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”KAVA KAVA KAVA
MUR MUR MUR!”



Partiokokouksessa tapahtuu: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN
PEXjF_gNM



Sanastoa
Kava = Karhunvartijat

lpk = lippukunta

kolo = paikka, missä kokoonnumme 

viikoittain

kokous = viikoittainen pienryhmän 

oma kokoontuminen

maastis = maastoretki (1-2 yötä, 

nukutaan teltoissa)

kämppis = kämppäretki

leiri (yli 3 yötä, nukutaan teltoissa)

lpkj = lippukunnanjohtaja

sutku, sudari = sudenpentu (7-9v)

akela = sudenpentujohtaja

pienryhmä, pienryhmän johtajat, 

osasto, ikäkausivastaava

JN = johtajaneuvosto: tilaisuus 

johtajille, jossa koulutetaan johtajia 

ja jaetaan tietoa esim. kämppävuorot



Taustatietoa partiosta
Suomen Partiolaiset on suomalaisen 

partion keskusjärjestö ja osa 

kansainvälistä partioliikettä. Partion 

ytimen muodostavat paikalliset 

lippukunnat, joita johtavat 

vapaaehtoiset partiojohtajat. Tukena on 

usein taustayhteisö, esimerkiksi 

seurakunta, kunta tai muu yhteisö. 

Lippukunnat kuuluvat alueellisiin 

partiopiireihin, pääkaupunkiseudulla 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.

Partio sai alkunsa Englannissa vuonna 

1907 järjestetystä leiristä. Suomeen 

partiotoiminta saapui jo vuonna 1910, 

joten suomalainen partioliike on 

toiminut aktiivisesti jo yli sata vuotta.

Elämykset luonnossa, tasa-arvo ja 

luottamus nuorten kykyihin ovat olleet 

partiossa keskeisiä alusta asti. 

Partiotoiminnan päämääränä on 

rakentaa parempaa yhteiskuntaa 

kasvattamalla persoonallisuudeltaan ja 

elämäntavoiltaan tasapainoisia, 

vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisiä 

yksilöitä. Päivittäisessä toiminnassa 

korostuvat onnistumisen ilo ja yhteiset 

elämykset.

Partio on avointa kaikille. 



Ikäkaudet ja partio-ohjelma
Partiotoiminta on jaettu 
iän perusteella viiteen 
ikäkauteen. Ikäkausien 
ohjelmat koostuvat 
monipuolisesta 
valikoimasta 
aktiviteetteja, joissa 
harjoitellaan 
luonnontuntemusta, 
kansainvälisyyttä, 
kädentaitoja, esiintymistä 
ja retkeilyä. Aktiviteetteja 
toteutetaan aina kullekin 
ikäkaudelle sopivalla 
tavalla.

Sudenpennut ovat 7–9-
vuotiaita partiolaisia, 
joiden ryhmää kutsutaan 
laumaksi. Sudenpennut 
kokoontuvat kerran 
viikossa partiokololle. 
Laumailloissa leikitään, 
seikkaillaan ja opetellaan 
kädentaitoja. Lisäksi 
osallistutaan retkille, 
leireille ja 
sudenpentukisoihin sekä -
tapahtumiin.



Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita 

partiolaisia, jotka opettelevat partion 

perustaitoja ja retkeilevät paljon. 

Seikkailijat kokoontuvat joukkueensa 

kanssa viikoittain. Seikkailija taivaltaa 

tutkimusmatkailijan lailla: niin 

retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin 

erilaiset majoitteet tulevat tutuiksi.

Tarpojat eli 12–15-vuotiaat partiolaiset 

toimivat vartioissa, tytöt ja pojat 

omissaan. Vartiot kokoontuvat viikoittain. 

Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä 

toimiminen ja kavereiden kanssa koetut 

elämykset. Noin kerran kuukaudessa 

järjestettävissä ikäkauden yhteisissä 

tapaamisissa (retkillä, leireillä, kursseilla 

tai muissa tapahtumissa) lippukunnan 

tarpojaryhmät tapaavat toisiaan.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita 

partiolaisia. Samoajien partio-ohjelmaan 

kuuluu olennaisena 

osana ryhmänohjaajakoulutus ja 

johtamisharjoittelu; he toimivat 

tarpojaikäisten vartionjohtajina. He 

suunnittelevat toimintaansa yhdessä 

aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän 

kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 

Samoajat toimivat viikoittain 

kokoontuvissa vartioissa, jotka tekevät 

myös retkiä ja osallistuvat leireille ja 

tapahtumiin.



Vaeltajien eli 18–22-vuotiaiden 

ohjelmaan kuuluu niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin toteutettavia projekteja, 

joissa tutustutaan muiden 

paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. 

Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen 

suunnitelman eli vaelluskartan, jossa 

hän valitsee itselleen sopivimmat 

aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. 

Vaeltajaohjelma huipentuu 

valtakunnalliseen päätösseremoniaan.

Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita 

vapaaehtoisia. Partio on aikuisille 

mahtava vapaaehtoistoiminnan 

muoto, minkä avulla voi oppia ja 

kehittää itseään ihmisenä sekä 

johtajana. Partiossa on lukuisia pestejä 

ja tehtäviä, joissa voi toimia oman 

elämäntilanteen ja aikataulun 

puitteissa. Aikuiset voivat tukea lasten 

ja nuorten toimintaa osallistumalla 

viikkotoimintaan, retkille ja leireille, 

antamalla osaamistaan eri 

luottamustehtävissä tai vaikka 

auttamalla keikkaluontoisesti. 

Jokaiseen tehtävään partiossa on 

mahdollisuus saada siihen soveltuva 

koulutus, josta on hyötyä myös partion 

ulkopuolella. Koskaan ei ole liian 

myöhäistä aloittaa partioharrastusta 

tai jatkaa sitä.



Lippukunta
Itsenäinen yhdistys: 
Karhunvartijat ry

Perustettu 1986

Toiminta-alue:
Kivenlahti ja Saunalahti

Jäseniä n. 220

5 sudenpentulaumaa, 
6 seikkailijajoukkuetta, 
4 tarpojavartiota, 1 samoajavartio, 
1 vaeltajavartio ja joukko aikuisia 
sekä perhepartioryhmä

Kolojen osoitteet: Meripoiju 3 D ja
Saunalahden koulu

Kaikki jäsenet vapaaehtoisia! 
Vanhemmat tervetulleita mukaan 
toimintaan ja apukäsiksi

Taustayhteisö 
Espoon kaupunki,
Espoonlahden seurakunta Ja
Nuorisokasvatussäätiö

Muut yhteistyökumppanit 
Elli ry,
Espoon Partiotuki,
Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset



Viestintä ja Kuksa
Oman ryhmän johtajat 
viestivät ryhmilleen

Sähköpostiviestit 
lippukunnalta kaikkiin 
koteihin kerran kuussa

Retkitiedotteet

www.karhunvartijat.net

Lippukunta sosiaalisessa 
mediassa: Karhunvartijat 
(Facebook ja Instagram)

Kuksa jäsenrekisteripalvelu: 
omien ja huollettavan 
tietojen päivitys, 
ilmoittautuminen aina 
partio-ID:llä (muista 
salasana ja tsekkaa oletko 
ilmoittamassa itseäsi vai 
lastasi tapahtumaan)

GDPR: pidetään huolta 
teidän ja teidän lastenne 
tiedoista, Kuksa SP:n 
palvelu ja me ollaan sen 
käyttäjiä



Meidän tavat
Huivi ja partioasu

– Sudenpennut käyttävät tummansinistä college-paitaa (ei vetoketjua, 
huppua, kirjoitusta, kuviointia, tms.). Partiopaitoja myy Scandinavian
Outdoor Store, mutta tavallinen college-paita riittää. 

– Seikkailijat ja tätä vanhemmat partiolaiset käyttävät 
kauluspaitatyyppistä partiopaitaa, jota myy Scandinavian Outdoor Store.

– Scandinavian Outdoor Storen myyjät osaavat neuvoa partiopaitaan itse 
ostettavista merkeistä, mutta oman pienryhmän johtajat neuvovat myös 
mielellään.

– Lippukunta kustantaa lapsille vaihe- ja päätösmerkit sekä lupausmerkit. 
Pienryhmät laskuttavat kokouksissa ja retkillä suoritettavat merkit 
retkimaksuissaan.



Huivi ja partioasu

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-
ja-merkkiohje



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

– Jokainen pienryhmä käy toimintakaudella kerran 
maastoretkellä ja kerran kämppäretkellä

– Näiden päivämäärät saatte pienryhmän johtajilta



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

– Lippukunta järjestää jäsenilleen yhteisiä retkiä

• Syysriihitys, Erätaitoretki ja Kevätriihitys seikkailijoille 
ja sitä vanhemmille partiolaisille

• Kava Race samoajille ja sitä vanhemmille 
partiolaisille

• Kiljava-jouluretki koko lippukunnalle joulukuussa, 
tänä vuonna 15.-16.12.



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

Kisat, tapahtumat 

– Lippukunnan tapahtumien ja omien retkien lisäksi 
pienryhmät osallistuvat kisoihin ja muihin tapahtumiin

– Pienryhmien johtajat ilmoittavat kisoihin ja tapahtumiin 
osallistumisesta erikseen



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

Kisat, tapahtumat 

Lupauksenantotilaisuus

– Marras-joulukuussa Saunalahden koululla

– Partio- ja ikäkausilupaukset, ansioituneiden johtajien palkitseminen 
ja kalenterimyyntipalkinnot 

– Lasten vanhemmat sekä muut sisarukset ja sukulaiset tervetulleita!



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

Kisat, tapahtumat 

Lupauksenantotilaisuus

Kesäleirit 

– Kesäleiri järjestetään yleensä heinä-elokuun vaihteessa



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

Kisat, tapahtumat 

Lupauksenantotilaisuus

Kesäleirit 

Missä kaikessa vanhemmat voisivat auttaa



Meidän tavat
Huivi ja partioasu 

Pienryhmien retket

Lippukunnan retket

Kisat, tapahtumat 

Lupauksenantotilaisuus

Kesäleirit 

Missä kaikessa vanhemmat voisivat auttaa

Turvallisesti yhdessä 



Kustannukset, tuet ja avut
Jäsenmaksu ja 
jäsenmaksuvapautus

– Jäsenmaksulasku tulee 
loka-marraskuun aikana 
postitse/sähköisesti 
riippuen siitä, mikä asetus 
Kuksaan on laitettu

– Jäsenmaksu kattaa 
oikeuden osallistua 
lippukunnan sekä muiden 
partiotahojen järjestämiin 
tapahtumiin, joiden 
lisäksi se sisältää 
partiovakuutuksen

– Jäsenmaksu sisältää myös 
lippukunnan oman 
jäsenmaksun

– Jäsenmaksun 
maksaminen on edellytys 
partiotoiminnalle, mutta 
siitä voi tarvittaessa 
hakea vapautusta

– Vapautusta tulee hakea 
ennen jäsenmaksulaskun 
eräpäivää

– 79,50€/64,5€



Kustannukset, tuet ja avut
Liittymismaksu: 30€

Retkimaksut

Stipendit

Lainavarusteet

Adventtikalenterit

– Tärkein 
varainkeruumuotomme

– Kaikki myy, myyntiin 
lokakuun puolessa välissä

– Maksaa 7€, laskutetaan 
joulukuussa

– Jokainen yrittää myydä 
vähintään tonttumerkin 
verran (ja miksei 
hopeisenkin)



Uuden partiolaisen varusteet
Nimikoithan KAIKKI varusteet, myös vaatteet!

Vanhemmat voivat olla apuna pakkaamisessa, mutta lapsen 
tulee itse pakata rinkkansa, jotta tietää mitä ja mistä etsiä. 

Näin lapsi myös tunnistaa omat tavaransa ja kaikki pakatut 
tavarat tulevat todennäköisemmin myös kotiin takaisin.



Uuden partiolaisen varusteet
Ruokailuvälineet (syvä lautanen, haarukka, lusikka, veitsi, 
muki) kangaskassissa sekä astiapyyhe

Rinkka: sudareilla n. 35 litrainen, joka on säädettävä lapsen 
käyttöön. Rinkassa on hyvä olla rinta- sekä lantioremmi, jotta 
kantoasento pysyy ergonomisena ja kantaminen on 
helpompaa ja kevyempää.

Rinkkaan sadesuoja, myös jätesäkki käy

Makuualusta

Makuupussi, jonka extreme lämpötila -15 astetta. Tällä 
pussilla tarkenee syksyllä ja keväällä, sekä talvisin 
lämmitetyssä teltassa.



Uuden partiolaisen varusteet
Kuravarusteet: housut, takki sekä kumisaappaat. 
Kuravaatteiden tulee olla SATEENPITÄVIÄ, ei tuulen ja 
tihkun pitäviä. 

Ulkovaatteet, jotka voivat likaantua ja ovat säänmukaiset

Tukevavartiset kengät

Taskulamppu ja varaparistot. Otsalamppu on kätevä, mutta ei 
pakollinen.

Puukko: Lapselle sopiva puukko, ei leuku eikä linkkari. Halpa 
puukko rautakaupasta käy yhtä hyvin kuin partiopuukkokin.



Uuden partiolaisen varusteet
Tavaroita ei tarvitse ostaa Partioaitasta tai Scandinavian
Outdoor Storesta. Perustarvikkeita partioon löytää helposti 
esim. alla olevien kauppojen “eräosastoilta”

– Tarjoustalo

– Prisma

– Citymarket

– XXL

Scandinavian Outdoor Storesta saa partioalennuksen 
esittämällä kassalla Partion jäsenkortin (ei partiotuotteista)



KIITOS!

www.karhunvartijat.net



Pienryhmien johtajat
Sudenpennut

Kivenlahti

– Haukat ja Kipinät:
Elina Costiander, 
Janina Lamminen ja 
Erkka Halme

– Leijonat:
Nuppu Korpela, 
Marika Liimatainen ja 
Henna Simonen

– Kadonneet pojat:
Pihla Pitkänen, 
Harri Quilodran ja 
Minna Putro

Saunalahti

– Pikkuhukat 
(Saunalahti): 
Minna Putro ja
Laura Putro



Pienryhmien johtajat
Seikkailijat

Saunalahti

– 07: 
Olli Hurme

Kivenlahti

– Uudet seikkailijatytöt:
Oona Rantanen ja
Emilia Niva

– Uudet seikkailijapojat:
Harri Quilodran ja 
Lauri Uusivuori

– Siirtyvät seikkailijat:
Anniina Lamminen
Mira Kohijoki,
Outi Sarpakunnas ja
Topi Sarpakunnas

– Muumit:
Henna Simonen ja 
Janina Lamminen

– Virkeät verokarhut:
Lauri Uusivuori ja 
Johannes Maksimainen



Pienryhmien johtajat
Tarpojat

Kivenlahti

– Uudet tarpojatytöt: 
Ida Juhola ja
Pinja Palosaari

– Uudet tarpojapojat:
Niko Rantanen ja
Olli Hurme

– Kunniavieraat:
Sara Touhonen ja
Tiia Mononen

– Sissit:
Jyri-Eemeli Vesala,
Ida Juhola ja 
Pinja Palosaari


