestää päivän, eikä sisällä yöpymistä.
• Retki kestää vähintään yhden yön, majoitus tapahtuu sisällä tai maastossa.
• Leiri pidetään kiinteällä leiripaikalla ja se kestää vähintään kolme yötä.
• Vaellus kestää vähintään yli kolme yötä, ei kiinteää leiripaikkaa.
Yöretket
• Alle 15-vuotiailta tarvitaan huoltajalta saatu kirjallinen lupa
• Vartion omalla retkellä tulee olla vähintään kaksi johtajaa, joilla tulee olla vartionjohtajien
peruskoulutus suoritettuna ja kokemusta retkitoiminnasta
• Useamman vartion retkellä retken johtajan tulee olla yli 16-vuotias. Jos retkeläisiä on yli 20, tulee
mukana olla yksi henkilö, jolla on partiojohtajavaltakirja tai henkilö, joka on yli 18-vuotias
• Lauman oman tai koko sudenpentuosaston yhteisen retken johtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja
tai hänen tulee olla yli 18-vuotias tai yli 16-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä retken
johtajaksi
• Vaeltajaryhmän retkellä noudatetaan soveltuvin osin vartioretken ohjeita.
Leirit
• Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajalta saatu kirjallinen lupa
• Leirinjohtajan tulee olla yli 18-vuotias ja hänellä tulee olla partiojohtajavaltakirja, kokemusta
vastaavasta leiritoiminnasta sekä lippukunnan johtajaneuvoston tai hallituksen hyväksyntä leirin
johtajaksi.
• Jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohti yli tulee olla yli 17-vuotias johtaja ja jokaista alkavaa
viittäkymmentä leiriläistä kohti vähintään yksi yli 18-vuotias johtaja
Vaellukset
• Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajalta saatu kirjallinen lupa
• Vaelluksenjohtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja ja retki- ja vaelluskokemusta tai hänen tulee olla
yli 15-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä vaelluksen johtajaksi
Vesillä liikkuminen
Lue tarkemmin purjehduksista ja niiden vaatimuksista SP:n Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita
partiotoimintaan vesillä -julkaisusta
Partiotaitokilpailut
Lue tarkemmin kilpailuista ja niiden vaatimuksista SP:n Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet kirjasta
Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:

19-21
Turvallisuusohjeet ja Turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita partiotoimintaan vesillä
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Turvallisuus partiotoiminnassa
Tavoite:
Tarvikkeet:
Kesto:

Kurssilainen osaa perusturvallisuusajattelun
Turvallisuus partiotoiminnassa: tapaukset -tuloste
40 min.

Ohje:

Harjoitus 3: Case-harjoituksia ja pariporinaa
Jaa erilaisia Turvallisuus partiotoiminnassa -tapaukset kouluttautujille. Nämä tapaukset ovat
esimerkkitapauksia siitä, mitä partiossa saattaa ja usein tapahtuukin. Parien tehtävänä on keskustella
tapauksista ja kuinka niissä tulisi toimia. Harjoitus voidaan toteuttaa myös ryhmäkeskusteluna.
Voit harkita, annatko kouluttautujille vain tapaukset vai myös apukysymykset.
Käykää harjoitus keskustellen läpi.
Lopuksi käy lyhyesti läpi Turvallisuusajattelun huoneentaulu dian nro 25 avulla.

Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Partiojohtajan käsikirja:

22-23
--s. 290-295

Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa
Tavoite:
Kesto:
Tarvikkeet:

Kurssilainen osaa toimia pienissä tapaturmatilanteissa
-----

Ohje:

Tämä koulutusrupeama tulee käsitellyksi osana Turvallisuus partiotoiminnassa –koulutusrupeamaa, eikä sitä
tarvitse käsitellä erikseen.

Power-pointin dia/-t nro:
Jaettavat materiaalit:
Turvallisuusohjeet:

----s. 16-17 ja 27-28
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PARTION MATERIAALIT
Partiojohtajan käsikirja
- Käytännönläheinen opas partioon ja johtajuuteen Partiojohtajan käsikirja on perusteos jokaiselle hyväksi johtajaksi aikovalle. Kirja kertoo, miten
partiossa johdetaan ja antaa käytännön vinkkejä erilaisiin johtamistilanteisiin.
Aloittelijoille on tarjolla partiotietoutta pähkinänkuoressa ja vaihtoehtoja oman paikkansa
löytämiseksi nuotiopiirissä. Partiojohtaja-kurssia käyvä löytää kirjasta kattavan tietopaketin
lippukunnan eri haasteisiin. Ja kokenut partiojohtaja taas voi syventyä partion ytimeen, jonka
muodostavat arvot, päämäärä, menetelmä ja ohjelma. Käsikirja myös esittelee viiden uuden
ikäkauden kasvatustavoitteet ja partio-ohjelman.
Tämä jokaisen partiojohtajan pakollinen varuste on tarkoitettu kulkemaan mukana koloilla, retkillä
ja leireillä. Kirja innostaa keskustelemaan ja tarjoaa tilaa omille oivalluksille.

Johtajankansio
Johtajankansio on akeloille, sammoille ja luotseille suunnattu kansio, joka on saatavana
partiokaupoista. Kansiossa on mukana muun muassa kaikkien ikäkausien aktiviteetit ja
ohjelman kuvaukset sekä ohjeita ja vinkkejä niiden tekemiseen. Johtajankansion
sähköinen versio löytyy www.ohjelma.partio.fi -sivuilta.

MUISTILISTA
www.hp.partio.fi
www.partio.fi
www.ohjelma.partio.fi
Piirin koulutusryhmä
Piirin koulutukset (partiokouluttajakurssi, koulutusvastaava koulutukset yms.)
Alueohjaaja
Muut lähilippukunnat
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HÄMEEN PARTIOPIIRI ry
Yliopistonkatu 60 A 5. krs., FI-33100 Tampere
Tel. +358 3 3123 4900 Fax +358 3 3123 4955
partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi
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