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Ikäkaudet
● Sudenpennut (7-9v)

○ Sudenpennut suorittavat jälkiä, joita suoritetaan kokouksissa ja retkillä. Syyskaudella suoritetaan kokouksissa kaksi jälkeä ja 
molemmilla retkillä yhdet jäljet. Kun jälkeen kuuluvat suoritukset on tehty, sudenpentu saa kankaisen jälkimerkin partiopaitaansa 

ommeltavaksi. 

● Seikkailijat (10-11v)
○ Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista ja ohjelma alkaa noin kuukauden kestävällä Tervetuloa-vaiheella, jonka 

aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Ilmansuuntien aikana tehdään lisäksi taitomerkkejä.

● Tarpojat (12-14v)
○ Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Lisäksi 

ikäkaudelle järjestetään Espoonlahden alueen tarpojatapaamisia eli KITT:ejä.

● Samoajat (15-17v)
● Vaeltajat (18-22v)
● Aikuiset (23->)



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



Karhunvartijat
- Toimii Kivenlahdessa (Meripoiju 3D) sekä Saunalahdessa (Saunalahden 

koululla)
- Perustettu 1986
- Noin 200 jäsentä
- 5 laumaa, 5 seikkailijaryhmää, 4 tarpojaryhmää, samoajat, 

vaeltajat ja kelot
- Syksyllä starttaa perhepartio: alle partioikäisille lapsille ja heidän 

vanhemmilleen 
- Hallitus & muut lippukunnan taustatoimintaa pyörittävät



Kuksa

- Kuksa on partion jäsenrekisteri.
- Vanhemmille luodaan Kuksa-tunnukset, jotta he pääsevät ilmoittamaan 

lapsen lippukunnan ulkopuolisiin tapahtumiin.
- Kuksa-tunnuksia varten keräämme myös vanhojen partiolaisten vanhemmilta 

lisäyhteystietoja.

- Mikäli sinun tai lapsesi yhteystiedot muuttuvat, ilmoitathan siitä 
Jäsenrekisterinhoitajallemme jasenrekisteri(a)karhunvartijat.net

kuksa.partio.fi



Partioaate

Toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista 
vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia 

yhteiskunnan jäseniä



- Määrittää mitä, miten ja miksi partiossa tehdään
- Tarjoaa valtavasti elämyksiä ja kokemuksia, joiden kautta jokainen kasvaa 
- Opitaan tekemällä ja kokeilemalla yhdessä, annetaan vastuuta jokaiselle 

suhteessa omaan ikään

Partio-ohjelma

Partio-ohjelman tavoitteet

● Partiossa oppii taitoja, tietoja, 
asenteita ja arvoja, jotka auttavat 
elämään kokonaista ja 
täysipainoista elämää

○ Suhde itseen
○ Suhde toisiin ihmisiin
○ Suhde yhteiskuntaan
○ Suhde ympäristöön



Lippukunnan toiminta

- Kava on aktiivinen lippukunta, joka panostaa retkeilyyn
- Pienryhmillä maastis ja kämppis syksyllä ja keväällä, kysy näiden 

päivämääriä pienryhmien johtajilta
- Kevätriihitys

- Riihityksessä kerrataan vanhat asiat, joissa painotetaan menneen kauden koulutusaiheita. 
Riihitys järjestetään toukokuussa. Riihitys on tarkoitettu seikkailijoista keloihin. Tapahtumassa 
perinteisesti kävellään reitti, jonka varrella on monenlaisia rasteja. Kevätriihityksessä 
suoritetaan lisäksi taitomerkki

- Syysriihitys
- Vaativampi versio riihityksestä. Kerrataan suunnistusta pimeässä ja suoritetaan rasteja. 

Järjestetään 7.-8.10.
Syysriihitykseen osallistuvat seikkailijat ja tarpojat saavat ensimmäisestä riihityksestään 
ikäkauden pillinarun, toisesta riihityksestä puolestaan siihen pillin.



- Erätaito
- Maastoretki, joka painottuu talviretkeilyyn ja tulentekotaitoihin. Retkelle voivat osallistua kaikki 

seikkailijoista keloihin. Ei esitietovaatimuksia, vaan erätaidolla oppii. Sijoittuu 
tammi-helmikuulle.

- Kiljavan perinteinen jouluretki
- Järjestetään juuri ennen joulua 16.-17.12. Retki on koko lippukunnan yhteinen ja siellä 

touhutaan yhdessä. Myöskään ulkoilua ei ole unohdettu, vaikka tällä retkellä nukutaankin 
sisätiloissa.

- Lupauksenantotilaisuus
- Lupauksenantotilaisuus järjestetään marras-joulukuussa. Tilaisuudessa annetaan partio- ja 

ikäkausilupauksia, palkitaan ansioituneita johtajia ja partiolaisia sekä jaetaan 
kalenterimyyntipalkinnot. Tilaisuuteen ovat tervetulleita lasten vanhemmat sekä muut 
sisarukset ja sukulaiset .



Toimintakalenteri syksy 2017

- 1.10. Pinkki (su)
- 7.-8.10. Syysriihitys (se ->)
- Lupauksenantotilaisuus
- 16-17.12. Jouluretki

Lyhenteet su=sudenpennut, se=seikkailijat, ta=tarpojat



Uuden partiolaisen varusteet
- Kaikkien tavaroiden tulee olla nimikoituja, myös vaatteiden. 

- Vanhemmat voivat olla apuna pakkaamisessa (etenkin sudarit), 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.



- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, haarukka, lusikka, veitsi, muki, kaikki 
MUOVIA) kangaskassissa sekä astiapyyhe (ei pakollinen, mutta hyvä)

- 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.



- Kuravarusteet: housut, takki sekä 
kumisaappaat. Kuravaatteiden tulee 
olla SATEENPITÄVIÄ, ei tuulen ja 
tihkun pitäviä. Softsell ei riitä.

- 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.



- Partiopaita: Sudarit 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.



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



Mistä näitä tavaroita löytää?
Tavaroita ei tarvitse ostaa Partioaitasta tai Scandinavian Outdoor Storesta. 
Perustarvikkeita partioon löytää helposti esim. alla olevien kauppojen 
“eräosastoilta”

- Tarjoustalo
- Prisma
- Citymarket
- XXL



Jäsenmaksu
● 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

○ https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tutustu-partioon/jasenmaksu-ja-jasenedut/



Kysymyksiä?



Pienryhmien johtajat



Sudenpennut
Pikkuhukat

Minna Putro
Laura Putro
Jussi Ojamo

Haukat

Kaisa Kauhanen
Elina Costiander
Neea Junkkarinen

Leijonat

Jani Korpela
Henna Simonen
Ida Juhola

Kipinät

Erkka Halme
Janina Lamminen

Kadonneet pojat

Pihla Pitkänen
Minna Putro
Harri Quilodran



Seikkailijat
Saunalahden uudet

Olli Hurme
Jenna Juuti

Myyrät

Iida Rantanen
Oona Rantanen

Uudet pojat

Lauri Uusivuori
Johannes Maksimainen

Uudet tytöt

Venla Väre
Venla Sutela

King Henri

Olli Hurme
Senna Nuotio



Tarpojat
Uudet tyttötarpojat

Milana Putro
Emilia Lehtoranta

Uudet poikatarpojat

Pinja Palosaari
Ida Juhola
Jyri-Eemeli Vesala

Kunniavieraat

Jenna Juuti
Tiia Mononen

Team Ahma

Jaakko Enarvi
Leo Nuotio


