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Mitä partio on?



Mitä partio on?

• Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka 
sopii kaikille. Partiossa leikitään, retkeillään ja 
koetaan ikimuistoisia elämyksiä.

• Partiotoiminta tukee lapsen kasvua ja kannustaa 
itsensä kehittämiseen yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

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

• https://parastapartiota.github.io

https://parastapartiota.github.io


Partioaate ja ihanteet

• Partiolupaus
”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi,
kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa (ikäkauden) ihanteita joka 
päivä.” (hyväksyttäneen jäsenkokouksessa marraskuussa)

• Ihanteet
• kunnioittaa toista ihmistä
• rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

• olla luotettava

• Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
• Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
• Kehittää itseään ihmisenä
• Etsiä elämän totuutta

Sudenpennut

Seikkailijat

Muut 
ikäkaudet



Partio-ohjelma



Partion ikäkaudet

• Aikuiset, yli 22v, mahdollistamassa
toimintaa. Kts tampereenkotkat.fi/liity.

https://tampereenkotkat.fi/liity%E2%80%8B


Sudenpentuohjelman sisältö
Seikkailijoilla suurin piirtein sama, mutta astetta haastavampaa.

• Luonnontuntemus
• Suunnistus
• Erä- ja retkitaidot
• Hygienia, itsestä huolehtiminen
• Ruuanlaitto
• Kädentaidot
• Kisailu
• Ensiapu
• Käytännön luonnonsuojelu
• Muiden auttaminen, asenne
• Kotimaa, muut maat ja kulttuurit
• Partioperinteet, laulut, tarinat, leikit



Mitä partiossa tehdään
• Suoritetaan partio-ohjelmaa partiomenetelmän keinoin
• Oleellista tekemällä oppiminen ja yhdessä päättäminen, 

luonnossa toimiminen, nousujohteisuus
• Sudenpennuilla on kolmivuotinen ohjelma
• Leikkiä, kokeilemista, ihmettelemistä, harjoittelemista
• Isona ”kolmivuotistavoitteena” on, että sudari pystyy siirtymään 

seikkailijoihin eli
• Osaa huolehtia omista tavaroistaan
• Osaa toimia ryhmässä
• Tykkää ulkona luonnossa olemisesta

• Seikkailijoilla on kaksivuotinen ohjelma
• Seikkailijoilla edellisten lisäksi pieniä

vertaisjohtamistehtäviä ja kavereille opettamista



Tavallisen kokouksen rakenne

• Alkumenot: Huuto ja päiväkirja (sudenpennut)
• Leikki, usein ulkona
• Päivän aktiviteetti/suoritus/teema/puuha
• Leikki
• Iltatarina ja veljespiiri
• Lippujen ja lappujen jako



Tampereen Kotkat



Jo vuodesta 1920…

• Perinteikäs, erähenkinen poikalippukunta
• Yhteisöllisyys
• Reippaus
• Kokouspaikkana Pamaus
• Vesitoimintaa osana maapartiota
• YMCA Tampereen alaosasto
• Puhallinorkesteri, Weteraanisoittajat
• Oma kesäleiripaikka Ruodevedellä, Niinisaari



Tärkeimpiä johtajia
• Johtokolmikko (johtokolmikko@tampereenkotkat.fi)

• Ville Käkönen, lippukunnanjohtaja
• Jani Sulunsilta, ohjelmajohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen
• Ville Vaarala, pestijohtaja

• Turva-aikuiset: Henri Backman ja Jari Juhola
• Laumanjohtajat (Akelat)

• Ketut
• Elli Vuori, Simo Liang, Ritva "Mussukka" Nurmilo

• Karhut
• Antti Kemppi, Janita Rintala

• Oravat
• Martti Runsten, Silja "Sipe" Suhonen, Pyry Nurmilo, Sauli Laine

• Seikkailijajohtajat (Sammot)
• Pöllö

• Henri Backman (Suursampo), Eetu Honkanen, Paavo Saarinen, 
Voitto Saarinen

• Peura
• Valtteri Hyvönen, Erkka Rinne, Jani Sulunsilta,

Ville Vaarala, Ilkka Koivistoinen

mailto:johtokolmikko@tampereenkotkat.fi


Tiedotuskanavat

• WhatsApp -ryhmät
• Kotiin jaettavat lappuset
• Ilmoitustaulu Pamauksella
• www.tampereenkotkat.fi
• www.facebook.com/tampereenkotkat
• www.instagram.com/tampereenkotkat

• #parastapartiotatampereella



Painotuotteet

• Kiljukotka (Kotkien lippukuntalehti)
• Partio-lehti
• (Kärjessä) Namikalainen
• Täplä (Hämeen Partiopiiri)



Toiminnan kulut

• Toiminnan kulut: materiaalit, kilpailut, leirit, retket 
yms.

• Tapahtumien ja osallistumisen tukeminen 
à pienemmät osallistumismaksut

• Muita: Kalusto, tilat, toimisto yms.

Varsinaisen toiminnan kulut lähes 25 000€ (v.2019)



Mistä rahat?

• Oma varainhankinta
• Joulumyynti (Suurin yksittäinen tempaus)
• Jäsenmaksu, osallistumismaksut
• NMKY:n tuki
• Tampereen Partiolaisten tuki

40 %

35 %

25 %



Maksut

• Aloitusmaksu
• Sudenpennut: 20 euroa ensimmäinen vuosi, 10 euroa seuraavat 

vuodet, sis. Sudenpennun kirjan, Tampere- ja Häme –merkit, 
Kotkahuivin ja kaikki sudenpentuaikana saatavat merkit

• Seikkailijat: 20 euroa, sis. Tampere- ja Häme –merkit, 
(Kotkahuivin) ja kaikki seikkailija-aikana saatavat merkit

• Suomen Partiolaisten jäsenmaksu saapuu sähköpostiin 
uusille syyskuussa, muille marraskuussa. Jäsenmaksu on
76,5€ (v. 2019) ja se sisältää TaNMKY:n jäsenmaksun 
sekä partiovakuutuksen.

• Sudenpennun paitaa voi ostaa lippukunnalta
15 eurolla



Retkille ja tapahtumiin 
valmistautuminen



Ilmoittautuminen tapahtumiin
• Kokousilloissa jaetut laput tulevat myös sähköisesti
• Ilmoittautuminen tapahtuu yleensä jäsenrekisteri Kuksassa
• Viimeinen ilmoittautumispäivä vaihtelee tapahtuman mukaan 

Yleensä jälki-ilmoittautuminen kalliimpaa esim. leireille
• Tapahtumiin ilmoittautuminen on sitovaa
• Jos ilmoittautumisen perumiselle ei ole perusteltua syytä tai 

peruminen tulee viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, 
osallistumismaksua ei palauteta

• Joissakin tapauksissa peruminen pitää tehdä ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää, asiasta mainitaan erikseen 
ilmoittautumisen yhteydessä

• Joissakin tapauksissa tarvitaan lääkärintodistus, asiasta 
mainitaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä



Valokuvat ja sosiaalinen media
• Kuvaamme tapahtumissamme kuva- ja videomateriaalia 

partion viestintä- ja markkinointikäyttöön. Partiotoimintaa 
kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, positiivisesti ja 
toiminnanläheisesti.

• Kuviin ei yhdistetä niissä esiintyvien henkilöiden nimiä, ellei 
siitä ole erikseen sovittu.

• Jokaisen tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä 
vapaaehtoinen kuvaussuostumus kysytään erikseen



Allergiat ja lääkkeet

• Ruoka-aineallergiat kysytään aina, kun on tarkoitus 
tehdä ruokaa yhdessä

• Mukana olevasta lääkityksestä pitää kertoa johtajille
• Erillinen ohje lääkityksestä, jos poika ei itse pysty 

huolehtimaan lääkityksestään
• Astmaatikoille ja allergiseen reaktioon autoinjektoria 

käyttävillä pitää lääkkeet olla ehdottomasti aina 
mukana



Kuljetukset

• Retkille mennään yleensä vanhempien ja johtajien 
avustuksella yhteiskyydein

• Leireille on useimmiten yhteiskuljetus bussilla
• Piirin tapahtumiin (kisat, sudenpentupäivä) kuljetaan 

sen mukaan, järjestetäänkö ne lähellä vai kaukana, 
kauempana oleviin tapahtumiin on yleensä 
bussikuljetus



Koti-ikävän ehkäisy

• Kannustusta kotoa
• Johtajat ovat hyviä koti-ikävän lievittäjiä
• Ei tehdä sopimuksia pois hakemisesta tarvittaessa
• Tapahtumissa ja reissuissa ei pääsääntöisesti tarvita 

puhelinta. Johtajien kautta saa yhteyden puolin ja 
toisin.

• Puhelin voi toimia myös helposti koti-ikävä koneena.
• Oikeat varusteet ja repun pakkaaminen yhdessä!
• Unilelu tarvittaessa mukaan
• Joskus voi olla vaikeampaa vanhemmille



Perusvarusteet

Hyvästit syntymäpäivä- ja 
joululahjaongelmille. Ainiaaksi…

…Siis ihan lopullisesti…



• Huivin ja lupausmerkin saa lupauksen annossa 5.12
• Väisikä tarvitaan paraateissa



Perusjuttu: KAIKKI varusteet ja vaatteet 
tulee NIMIKOIDA

spriitussi, nimilappu, kangastussi, kaiverrus, polttokaiverrus, 
maali, QR-koodi, mikrosiru, ompelulankamerkintä, huomioviiri, 

merkkilamppu, sireeni jne.

Tyyli vapaa, mutta pakollinen!



Sää on pukeutumiskysymys

• Kerrospukeutuminen pitää vilun loitolla
• Palelevat paikat: sormet, varpaat, pää
• Kerrasto
• Pitkähihainen paita
• Vedenpitävä takki tai takki + sadetakki
• Vedenpitävät housut tai pitkät housut + sadehousut
• Aina vaihtosukat, myös päiväretkelle!
• Pipo, kaulahuivi, hanskat aina mukana

• pipon täytyy ulottua korville
• hanskat ovat lämpimämmät kuin sormikkaat

• Vaihtohanskat myös aina mukana
• Villasukat
• Tarpeeksi isot kengät
• Lämpimänä päivänä lisävaatetta reppuun mukaan

• Tarkistuskysymys: Miten itse pukeutuisit jos viettäisit tänään 
koko päivän ulkona?



Antaa sataa!

• Kumisaappaat, sadetakki ja sadehousut ovat 
pakollisia partiolaisen varusteita!

• Kirppareilta voi löytyä aivan käyttökelpoisia 
sadevaatteita.



Ruokailuvälineet

• Kun varusteluettelossa lukee ruokailuvälineet, se 
sisältää seuraavat esineet:

• Lusikka, veitsi ja haarukka
• Syvä lautanen, muovia tai metallia
• Muki, muovia tai metallia
• Ja kaikki nämä pakattuna kankaiseen pussiin

• Ei kertakäyttöastioita!



Hyvä puukko: Sormisuojallinen, 
sopivan pituinen terä ja 
teräväkärkinen (n. 25-35 euroa)



Hyvä reppu

• On sopivan kokoinen selkään
• On säädettävissä napakaksi
• Tarpeeksi leveät, pehmustetut viilekkeet
• Laatu maksaa, mutta myös kestää vuosikausia ja 

säästää selkää
• Rinkkaa ei sudenpennuissa tarvita, sopiva repun 

tilavuus 25–30 litraa
• hinta noin 50 euroa–120 euroa
• Seikkailijat tarvitsevat jo rinkan, jota pysyy 

kantamaan ja johon mahtuu koko reissun tavarat 
(rinkan sisälle), hinta noin 80-250€



Tämä on huono reppu

Nämä ovat hyviä 
vaihtoehtoja



Makuupussi ja alusta
• Kesäleiriä lukuun ottamatta sudenpennut 

nukkuvat sisätiloissa
• Seikkailijat lähes aina pihalla
• Jonkinlainen makuupussi on pakollinen varuste
• Periaatteessa pärjää kesäpussilla, kolmen 

vuodenajan pussiin kannattanee kuitenkin 
investoida

• Iskän tai äiskän makuupussi on ihan OK
• Kunnon pussin hankinnan voi siirtää viimeiseen 

sudarivuoteen tai seikkailijoiden alkuun
• Kunnon makuualusta on tärkeä mukavuustekijä 

(n. 20–40 euroa) Solumuovinen sopii 
sudenpennuille.



Taskulamppu / otsalamppu
• Otsalamppu jättää kädet vapaiksi
• Mikä tahansa taskulamppu käy, tärkeintä on muistaa 

tarkistaa paristot ennen retkelle lähtöä. Varaparistot!



Mitä maksaa?
• Puukko 30-40 euroa
• Reppu 50–90 euroa 
• Makuupussi 65–250 euroa
• Makuualusta 20–40 euroa
• Lamppu 20-50 euroa
• Kumisaappaat 40 euroa
• Sadeasu 60-200 euroa
• Yhteensä 300–600 euroa

TOISAALTA: Supermyynnin/Halpa-Hallin/Kirpputorin hinnoilla 
kaikki ylläolevat saanee paljon halvemmalla.



Mistä saa?

• Suomen Partiolaisten jäsenkortilla/jäsenmaksukuitilla 
saa -10 % kaikista tuotteista Partioaitassa ja 
Scandinavian Outdoor Storesta

• XXL
• Kalevan Prisma
• Intersport, Budget Sport, yms.
• Netistä

• Outnorth
• Erätukku

Saman katon alla, hintavertailu



Kysymyksiä?

• Tämä diaesitys tulee nähtäville lippukunnan nettisivuille

• #parastapartiotatampereella

https://parastapartiota.github.io/


Tärkeimmät linkit
• Lippukunnan nettisivut: https://tampereenkotkat.fi
• Jäsenrekisteri: https://asiointi.partio.fi
• Facebook-sivu: https://facebook.com/tampereenkotkat
• Instagram-tili: https://instagram.com/tampereenkotkat

Tärkeimmät sähköpostiosoitteet
• Johtokolmikko: johtokolmikko@tampereenkotkat.fi
• Jäsenrekisterin hoitaja: jari.juhola@ymca.fi
• Kotkajohtajat:

etunimi.sukunimi@tampereenkotkat.fi

https://tampereenkotkat.fi
http://Fahttps:/facebook.com/tampereenkotkat
http://https:0/instagram.com/tampereenkotkat
mailto:johtokolmikko@tampereenkotkat.fi
mailto:jari.juhola@ymca.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tampereenkotkat.fi

