
Jos kaipaat tekemistä, uusia retkeilymaastoja 
ja ystäviä, niin partioharrastuksen jatkaminen 
kannattaa. Tässä kirjeessä on ideoita ja vinkkejä 
partiopolkusi tueksi.
Tämän kirjeen pohjana on Jenni Niemisen (Roineen Tytöt) Ko-Gi 
-työ paikkakunnalle muuttaneille aikuisille.

Tervetuloa Hämeen 
Partiopiiriin!



JATK A OMASSA LIPPUKUNNASSA
Paikkakunnanvaihdoksen ei tarvitse 
tarkoittaa lippukunnanvaihdosta: kuten 
koronavuosi on opettanut, monia lippu-
kuntapestejä voi hoitaa menestyksek-
käästi myös etänä. Esimerkiksi lippu-
kunnanjohtaja, ohjelma- tai pestijohtaja, 
lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, 
rahastonhoitaja, viestintävastaava, merk-
kivastaava ja nettisivuvastaava voivat 
kaikki hoitaa pestejään toiselta paikka-
kunnalta.

Voit ilmoittautua apukäsiksi myös ta-
pahtumiin, projekteihin ja talkoisiin. Voit 
esimerkiksi tarjoutua kesäleirin keittiöksi 
tai jonkin ikäkauden leiriohjelmavastaa-
vaksi, kisojen rastipäälliköksi tai talviret-
ken huoltoon. Jos lippukunnalla on oma 
kämppä, järjestetään kämppätalkoita 
luultavasti pari kertaa vuodessa. Ole ak-
tiivisesti yhteydessä omaan kotilippukun-
taasi ja kysele, miten voisit olla avuksi!

LÖYDÄ IHAN UUSI LIPPUKUNTA
Aina valmiina? Partiomenetelmä ja 
-ihanteet ovat kaikille lippukunnille yh-
teisiä, joten jos kaipaat vaikka toimintaa 
luonnossa ja tekemällä oppimista, niin 
ota yhteyttä paikalliseen lippukuntaan! 
Tutustut varmasti uusiin ihmisiin, uuteen 
kotiseutuusi sekä opit uusia partiotapo-
ja – tuoden mukaan myös omiasi: olet 
lippukunnalle valtava voimavara.

Ota rohkeasti yhteyttä omallesi vaikut-
tavaan lippukuntaan. Voit tehdä jäsen-
hakemuksen myös suoraan Suomen Par-
tiolaisten nettisivujen lippukuntahaun 
kautta. Kaksoisjäsenyys mahdollistaa 
halutessasi uuteen lippukuntaan liitty-
misen aiemmasta eroamatta.

Liitteessä uuden kotiseutusi lippu-
kuntien esittelyt. Kaikki Hämeen 

Partiopiirin lippukuntien muuttavil-
le aikuisille suunnatut esittelyt sekä 
lippukuntien esittely löytyvät täältä: 
hp.partio.fi/aikuiset.

TOIMI TAI VAIKUTA PI IRISSÄ TAI 
SUOMEN PARTIOL AISISSA
Hämeen Partiopiirissä on toimintaa 
noin 125 lippukunnassa Sastamalasta 
Heinolaan ja Multialta Lopelle. Piirissä 
toimii useita jaostoja: mm. moninaisuus-, 
retkeily- ja somejaostot. Pestejä on 
avoinna läpi vuoden: katso pestihausta  
(hp.partio.fi/pestihaku). Jos sinua kiin-
nostaa joku erityinen tehtävä piirissä, 
esim. Kouluttamisessa, ohjelmatapahtu-
massa, muonituksessa, valokuvauksessa 
tai ihan missä vaan, voit olla aina yhtey-
dessä partiotoimistolle. Tekijöitä ei ole 
koskaan liikaa ja mukaan pääsee aina!

Myös Suomen Partiolaisissa on tar-
jolla paljon monipuolista ja mie-
lenkiintoista partiotekemistä. Tu-
tustu avoimiin pesteihin partion  
nettisivuilla partio.fi/pestihaku.

TULE TEKEMÄ ÄN TAI OSALLISTU 
TAPAHTUMIIN
Hämeen Partiopiirissä järjestetään 
vuoden aikana yleensä kahdet suden-
pentukilpailut, kahdet sudenpentuta-
pahtumat, kahdet seikkailijakilpailut, 
kevätkisat, talvikisat sekä Leon Lenkki 
ja Hilkan kilpa. Kursseja on lähes jo-
ka viikonloppu ja ruuhka-aikaan jopa 
saman aikaisesti. Kaikki nämä kai-
paavat myös tekijöitä. Katso lisää:  
hp.partio.fi/kalenteri

Jos sinulla on jo pj-kurssi käytynä ja mie-
tit seuraavaa askelta partion koulutuspo-
lullasi, niin suosittelemme osallistumaan 
Kolmiapila-Gillwell (Ko-Gi) -kurssille. 



Tarkemmat kurssikuvaukset, kurssien 
päivämäärät ja ilmoittautumisaikataulut 
löydät täältä: partio.fi/kogi

Osallistu myös Suomen Partiolaisten 
järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin: 
katso lisää partio.fi/tapahtumakalenteri

Huomio ainakin nämä:

• Kajo, Finnjamboree, Evo (Hämeen-
linna) 15.–23.7.2022

• Partiotaitojen kevät-, syksy- ja tal-
vi-suomenmestaruuskilpailut

LÄHDE PARTIOSEIKKAILUUN MA A-
ILMALLE
Tiesitkö että suomalainen Heidi Jokinen 
on Partiotyttöjen Maailmanliiton WAGG-
GS:n hallituksen puheenjohtajana? Parti-
olaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa 
yli 200 maassa. Kaikkialla maailmassa 
partiolaiset antavat partiolupauksen, 
on partiopuku ja -merkkejä, sekä par-
tion perimmäiset arvot ovat yhteisiä. Jos 
maailma (koronan jälkeen) kutsuu sinua, 
niin muista nämä:

Explorer Belt eli EB: Saat tiedon missä 
sinun tulee parisi kanssa olla 10 päivän 
kuluttua noin 200 km päässä - ilman 
tietoa seuraavasta yösijasta, yhteyksiä 
ulkomaailmaan, eväitä ja rahaa. Noin 
18-26-vuotiaille kesällä 2023 Tšekissä.

Moot: Partioliikkeen Maailmanjärjestö 
WOSM:n joka neljäs vuosi järjestämä leiri, 
jossa toimitaan 10 hengen leirivartioissa, 
joissa on enintään kaksi samasta maasta. 
18-26-vuotiaat leiriläiset ja vanhemmat 
palvelutiimiläiset IST:it leireilevät Irlan-
nissa heinäkuussa 2022.

Maailmanjamboree: 1000 suomalaista, 
50 000 partiolaista, 169 eri maasta, 
2023 Etelä-Koreassa! 14-17-vuotiaiden 
leiriläisten lisäksi mukaan pääsevät myös 

vanhemmat palvelutehtäviin.

Partiokodit ja -keskukset: Sijainteina 
mm. Afrikka, Egypti, Intia, Iso-Britan-
nia, Meksiko, Ruotsi ja Sveitsi. Kursseja, 
kokouksia, vapaaehtoistyötä, edullisia 
hotellihuoneita, teltta- ja leiripaikkoja, 
palveluprojekteja, aktiviteetteja, uusia 
partioystäviä ympäri maailmaa.

Muita vinkkejä: Ko-Gi-kurssin voi suo-
rittaa myös muualla kuin Suomessa, 
yksittäisten maiden ja maanosien suur-
leireille voi osallistua, maailmanjärjes-
töjen toimintaan mennä mukaan ja kehi-
tysyhteistyöprojekteihin osallistua myös 
Suomessa.



OLISITKO PARTIOK AMU?
Partiokamu toimii ryhmässä, ryhmän ve-
täjien apuna auttamassa erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia ja nuoria, tai vilkkaas-
sa ryhmässä lisäsilminä ja -käsinä. Tai 
vaikka leireillä, retkillä ja tapahtumissa. 
Partiokamut koulutetaan tehtävään yh-
den päivän koulutuksella.

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä lähim-
pään partiolippukuntaan tai Hämeen 
Partiopiirin moninaisuusjaostoon:
riikka.salo@partio.

JÄIKÖ PARTIOLEHTI TULEMATTA?
1. Mene asiointipalveluun:  

asiointi.partio.fi
2. Oikean yläkulman hampurilaisva-

likko > Jäsentiedot.
3. Omat jäsentiedot: Jäsenyystie-

dot-välilehti.
4. Onko ruksi kohdassa Ei Partio-leh-

teä? Jos haluat Partio- ja piirileh-
den, ota ruksi pois.

5. Tarkasta samalla henkilötietosi ja 
muokkaa tarvittaessa.

” K E R R A N  P A R T I O L A I N E N  
– AINA PARTIOL AINEN”
Olisiko Kiltatoiminta sinun juttusi?
Suomessa toimii Suomen Pyhän Yrjänän 
Partiokillat valtakunnallisena kattojär-
jestönä. SPYP:in tavoitteena on, että 
jokaisessa lippukunnassa olisi paikal-
liskilta, joka on aikuisten partiolaisten 
vapaamuotoinen yhteisö. Paikalliskilta 
on jäsentensä näköinen – jokaisen lippu-
kunnan aikuispartiotoiminta voi ruveta 
halutessaan killaksi. Toiminta voi koos-
tua esimerkiksi kuukausikokoontumisista 
ja retkistä tai lippukuntien tukemisesta 
talkoin tai leirejä huoltamalla. Keväisin 
vietetään vuosittain Kiltapäiviä, Pyhä Yr-
jänä -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa ja 2021 juhlistetaan 70-vuotisjuhlia.

Lisätietoa: partiokillat.fi 
Facebookissa: Partiokillat

TEE PÄIVÄN HY VÄ T YÖ

Liittymällä Hämeen Partiopiiri ry -veri-
ryhmään olet mukana tekemässä hyvää.

Verenluovuttajia tarvitaan noin 800 joka 
arkipäivä. Eri veriryhmien luovuttajatar-
ve vaihtelee päivittäin. Arvokas lahjasi 
auttaa parhaiten, kun toimit veriryhmäsi 
tarpeen mukaisesti. 

Katso lisää ja varaa aika: veripalvelu.fi
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