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TERVETULOA MUKAAN 
PARTIOSEIKKAILUUN!

Koululaisten Partioseikkailu johdattaa oppilaat partion 
jännittävään maailmaan! Partioseikkailu koostuu erilaisista 
toiminnallisista aktiviteeteista, joista riittää ohjelmaa noin 
viikoksi, esimerkiksi kahden oppitunnin verran päivässä. 

Halutessasi materiaalissa on tehtävää enemmänkin  
ja materiaalia voi soveltaa juuri teidän luokallenne  

tai ryhmällenne sopivaksi.

Viikon aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä 
liikutaan luonnossa. Sen lisäksi, että oppilaat oppivat paljon 
hyödyllisiä tietoja ja taitoja, materiaali toimii myös mainiona 

ryhmäyttämisen välineenä. 

Kunakin päivänä toimitaan eri teeman parissa. Ensimmäisenä 
päivänä tulevat tutuksi monet partion ominaispiirteet, tavat 

ja perinteet. Toisena päivänä opitaan perinteisiä partiotaitoja. 
Kolmantena päivänä vuorossa ovat kädentaidot ja neljäntenä 
päivänä suoritetaan luonnontuntemukseen liittyviä tehtäviä. 

Viikko huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. 

Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. 

Aktiviteettien yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista 
osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion 

kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua  
ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja  

yksilölliset ominaispiirteet.

Anna palautetta  
Partioseikkailun materiaalipaketista: 
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EHDOTUS
OPPITUNNIN RAKENTEEKSI:

1. ALOITUS  
Ilves-vartion tarina.
 Tarina löytyy jokaisen  

osion alusta.

2. LEIKKI TAI LAULU  
 Katso Laulut ja leikit 

alkaen sivulta  35.

3. AKTIVITEETIT 1–5 KPL  
 Päivinä 2, 3 ja 4 voit valita  

yhden kokonaisuuden  
useammasta vaihtoehdosta.

4. LOPETUS 
 Laulu tai rauhoittumisleikki  

ja sisaruspiiri. Vinkit sisaruspiiriin  
sivulla 9.

5. TARROJEN JAKO 
 Lasten seikkaulupassista löytyy  
paikka kunkin päivän tarralle.

Käytä oppaan sisällöstä  
juuri teille sopivimmat 

kokonaisuudet. Palastelu ja 
soveltaminen sallittu!

KAIKKI PARTIOSEIKKAILUN MATERIAALIT:

WWW.PART IO.F I/PART IOSE IKKA ILU
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PÄIVÄ 1 

PARTIOON TUTUSTUMINEN
Partiossa on erilaisia tunnuksia, tapoja ja merkkejä. Jokainen lippukunnan 
jäsen kantaa huivissaan lippukunnan merkkiä ja ryhmän kokous voidaan 

aloittaa omalla huudolla. Yhteiset tavat lisäävät yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja ryhmähenkeä. Partioseikkailun ensimmäisenä päivänä opittuja 

tapoja voi käyttää koko Partioseikkailun ajan, voitte esimerkiksi aloittaa 
tunnit aina partiotervehdyksellä ja/tai huudolla.

ILVES-VARTION TARINA 

EDVIN ALOITTAA PARTION 

Voi hitsi! Oli iso virhe sanoa äidille, että voin mennä yksin, Edvin ajattelee, 
kun äidin auto huristelee jo pois parkkipaikalta. Edvin katselee taloa, joka 
on partiokolo. Se on kummallinen paikka, Edvin tietää. Hän on käynyt siellä 
kerran, koska isoveli Aleksi on partiolainen. Hän on jo seikkailija. Aleksi 
osaa suunnistaa, veistellä ja tehdä nuotion Edvin ajattelee kateellisena. 
Kyllä minäkin kohta osaan! hän ajattelee. Siksi hän on menossa tänään 
ensimmäistä kertaa sudenpentujen kokoukseen.

Mitä jos en osaakaan mitään. Olen kuitenkin ihan huono, Edvin pelkää.

Parkkipaikalle kääntyy toinen auto. Siitä nousee kaksi tyttöä.

Voi ei! Mitä jos tämä onkin tyttöjen ryhmä! Tytöt pinkaisevat ovelle ja siitä sisään. Edvin 
seuraa heitä varuillaan.
Edvin jättää kengät eteiseen ja kurkkaa huoneeseen. Häneltä pääsee helpotuksen huokaus, 
kun huoneessa onkin tyttöjen lisäksi myös yksi poika. Pojalla on silmälasit.

- Hei Edvin. Tule vaan sisään, sanoo Tiina, joka on Edvinille tuttu koulusta. Tiina on 
sudenpentujen johtaja.

Edvin saa juuri ja juuri sanottua moi ja luikahtaa sisään pöydän ääreen istumaan. 
Mahdollisimman kauas tytöistä, jotka kuiskailevat ja nauravat.

Silmälasipäinen poika katsoo Edviniä: 
- Moi. Mä oon Urho.
- Moi. Mä oon Edvin, Edvin sanoo.
- Joo. Tirppi kerto viimeks, että sä haluat partioon.
- Kuka on Tirppi? Edvin ihmettelee.
- Tirppi on meidän akela, Urho kertoo.
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- Ai johtaja? Sehän on Tiina. Edvin ei oikein ymmärrä, mitä Urho tarkoittaa.
- Niin. Tirppi on semmonen partionimi, Urho valistaa Edviniä. - Vähän niin kuin lempinimi, 
mitä se käyttää partiossa.

- Aha. Onks sullakin partionimi? Edvin kysyy muina miehinä, mutta on samalla 
huolissaan. Voi hitsi! Olisko pitänyt keksiä joku partionimi valmiiksi? Nyt ei tule mitään 
mieleen.

- Ei. Mä oon vaan Urho. Mut Ellin oikee nimi on Elisabet ja Rassen Rasmus.

Ellillä Urho tarkoittaa varmaan toista tytöistä. Samassa sisään tulee vielä yksi poika, joka 
varmaankin on sitten Rasse.

Tirppi pyytää aloittamaan kokouksen huutamalla Ilvesten huudon. Ilvekset on 
sudenpentulauman nimi. Edvin koittaa liikuttaa huulia samaa tahtia, kuin muut 
huutavat:
Pensaikossa kahahtaa, tupsukorva vilahtaa, hiipii, vaanii, saaliit haalii, ILVES!

Vaivihkaa Edvin vilkuilee vähän partiokoloa. Seinillä on viirejä ja monenlaisia kuvia 
ja julisteita. Hyllyllä on erilaisia puusta tehtyjä tavaroita. Aleksikin on joskus tehnyt 
sellaisia. Sen Edvinkin haluaisi oppia. Puutöiden tekemisen.

Huudon jälkeen käydään ulkona leikkimässä. Se on ihan hauskaa, paitsi silloin kun Rasse 
väittää ettei jäänyt, vaikka Edvin sai Rassen ihan varmasti kiinni. Tirppi on sanonut, että 
leikin jälkeen harjoitellaan merimiessolmun tekemistä ja se jännittää Edviniä.

- Merimiessolmua käytetään partiohuivissa, Tirppi kertoo. Saat Edvin lainata minun 
huiviani, kun harjoitellaan. Oman huivin saat sitten itsenäisyyspäiväjuhlassa. Vasen yli 
ali, oikea yli ali, Tirppi opastaa miten solmu tehdään.
- Rasse, keskity. Se on ihan kuin kaksi kengännauhojen alkusolmua päällekkäin.

Ihme kyllä Edvin oppii solmun nopeasti ja kun Tirppi vielä kehuu häntä, Rasse irvistää 
Tirpin selän takana. Edvin irvistää takaisin ja Rasse nauraa. Elli on ainoa, joka tekee 
solmun Edviniä nopeammin, joten ei tämä ihan huonosti mennytkään, ajattelee Edvin.

Kokouksen lopuksi tehdään sisaruspiiri. Kaikki ottavat toisiaan kädestä ja toivotetaan: 
hyvää yötä, onni myötä, kiitos tästä päivästä, se oli mukava. 

Ensi viikolla ei varmasti jännitä enää yhtä paljon, vaikka Tirppi sanoi, että olisi 
suunnistusta. Siitä Edvin ei kyllä tiedä vielä yhtään mitään. 
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PÄIVÄN 1 AKTIVITEETIT (L2)

Partiotervehdys
Partiotervehdys on samantapainen 
lähes kaikkialla maailmassa. Pienimmät 
partiolaiset, eli sudenpennut, tervehtivät 
nostamalla oikean käden etu- ja 
keskisormen hiukan haralleen ohimolle, 
jolloin ne kuvastavat sudenpäätä ja korvia. 
Vanhemmat partiolaiset taas nostavat 
tervehtiäkseen oikean käden keskimmäiset 
kolme sormea ohimolle tai pystyyn  
olkapään korkeudelle.

Partiohuivin teko
Partiolaisilla on tapana käyttää huivia käydessään 
erilaisissa partiotapahtumissa. Samaan lippukuntaan 
kuuluvilla on samanlaiset huivit. Suunnitelkaa 
ja toteuttakaa yhdessä tai jokainen yksin teidän 
luokkanne huivi. Piirtäkää huivi paperille tai 
tehkää ne kankaasta. Käyttäkää partiohuiveja aina 
Partioseikkailun tunneilla. 
 Voitte tulostaa huivipohjat Partioseikkailun 

nettisivuilta:  
www.partio.fi/partioseikkailu/materiaalit



9OPET TA JAN OPAS

TARINA  
MERIMIESSOLMUSTA

Kaverukset tapasivat kadulla ja 
kättelivät toisiaan oikealla kädellä, 

kuten yleensä tapana on. 
 Oikea huivin pää laitetaan 

vasemman päälle ja tehdään 
alkusolmu.

Hetken keskusteltuaan kävi ilmi, 
että molemmat ovat partiolaisia. 

Niinpä he kättelivät toisiaan 
uudelleen, tällä kertaa partiotavan 

mukaan vasemmalla kädellä. 
 Nyt vasemmalla oleva huivin pää 

laitetaan oikeanpuoleisen päälle ja 
tehdään toinen alkusolmu.

1

2

3

Merimiessolmu
Partiohuivi on tapana solmia merimies- 
solmulla. Opetelkaa tekemään merimies- 
solmu ja pelatkaa sitten sukkulaviestiä. 
Jokainen juoksee vuorollaan toiseen 
päätyyn ja solmii kaksi narua yhteen 
merimiessolmulla. Onnistuuko joku 
tekemään ”merkkarin” selän  
takana tai silmät kiinni?

Päivän hyvä työ 
Partiossa pyritään siihen, että jokainen  
tekisi päivän aikana ainakin yhden hyvän 
työn. 

Pohtikaa yhdessä, mitä voisitte tehdä 
muiden hyväksi koulussanne ja menkää 
etsimään tilaisuutta tehdä jokin hyvä 
työ. Voit avata oven toiselle, siivota 
roskan tai epäjärjestykseen jääneet tuolit, 
nostaa kaverilta pudonneen hanskan... 
Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja
sinulle tulee varmasti hyvä mieli!

Voitte myös arpoa jokaiselle luokan 
lapselle oman salaisen ystävän. Oman 
ystävän nimeä ei saa kertoa kenellekään. 
Ajatuksena on ilahduttaa ja auttaa salaista 
ystävää erityisen paljon Partioseikkailun 
aikana. Viimeisenä päivänä salaisen 
ystävän nimet paljastetaan.

Materiaalipaketin tarra-arkissa on 
tarra päivän hyvän työlle ja lasten 
seikkailupassissa sille oma paikka. 
Sopikaa yhdessä luokan kanssa, 
millaisilla kriteereillä lapset saavat tarran 
seikkailupassiinsa.

Liimatkaa
päivän hyvän työn tarra

seikkailupassiin.
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Partionimet
Usein partiolaisilla on jokin partionimi, jota partioystävät heistä käyttävät. Keksikää 
yhdessä kaikille partionimet. Niitä voivat olla vaikka oma lempieläin, jokin omasta 
nimestä keksitty muunnelma tai intiaanityylinen nimi.

Huuto
Partion tapoihin kuuluu perinteisen taputtamisen sijaan huutaminen. Huutaminen ei 
suinkaan ole päätöntä mölinää, vaan on olemassa liuta erilaisia perinteisiä partiohuutoja. 
Muutamia esimerkkejä partiohuudoista löytyy oppaan sivulta 37. Menkää ulos 
huutamaan näitä huutoja. Voitte huutaa kaikuna niin, että opettaja huudattaa, tai ottaa 
vaikka huutokisa rinnakkaisluokan kanssa. Keksikää yhdessä koulun tai luokan oma 
huuto. Huutakaa ruokailun jälkeen yhdessä keittäjille: ”Emännille kiitos!”. Nyt on lupa 
huutaa ja kovaa!

Kapteeni käskee
Kootkaa oppimanne partiotavat yhteen Kapteeni käskee -leikillä. Käyttäkää käskyinä 
esimerkiksi tee partiotervehdys, kättele vasemmalla kädellä vieruskaveria, heiluta 
huivia… Voitte keksiä itse lisää käskyjä!

Sisaruspiiri
Partiossa on tapana lopettaa jokainen päivä tai tapaaminen sisaruspiiriin. Se on 
perinteinen rauhoittumisen hetki, jossa voidaan käydä läpi päivän tapahtumia ja 
kokoontua kaikki yhteen päivän lopuksi. Sisaruspiirissä otetaan vieruskavereita 
käsistä kiinni siten, että oma vasen käsi menee oikean päältä. Sisaruspiirissä 
lausutaan yhteen ääneen loru, ja sen jälkeen kierähdetään oman vasemman 
käden alta ympäri niin, että kädet ovat edelleen kiinni vieruskaverin kädessä. 
Sisaruspiiriloruja on monenlaisia, esimerkiksi: Hyvää työtä, kiitos tästä tunnista, se oli 
kiva! Lopettakaa jokainen Partioseikkailun tunti sisaruspiiriin.
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PÄIVÄ 2 

PARTIOTAIDOT
Partiossa opitaan paljon monipuolisia taitoja, joista on hyötyä arjen 

erilaisissa tilanteissa. Yksi partion keskeisimpiä kasvatustavoitteita on 
tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Partioseikkailun toisena 
päivänä on tarjolla kolme vaihtoehtoista kokonaisuutta, joista valita: 

ensiapu, esiintyminen ja erilaisuus. 

ILVES-VARTION TARINA 

ENSIAPUA 
Kun Ilvesten huuto on huudettu, niin kuin joka kerta kokouksen  
aluksi, leikitään ensiapuleikkiä. Ulkona sataa, joten leikitään sisällä.

- Haava, Tirppi huutaa.

Elli nostaa käden korkealle ja puristaa toisella kädellä sormesta.

- Tajuton, kuuluu seuraava Tirpin ohje.

Kaikki heittäytyvät lattialle kyljelleen. Tirppi käy korjaamassa Urhon  
ja Pepin kylkiasentoja. Elli on ylpeä, että hänen kylkiasentoaan  
ei tarvitse korjata.

- Harjoitellaan hiukan haavan hoitoa, Tirppi kertoo ja pyytää vapaaehtoista potilaaksi. Elli 
viittaa ja melkein putoaa tuolilta, mutta Tirppi valitsee silti Edvinin. Se harmittaa Elliä ja 
hän jää Pepin taakse tarkoituksella, kun Tirppi näyttää, miten tehdään paineside.

- Eikun tehdään kiristysside! Rasse intoilee.

- Kiristysside on vaarallinen. Siitä voi tulla pysyvää vahinkoa, Tirppi kertoo.

- Jalka varmaan katkeaa, naurahtaa Urho ja Rasse hekottaa kovaan ääneen.

Elli joutuu harjoittelemaan painesiteen tekemistä Edvinin kanssa.  
Urho ja Rasse ovat pari ja Peppi on Tirpin parina. 

- Minä teen ensin! Elli määräilee. – Mun äiti on sairaanhoitaja. Elli on varma,  
että siitä on apua. Edvin ojentaa jalkansa suoraksi ja Elli alkaa kietoa  
sidettä sen ympärille.
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- Siihen tarvis laittaa nyt sitä painetta, huomauttaa Edvin. – Tommonen toinen siderulla 
sinne väliin, niin verta vuotaa vähemmän.

- Tiedän, älä neuvo! Elliä ärsyttää. Edvin on ollut vasta kaksi kertaa sudenpennuissa, 
mutta luulee silti olevansa jo muita parempi.

- Elli. Side on rypyssä. Koitapa saada se ihan suoraan, Tirppi neuvoo. Elliä nolottaa. Eihän 
hän osaa tätä ollenkaan. 

Kun on Edvinin vuoro sitoa, Tirppi ei tietenkään tule neuvomaan. Hän on silloin Rassen 
potilaana. Peppi on kietonut Urhon päähän niin pitkän siteen, että silmätkin ovat siteen 
peitossa. 

- Haluatko, että opetan sulle, miten side pitää laittaa, jos nilkkaan sattuu? kysyy Edvin ja 
hymyilee.

Ellin tekee jo mieli kieltäytyä, mutta hän suostuu kuitenkin. Edvin kietoo sidettä Ellin 
jalkaan. Vuorotellen nilkan ympäri ja jalkapohjan alta.

- Mä putosin kerran trampoliinilta ja mun piti pitää kaks päivää sidettä nilkassa. Ja 
pakastimesta otettiin hernepussi, mitä piti pitää nilkan päällä, Edvin kertoo.

- Mä oon ihan huono tässä, Elli huokaa, kun kietoo vuorostaan sidettä Edvinin nilkkaan.

- Ai miten niin? Edvin ihmettelee. – Mehän vasta harjoitellaan. Viime kerralla sä olit paras 
muistamaan niitä karttamerkkejä.

- Nyt sun pitää pitää tää jalka ylhäällä tuolin päällä, sanoo Elli, kun Edvinin nilkka on 
kiedottu siteeseen.

- Hyvä Elli ja Edvin! Katsokaas Urho, Peppi ja Rasse, miten hoidetaan nyrjähtänyttä 
nilkkaa. Kohoasento auttaa ja jos löytyy jotain kylmää, niin sitä kannattaa laittaa jalalle, 
Tirppi kertoo. Kylmä, kohoasento ja kompressi eli paine. Se on kolmen K:n sääntö.

Kaikki muutkin kokeilevat vielä nilkan sitomista. Elli neuvoo Peppiä ja Edvin Rassea. 
Tirppi auttaa Urhoa saamaan siteen pois päästään. Elli ei enää muista alkuvaikeuksia. 
On kiva päästä näyttämään äidille, mitä on oppinut. Ehkä pikkuveli-Epun kanssa voisi 
kokeilla tuota pääsidettä.

Lopuksi leikitään vielä pantomiimia. Jokaisen pitää vuorotellen esittää jotain 
onnettomuutta ja toiset arvaavat, mitä on tapahtunut. Sisaruspiirin jälkeen Elli ja Peppi 
lähtevät yhtä matkaa. Pepin isä odottaa jo parkkipaikalla. 
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PÄIVÄN 2 AKTIVITEETIT (L2, L3, L7)

Kokonaisuus 1:  
Ensiapu (L3)

Ensiapuaktiviteetin tavoitteena on, että lapsi osaa toimia ensiapua vaativassa 
tilanteessa rauhallisesti ja pyytää aikuisen apua.

PUNAINEN R IST I -SOVELLUS
Arjessa sattuu ja tapahtuu, joten tutustukaa Punaisen Ristin sovelluksen avulla 
haavojen, palovammojen ja nenäverenvuodon ensiapuun. Samalla on hyvä 
keskustella, miten haavereilta voi välttyä. Jos luokassa on diabeetikko tai epileptikko, 
tutustukaa sairauskohtauksen ensiapuun. Huom: Tarkista esiteltävä sisältö 
etukäteen, osa sovelluksen sisällöstä voi olla 1-2-luokkalaiselle jännittävää tai 
pelottavaa.

OPETELKAA HÄTÄPUHELUN SOIT TAMISTA
Kerro kuka olet ja mistä soitat (Huom: Jos käytät soittamiseen Punaisen Ristin 
sovellusta tai 112 Suomi -sovellusta, hätäkeskus paikantaa puhelimesi sijainnin.)

 Kerro, mitä on tapahtunut.
 Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
 Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.
 Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu.

TOS ITOIMET
Harjoitelkaa painesiteen tekemistä. Sidetarpeiksi kelpaa myös tasalevyiset 
kangassuikaleet. Hyvän haavan tai palovamman voi maskeerata käyttäen yleisliimaa, 
huulipunaa ja kasvomaaleja.
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ENS IAPULE IKK I
Opettaja huutaa vamman ja oppilaat esittävät tarvittavan hoitotoimenpiteen.

Haava:   
puristusote sormesta ja sormi koholle 
pään päälle. 

Nilkan nyrjähdys:  
lattialle, nilkasta kiinni ja jalka koholle.

Tajuton:   
kylkiasento. 

Nenäverenvuoto:  
puristus kahdella sormella 
nenänvarresta (silmien välistä) 
ja etukumara asento. 

ELVYTYS JENKKA
Vaikka lapset ovatkin liian pieniä pystyäkseen elvyttämään, voitte opetella oikean 
elvytysrytmin tanssien ja laulaen letkajenkan sävelellä:
Paina kolkyt, puhalla kaks, elvytysrytmi oikein on.

Hyvä kotiläksy on esitellä Punaisen Ristin sovellus ja opettaa elvytysjenkka omille 
vanhemmille.

Kokonaisuus 2:  
Esiintyminen (L2)

Partion kasvatustavoitteisiin kuuluu rohkaista ilmaisemaan itseään, toimimaan 
ryhmässä ja arvostamaan toisia. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisätään muun 
muassa lauluin, leikein ja esityksin.

PART IOLAULUT 
Laulaminen on tärkeä osa partioperinteitä esimerkiksi kokouksissa, ruokailussa 
ja iltanuotiolla. Laulakaa perinteisiä partiolauluja. Vinkkejä löytyy oppaan lopusta 
Lauluja ja laululeikkejä –osiosta sivulta 35.

Joitain lauluja löytyy myös koulun musiikinkirjoista, tässä muutama esimerkki: 
 Aaluette (Musikantti 1–2, s. 117),
 Puolalainen nuotiolaulu (Musiikin aika 3-4, s. 118, Musica 3–4, s. 35, 

 Soi 3–4, s. 12 mukana Pyhän Yrjön kertomus, Musiikin mestarit 3–4, s. 158),
 Tuol on mun räiskäle (Musiikin mestarit 3–4, s. 158)
 Puff, (Musica 3–4, s. 73),
 Hepokatti (Musiikin mestarit 3–4, s. 201),
 Ootko kulkenut sä sadepilven alla (Musikantti 5–6),
 Tää ystävyys ei raukene (Musikantti 5–6, Soi 5–6)

Partiolauluista on myös omia laulukirjojaan ja lisäksi netistä löytyy paljon materiaalia.



15OPET TA JAN OPAS

I LMAISEN ITSEÄNI I LMAN SANOJA
Esittäkää vuorotellen pantomiimina esimerkiksi eläimiä, ammatteja, tekemistä, 
urheilulajeja tai erilaisia tunteita. Muut koittavat arvata, mitä esitetään.

YHTE ISTOIMINNALL ISET LE IK IT
Leikkikää leikkejä, jotka vaativat koko ryhmän yhteistoimintaa. Erilaisia 
yhteistoiminnallisia leikkejä on koottu tämän oppaan loppuun sivulle 33.

Kokonaisuus 3:  
Erilaisia, mutta samanlaisia (L2, L7)

Partio kuuluu kaikille. Partioon voi osallistua kielestä tai kulttuurista 
riippumatta. Myös vähävaraisille lapsille pyritään tekemään partioharrastus 
mahdolliseksi muun muassa erilaisten stipendien avulla. Sisupartiotoimintaa 
järjestetään niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman tai 
pitkäaikaissairauden vuoksi. Partiossa on mahdollisuus tulla tietoiseksi ja  
oppia arvostamaan ihmisten erilaisuutta. 

LE IK IMME ER I MAIDEN LE IKKE JÄ JA/TA I 
KUUNTELEMME ER I MAIDEN MUSI IKK IA
Monia eri maiden leikkejä löydät partio-ohjelman nettisivuilta:  
partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/leikit/

LEVYRAAT I
Järjestäkää levyraati. Valitkaa levyraatiin sekä perinteistä kansanmusiikkia, että 
kansainvälisestikin suosittuja tyylilajeja, kuten reggaeta. Lapset voivat kappaleen 
kuuntelemisen jälkeen antaa kappaleelle pisteet. Mikä kappale oli kaikkein suosituin?

YMMÄRRÄMME, ET TÄ IHMISET OVAT ER ILA IS IA
Lasten tehtävänä on keksiä pareittain kolme eroa ja kolme yhtäläisyyttä itsensä ja 
parinsa välillä. Onko eroilla merkitystä? Mitä eroja suomalaisen ja ulkomaalaisen 
lapsen välillä voisi olla?

TOIMIMINEN ILMAN A ISTE JA
Kokeilkaa, millaista on solmia kengännauhat tai liikkua luokassa silmät sidottuna?  
Miltä tuntuu kommunikoida ilman kuuloaistia? Kuulovammaa voi jäljitellä laittamalla 
kuulosuojaimet päähän ja puhumalla kuiskaten.
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TUTUSTUMME LASTEN O IKEUKS I IN 
Tutustukaa YK:n lasten oikeuksien sopimukseen: www.unicef.fi/lapsen-oikeudet

Jaa luokka noin 3-4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmän jäsen piirtää ison veneen ja 
itsensä veneen kyytiin. Jokainen miettii seitsemän asiaa, joita ilman he eivät pärjäisi, 
jos veneet haaksirikkoutuisivat ja he joutuisivat autiolle saarelle. Ryhmän tehtävänä 
on piirtää nämä seitsemän yhdessä päätettyä asiaa veneisiinsä. Mikäli ryhmä ei pääse 
yhteisymmärrykseen veneeseen mukaan otettavista asioista, tilanne ratkaistaan 
äänestämällä.

Kerro ryhmille tämän jälkeen, etteivät veneeseen mahdu kaikki valitut asiat vaan 
heidän tulee luopua neljästä asiasta. Ryhmä valitsee yhdessä, mistä neljästä asiasta 
he ovat valmiita luopumaan. Tämän jälkeen he ympyröivät omista kuvistaan jäljelle 
jääneet kolme asiaa. Jäljelle jääneet asiat kootaan taululle, ja koko luokan tulee tämän 
jälkeen valita niiden joukosta mielestään kaikista tärkeimmät ja tarpeellisimmat 
asiat. Tärkeimmiksi asioiksi jäävät usein perustarpeet, kuten puhdas vesi, ravinto, 
suoja tai perhe.  
Lähde www.roihu2016.fi.

TUTUSTUTAAN SAMMAKKO KERMASAAVISSA -TAR INAAN
Partion perustaja Baden-Powell kertoi vanhan tarinan kahdesta sammakosta, 
jotka eräänä päivänä hypellessään sattuivat löytämään kerma-astian. Sammakot 
kurkistivat uteliaina astiaan ja putosivat siihen. Toinen sammakoista arveli kerman 
olevan jotakin kummallista nestettä, jossa sammakon oli mahdotonta uida. Niinpä 
se ei yrittänytkään, ja kun pelastajaa ei tullut, se vajosi pohjaan ja hukkui. Toinen 
sammakko ei antanut periksi. Se yritti uida ja potkia kaikin voimin. Välillä sekin 
vajosi, mutta ponnistautui taas pinnalle. Näin se jatkoi tunnista tuntiin. Ja kuinka 
kävikään? Äkkiä se tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta ja pääsi hyppäämään pois 
astiasta. Kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi. Sisukas sammakko 
pelastui.

Sammakko kermasaavissa -tarina kertoo sisukkuudesta, reippaudesta ja rohkeudesta. 
Se on sisupartiolaisten partiotarina.

Lisätietoa:
 Partion globaalikasvatus:  
	 parempimaailma.partio.fi
 Sisupartio:
	 toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/sisupartio
 Avoimuus ja tasavertaisuus partiossa:  
	 toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/avoin-partio
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PÄIVÄ 3 

KÄDENTAIDOT JA LUOVUUS
Partiossa tutustutaan erilaisiin kädentaitoihin liittyviin  

tekniikoihin ja kokeillaan niitä käytännössä, käytetään mielikuvitusta  
ja pyydetään apua tarvittaessa. Partioseikkailun kolmannen  
päivän aktiviteeteissa on valittavana kolme vaihtoehtoista   

kokonaisuutta; kädentaidot, kuvataide ja toimittaja.

ILVES-VARTION TARINA 

KYLTTIPULMIA 
Ilvekset tekevät tänään ryhmälle oman kyltin. Sitä tarvitaan  
itsenäisyyspäiväjuhlassa, joten siitä on tultava hieno. Tai ainakin  
parempi kuin Ahmojen kyltistä. Ahmat ovat lippukunnan toinen  
sudenpentulauma. Rasse kastaa puolikasta perunaansa punaiseen  
maaliin ja painaa sillä tassunjälkiä kyltin reunaan. Tirppi on kaivertanut perunat 
tassunjäljen muotoisiksi. Peppi on samaan aikaan maalaamassa kylttiin isolla ryhmän 
nimeä. Urho ja Elli ovat Tirpin kanssa sahaamassa kylttiin vartta.

- Saanko mä myös maalata kirjaimia? Rasse kysyy Pepiltä,  
kun tassunjäljet ovat valmiita.

- Et, kun sitten niistä tulee erilaisia, sanoo Peppi.

- No mitä mä sitten voisin tehdä? Rasse kysyy.

- Odota, että saan tän valmiiksi.

Äh, odottaminen on tylsää. Peppi on maalannut vasta isot keltaiset I- ja L-kirjaimet. 
Sitten Rasse saa mahtavan idean. Hän kastaa sormenpään ruskeaan maaliin ja tekee 
sormella pilkkuja keltaiseen I-kirjaimeen. Ihan kuin Ilveksen pilkkuja!

- Rasse, mitä sä teet. Älä! kiljaisee Peppi. – Sä pilasit sen! Tirppi! Rasse pilas tän.

- En mä sitä pilannut. Ne on ilveksen pilkkuja, Rasse yrittää puolustautua, mutta Peppi 
tönii häntä kauemmas kyltistä ja kyyneleet kihoavat Rassen silmiin. Hän ryntää ulos 
kololta ennen kuin kukaan huomaa, että Rassea itkettää.

- Mä en oo mikään pilaaja vaan Peppi, Rasse ajattelee ja potkii puuta vihaisena. – Ei 
Peppi voi määrätä, miten pitää tehdä. Se on munkin kyltti. Kerrankin hän olisi halunnut 
tehdä tehtävän oikein hyvin ja sitten Pepin on pakko pilata kaikki. Rasse olisi halunnut, 



18 KOULULAISTEN PARTIOSEIKKAILU

että Tirppi ja muut olisivat kerrankin ihailleet hänen tekemäänsä. Yleensä Elli 
on kaikista paras, ja joskus Edvin. Urho taas tietää eniten luonnosta. Hän osaa 
ulkoa kaikki perhoset. Peppi on kaikista nopein juoksemaan ja paras kiipeämään 
puuhun.

- Rasse, tulisitko sisään? Tirppi kävelee Rassen luo ja laskee käden Rassen 
olkapäälle.

- En halua enää tehdä kylttiä, Rasse toteaa ja kääntyy taas potkaisemaan puuta. Itku 
ei ole vieläkään lakannut kokonaan.

- Minä näen, että sua harmittaa. Peppi teki väärin, kun suuttui niin kovasti. Minusta 
ne pilkut on tosi hyvä idea, Tirppi sanoo. – Mitä jos mentäisiin sisään ja juteltaisiin 
Pepin kanssa.

Rasse ja Tirppi palaavat kololle ja kaikki istuvat pöydän ääreen.

Tirppi alkaa puhua: - Partiossa kaikkien pitää saada osallistua tekemiseen saman 
verran. Rassesta tuntuu pahalta, ettei hän saanut antaa omaa panostaan kyltin 
tekemisessä. Miten me voisimme yhdessä ratkaista tämän tilanteen?

- Mun mielestä Rasse saa tehdä kirjaimiin pilkkuja, Edvin sanoo.

- Joo. Ja voisko tolle S-kirjaimelle piirtää tupsukorvat ja viikset, ehdottaa Elli.

- Hyvä ajatus, Tirppi toteaa. - Mitä jos te kaikki tekisitte yhdessä pilkkuja, niin 
jokaisen sormenjälki tulisi kylttiin. Mitä sanot Peppi?

- Okei. Anteeksi, että suutuin Rasse, Peppi sanoo hiljaa. – Sä saat pitää kylttiä siellä 
juhlassa, käykö?

Ja niin sovitaan. Rasse saa pitää kylttiä ja jokainen saa tehdä sormenjälkiä yhteen 
kirjaimeen. Rasse maalaa vielä haarukan piikeillä kyltin alareunaan nurmikkoa. Urho 
tekee auringon ja Edvin pilviä. Elli toteuttaa ideansa ja piirtää S-kirjaimelle korvat, 
viikset ja pitkän, paksun hännän. Rasse tekee häntään pilkut. Ennen kotiin lähtöä 
Tirppi maalaa kaikille viikset ja ulkona leikitään hännän ryöstöä. Rasse onnistuu 
voittamaan kaksi häntää ennen kuin Peppi saa varastettua hänen häntänsä.  
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PÄIVÄN 3 AKTIVITEETIT  
(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)

Kokonaisuus 1:  
Kädentaidot (L2, L3, L7)

TEEN SOIT T IMEN
Valmistakaa kierrätys- ja luonnonmateriaaleista jokin soitin. Esimerkiksi 
sadeputki, peltipurkkirumpu ja marakassi ovat helppoja valmistaa ja niitä voi 
käyttää musiikintunnilla hyödyksi. 
  Soitinten rakennusohjeita löytyy Partioseikkailun nettisivuilta: 

www.partio.fi/partioseikkailu/materiaalit

TEEN KORUN
Suunnitelkaa ja valmistakaa erilaisia koruja. Niitä voi valmistaa esimerkiksi narua 
punomalla, muovailemalla massasta helmiä tai pujottamalla nauhaan erilaisia 
reiällisiä pikkuesineitä. Korun voi pitää itse tai antaa ystävälle lahjaksi.

Kokonaisuus 2:  
Kuvataide (L2, L3, L4, L5)

PA INANTA
Painakaa esimerkiksi paperille kuvioita syksyn lehdillä tai käyttäkää 
vaihtoehtoisesti muita luonnosta löytämiänne esineitä. Tehkää siilejä painamalla 
piikit kertakäyttöhaarukalla tai norsuja painamalla kämmenellä kuva sormet 
alaspäin. Opettaja voi myös kaivertaa luokalle perunat perunapainantaa varten tai 
tehdä sabluunoita töpötyspainantaan. Voitte keksiä myös omia variaatioita!

TEEN SAR JAKUVAN
Tehkää muutaman ruudun mittaiset sarjakuvat ja kootkaa niistä yhdessä 
sarjakuva-albumi. Sarjakuvan tekoon voi käyttää erilaisia tekniikoita, esim. 
piirtäminen, maalaaminen, valokuvaaminen tai tabletilla piirtäminen. Aiheina 
voitte käyttää esimerkiksi Partioseikkailun tarinaa, luokalle tapahtunutta 
sattumusta tai vaikka jokaisen omaa koulumatkaa.
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Kokonaisuus 3:  
Toimittaja (L1, L2, L3, L4, L5, L6)

VALOKUVAAN
Dokumentoikaa Partioseikkailun tapahtumia esimerkiksi koulunne nettisivuille 
tai Instagramiin. Ottakaa valokuvia luonnosta, ihmisistä tai valmistamistanne 
esineistä. Voitte keskustella luokassa siitä, millaisia kuvia on hyväksyttävää 
ottaa ja julkaista kavereista. Kuvia julkaistessanne voitte käyttää asiasanoja 
#partioseikkailu ja #partioscout. Muistathan varmistaa, että lasten kuvausluvat 
ovat kunnossa ennen julkaisua.

TEEN UUTISEN TA I HAASTAT TELUN
Keksikää oma hyvä uutinen, josta kuvaatte tai esitätte oman esityksen. Hyvä 
uutinen on sellainen, jossa tapahtuu jotain iloista, positiivista ja hyvää mieltä 
tuottavaa. Käyttäkää mielikuvitustanne! Keskustelkaa luokassa siitä, millaisia 
asioita uutisesta tulee käydä ilmi.



21OPET TA JAN OPAS

PÄIVÄ 4 

LUONNOSSA 
LIIKKUMISEN TAIDOT

Partioon kuuluu olennaisena osana toiminta luonnossa sekä luontokasvatus. 
Partioseikkailun neljäntenä päivänä valmistaudutaan tulevaan retkeen 

ja opitaan luonnossa liikkumisen yhteiset pelisäännöt. Valittavia 
kokonaisuuksia on neljä, joista jokaisesta voi valita yhden aktiviteetin tai 

vaihtoehtoisesti keskittyä yhteen kokonaisuuteen tarkemmin.

ILVES-VARTION TARINA 

PIDÄ HUOLTA LUONNOSTA

- Tuo minulle kuusenkäpy! huutaa Tirppi ja kaikki ryntäävät kiireesti 
etsimään käpyä.

Ilvekset viettävät kokousta ulkona tarkkaillen syksyistä metsää.  
Urho näkee lähellä ison kuusen ja sukeltaa maata viistävien  
oksien alle hakemaan käpyä. Kaikki kävyt on järsitty keskeltä  
ohuiksi, mutta eiköhän se silti kelpaa.

Tirppi tarkastelee Urhon tuomaa käpyä ja näyttää sitä muille sanoen: 
-  Jossain lähellä asustelee selvästi orava. Mistä löysit tämän Urho?

Urho näyttää toisille oikean paikan.

- Tänne sopis Ilvesten salamaja, keksii Rasse. Hän on oikeassa. Kuusen oksat ympäröivät 
lapsia joka puolelta ja niiden alle jää suuri, tyhjä, pyöreä alue. Oksien raoista voi 
vakoilla kolon pihaa.

- Voidaanko me tehdä maja Tirppi? Elli kysyy.

Tehdään vaan, Tirppi sanoo. Peppi ja Edvin alkavat puhdistaa majan lattiaa kävyistä 
kun taas Urho, Rasse ja Elli lähtevät yhdessä etsimään ympäristöstä oksia ja muita 
majanrakennustarpeita. Urho löytää muutaman hyvän, pitkän kepin kiipeillessään 
kalliolla. Kallion laelta hän löytää keon hiiltyneitä puita, roskia ja tyhjiä pulloja ja 
tölkkejä.

- Elli, Rasse, tulkaa kattoon! Urho kutsuu toisia.
- Täällä on ollut nuotio, sanoo Elli ehtiessään paikalle. – Kauheesti roskia.

Rasse tutkii tölkkejä ja pulloja, olisiko niissä sellaisia, jotka voisi viedä kauppaan ja 
saada vähän rahaa.
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- Täällä on rikkinäinen pullo, huutaa Rasse. Pullo on rikottu kiveä vasten ja sirpaleita on 
levinnyt ympäriinsä.

- Siihen voi joku eläin satuttaa itsensä, murehtii Urho. – Ei me voida jättää sitä tänne.

- Ei me saada koskea lasinsirpaleisiin, sanoo Elli. – Haetaan Tirppi tänne.

Kolmikko kiiruhtaa kertomaan toisille ja koko lauma lähtee yhdessä tutkimaan löytöä. 
Tirppi ottaa mukaan roskapusseja, niin paikka voidaan siivota. Ehjät pullot ja tölkit 
laitetaan omaan pussiinsa odottamaan kauppaan viemistä. Tirppi kerää rikkinäiset pullot 
ja lapset siivoavat muut roskat. Hiiltyneet puut laitetaan yhteen pussiin ja viedään myös 
pois.

- On tyhmää, että joku sotkee ja toiset joutuu siivoamaan niiden jäljet, Edvin tokaisee, 
kun siivouspartio on palaamassa kololle saaliinsa kanssa.

- Niin on, vastaa Tirppi. - Partiolaiset ovat paljon metsässä, joten meidän pitää tietää, 
mitä siellä saa tehdä ja mitä ei saa. Roskaaminen on väärin, mutta mitä muuta väärää 
kalliolla oli tehty?

- Siellä oli poltettu nuotiota, sanoo Peppi.

- Juuri niin, Tirppi vastaa.

- Mutta saahan nuotion tehdä retkelläkin, ihmettelee Edvin.

- Niin saa, nuotiopaikalle ja maanomistajan luvalla, Tirppi kertoo. – Mutta joskus ei saa 
nuotiota tehdä ollenkaan. Tiedättekö milloin?

- Silloin, kun on metsäpalovaara, tietää Urho.

Tirppi kertoo vielä muitakin sääntöjä, joita metsässä pitää noudattaa. Niitä sanotaan 
jokamiehenoikeuksiksi.

Kolon pihaan päästessään Urho huomaa kolon roskiksen päällä oravan. Se on varmaan 
sama orava, joka oli syönyt kävyt. Sudenpennuista lähtee kuitenkin sen verran meteliä, 
että orava katoaa nopeasti läheiseen puuhun. Kokouskin on jo tullut päätökseensä, joten 
majan rakentaminen loppuun pitää jättää seuraavaan kertaan.  
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PÄIVÄN 4 AKTIVITEETIT (L1, L2, L3, L4, L7)

Kokonaisuus 1:  
Suunnistaminen tutuksi (L3, L4)

KART TAMERKKIB INGO
Pelatkaa karttamerkkibingoa. Jokainen lapsi piirtää  
esimerkiksi yhdeksän ruutuisen bingoruudukon  
vihkoonsa ja jokaiseen ruutuun yhden karttamerkin.  
Opettaja tai vapaaehtoinen oppilas huutaa vuorotellen  
eri karttamerkkejä ja muut ruksivat bingo-ruudukosta  
huudetun merkin. Kenen ruudukosta tulee ensimmäisenä  
suora? Kenen ruudukko on ensimmäisenä täynnä? 

  Partioseikkailun nettisivuilta  
löytyy A4-kokoinen versio eri  
karttamerkeistä:  
www.partio.fi/partioseikkailu/materiaalit

 PUUT JA PENSAAT  RAKENNUKSET  MAANTIE  POLKU  RAUTATIE

VESIALUE, O JA SUO AVOKALLIO JYRKÄNNE  LOUHIKKO   K IV I, ISO K IV I

KUOPPA  SÄHKÖLINJA   A ITA  KUKKULA
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KART TAMERKKIV IEST I
Alkuvalmistelut: Viestiin tarvitaan korttipakka, joissa jokaisessa kortissa 
on toisella puolella karttamerkin kuva ja toisella puolella jonkun muun 
karttamerkin nimi. Ottakaa pakasta yksi kortti, loput kortit laitetaan esimerkiksi 
pahvilaatikkoon huoneen toiseen päähän.

Ohjeet: Ryhmä jaetaan kahteen tai useampaan joukkueeseen. Jokaisella 
joukkueella on oma pakka ja huoneen toisessa päässä oma pahvilaatikko.  
Joukkueet asettuvat jonoiksi ja jonon ensimmäisellä on yksi kortti kädessä, jossa 
lukee karttamerkin nimi, pakan loput kortit ovat laatikossa. Sopikaa etukäteen, 
kuinka merkkilaatikon luokse tulee liikkua (ryömiä, hyppiä yhdellä jalalla 
tms.). Opettaja julistaa viestin alkaneeksi ja jonon ensimmäisen tulee liikkua 
pahvilaatikon luo sovitulla tavalla ja etsiä laatikosta omaa korttiaan vastaavan 
karttamerkkikuva ja vaihtaa oman korttinsa uuden tilalle. Kun ensimmäinen 
on palannut takaisin jonoon, hän antaa hakemansa kortin seuraavalle, joka 
vuorostaan lähtee hakemaan laatikosta kortin mukaista karttamerkkiä. Joukkue, 
jonka kaikki jäsenet ovat hakeneet ensimmäisenä kukin yhden karttamerkin, 
voittaa.

TUTUSTUN KOMPASS I IN RAST IRADALLA
Tarvikkeet: Kompasseja, pahvi- tai paperilappuja rasteille.

Ohjeet: Valmistellaan vihjerata ulos tai luokkaan, jossa vihjeet on annettu 
muodossa: ”Ota kolme suurta harppausta itään”. Oppilaiden tulee kompassin 
avulla määrittää oikea ilmansuunta ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. 

Rastiradan rakennusohjeet: Ensimmäinen rasti voidaan asettaa mihin vain. 
Kirjoittakaa ensimmäiseen rastiin: ”Ota kolme suurta harppausta itään”. 
Seuraava rasti asetetaan kolmen harppauksen päähän ensimmäisestä rastista 
itään. Seuraavalle rastille voidaan puolestaan kirjoittaa tehtäväksi ”Kymmenen 
askelta etelään”, jolloin seuraava rasti asetetaan etelään, kymmenen askeleen 
päähän ensimmäisestä. Jatkakaa tällä tavoin, kunnes olette asettaneet 
esimerkiksi kymmenen rastia. Rastiradan lopussa voi odottaa vaikka aarre!

Voitte tulostaa valmiit kortit Partioseikkailun nettisivuilta:  
www.partio.fi/partioseikkailu/materiaalit
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Kokonaisuus 2:  
Ilmansuuntien tunnistaminen  
tai säätilojen tuntemus (L3, L4)

I LMANSUUNTALE IKK I
Katsokaa kompassista ilmansuunnat ja piirtäkää tämän jälkeen maahan viivat 
ilmansuuntien mukaan: pohjoinen pohjoisen suuntaan, itä itään jne. Pelaajat 
asettuvat Pohjoinen-viivalle ja jäävät odottamaan huutoa. Huutaja voi olla yksi 
lapsista tai opettaja. Huutaja huutaa jonkin ilmansuunnan ja kaikki juoksevat 
kyseiselle viivalle. Jos juoksija juoksee väärälle viivalle, tippuu hän pelistä. Se, joka 
on oikealla viivalla viimeisenä, tippuu myös. Jos huutaja huutaa sen viivan, jolla 
pelaajat jo seisovat ja joku ottaa askeleen johonkin suuntaan, tippuu hän myös 
pelistä. Voittaja on se, joka on pelissä viimeisenä mukana.

MÄÄRITÄN POHJO ISEN LUONNONMERKKIEN AVULLA
Miettikää yhdessä, miten luonnossa voisi määrittää ilmansuunnat ilman 
kompassia. Samalla voidaan myös miettiä tilanteita, joissa tämä on tarpeellista. 

Listatkaa ylös erilaisia luonnonmerkkejä,  
joiden pohjalta ilmansuunnat voidaan määritellä:
   Auringon sijainti, mistä aurinko nousee ja mihin se laskee?
   Muurahaiskeon loiva sivu osoittaa etelään ja ne ovat kivien 

 tai puiden eteläpuolella.
   Yksinäisessä puussa on etelän puolella eniten oksia ja 

 ne ovat myös muita oksia kookkaampia ja tuuheampia.
   Jäkälät kasvavat kuusen ja kiven eteläpuolella.
   Sammalta puolestaan löytyy enemmän puiden ja kivien pohjoispuolelta.

SÄÄT ILALE IKK I
Opettaja huutaa jonkin sääilmiön (rankkasade, myrsky, lumisade, pakkanen, 
helle, ukkonen, trombi, sumu...). Oppilaiden tulee esittää sääilmiötä tai 
sääilmiöltä suojautumista pantomiimina.

VARUSTAMME PAPER INUKET
Valmistakaa paperinuket ja askarrelkaa niille tarvittavia varusteita eri 
olosuhteisiin. Paperinukeilla esitetään erilaisia tilanteita, joissa suojaudutaan eri 
sääolosuhteissa. Askarrelkaa nukelle kunnolla vaatetta päälle kylmällä säällä, 
hattu ja vesipullo mukaan lämpimällä ja aurinkoisella jne. 
  Kukin lapsi voi piirtää paperinuket itse tai voitte tulostaa valmiin 

nukkesabluunan Partioseikkailun nettisivuilta:  
www.partio.fi/partioseikkailu/materiaalit
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Kokonaisuus 3:  
Jokamiehenoikeudet (L2, L3, L7)

Meillä Suomessa on harvinaisen laajat jokamiehenoikeudet. 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan sitä, että meillä kaikilla on mahdollisuus 
käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. On 
tärkeää, että meistä jokainen tietää mitä luonnossa saa ja mitä ei saa tehdä.

JOKAMIEHENOIKEUDET TUTUKS I
Jokamiehenoikeuksilla saa 

 Liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, 
 luonnonniityillä ja vesistöissä 
 Ratsastaa 
 Oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua 
 Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja 
 Onkia ja pilkkiä  
 Veneillä, uida ja kulkea jäällä. 

  
Jokamiehenoikeuksilla ei saa

 Kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla 
 Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita 
 Ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta 
 Ottaa sammalta tai jäkälää 
 Tehdä avotulta toisen maalle 
 Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä  

 liian lähellä asumuksia tai meluamalla 
 Roskata ympäristöä 
 Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
 Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
 Häiritä eläimiä 
 Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 
 Pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, 

 kuntopolulla tai toisen alueella.

JOKKE JOKAMIES -LE IKK I
Leikkijät istuvat piirissä olevilla tuoleilla ja leikkivät olevansa esimerkiksi metsässä. 
Piirin keskellä on Jokke Jokamies. Hän kyselee muilta vuoron perään ”Olen Jokke 
Jokamies, saisinko sytyttää tähän nuotion?” tai ”Olen Jokke Jokamies, saisinko onkia 
täällä?” 

Jos jokamiehenoikeuksissa kysytty asia on kielteinen, Jokelle on vastattava 
kielteisesti. Sitten Jokke kysyy toisen kysymyksen seuraavalta. Jos vastaus on 
myönteinen, kaikki vaihtavat paikkoja keskenään. Tällöin Jokke Jokamies yrittää 
saada itselleen paikan ringistä eli päästä tuolille. Paikatta jääneestä tulee uusi Jokke 
Jokamies. Jos leikkijät eivät anna paikkaa, voi Jokke huutaa ”Telttailu seis!”, jolloin 
kaikkien on vaihdettava paikkoja.
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JOKAMIEHENOIKEUSPEL I
Lapset voivat tutustua jokamiehenoikeuksiin tarinan kautta tai väitepelin avulla. 
Ulkona merkitään kaksi puuta, joista toinen on KYLLÄ-puu ja toinen EI-puu. 

Opettaja kertoo väittämiä, esimerkiksi: ”Saan poimia metsästä marjoja.” Lapsien 
tulee valita mielestään oikea vaihtoehto ja juosta sen puun luokse. Väärän puun 
valinneet tippuvat pelistä pois. Näin jatketaan, kunnes voittaja selviää. 

Kokonaisuus 4:  
Tutustutaan Suomen metsäluontoon (L1, L3)

MIKÄ ELÄ IN OLEN? -LE IKK I
Yksi pelaajista tulee ryhmän eteen ja hänen selkäänsä kiinnitetään eläimen kuva 
tai kirjoitetaan eläimen nimi. Kuva tai teksti näytetään toisille. Edessä oleva yrittää 
selvittää, mikä eläin hän on esittämällä kysymyksiä (esim. osaanko lentää? Syönkö 
heinää?). Toiset pelaajat saavat vastata vain kyllä tai ei. Luokan voi jakaa tarvittaessa 
myös pienempiin ryhmiin.

KET TU JA JÄN IS -LE IKK I
Pelin alussa valitaan 1 kettu, 1 jänis ja loput ovat pareittain pensaina. Kettu jahtaa 
jänistä ja jänis juoksee karkuun. Jänis pääsee turvaan pensaaseen menemällä jonkun 
kaverin viereen. Tämän kaverin pari muuttuu jänikseksi ja lähtee juoksemaan 
karkuun.

LA J IMUIST IPEL I ELÄ IMISTÄ TA I KASVE ISTA
Jättimuistipelin kortit voidaan valmistaa esimerkiksi suurista kartongeista, joihin 
joko liimataan tulostettu kuva tai piirretään jokin kuva. Kortit kannattaa päällystää 
kontaktimuovilla, jotta ne kestävät käyttöä pidempään. Muistipeliä voidaan näin 
pelata myös ulkona.
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PÄIVÄ 5 

RETKI
Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja  

luonnonsuojeluun. Partion kautta myös suhde luontoon ja sen 
kunnioittaminen kehittyvät monelle lapselle ja nuorelle. Näiden 

aktiviteettien kautta voitte tutustua lähiluontoon ja opetella luonnon 
kunnioittamista. Kaiken mitä voi tehdä kaupungissa, voi tehdä  

myös metsässä, mutta se on metsässä vähän hauskempaa!

ILVES-VARTION TARINA 

KOMMELLUKSIA RETKELLÄ

Pepin punaiset kumisaappaat lätsähtelevät hiekkaisen tien moniin vesilammikoihin. 
Koko viikon on satanut vettä, mutta juuri tänään aurinko paistaa ja on niin lämmin, 
että takin on voinut riisua kävellessä. Ilvekset ovat lähteneet päiväksi metsäretkelle. 
Peppi on nähnyt jo monta mielenkiintoista asiaa, esimerkiksi ison sammakon, kuolleen 
linnun, mustikoita ja puolukoita ja paljon eri värisiä sieniä. Osa sienistä on limaisia ja 
monissa on madonsyömiä reikiä. Peppi ei voi sietää sieniä. Tirppi keräsi joitain ruskeita, 
pieniä sieniä pussiin ja aikoo paistaa ne evästauolla. Hyi.

Ilvekset kääntyvät tieltä pienemmälle metsäpolulle. Polku on paikoin hyvin 
mutainen. Kohta punaiset saappaat ovatkin ruskeat. Vähän matkan päässä on pieni oja, 
jonka yli pitää hypätä. Peppi laskeutuu ojan reunaa lähes veteen asti. Tirppi on ylittänyt 
ojan ensin ja ojentaa Pepille kättä, jotta tämä saisi apua ylitykseen. Yksi iso ponnistus 
ja Peppi singahtaa vauhdikkaasti toiselle puolelle, mutta laskeutuessaan hän tuntee 
märän mudan jalkansa alla. Muta on syönyt hänen kumisaappaansa ja se on jäänyt 
toiselle puolelle ojaa. Märkä maa imeytyy sukkaan.

Elli kikattaa ja Urhoakin naurattaa. Peppi ei tiedä onko se hänestä hauskaa vai ei. 
Toisella puolella ojaa ovat vielä Edvin ja Rasse. Edvin vetää saappaan irti mudasta ja 
heittää sen ojan yli niin että kura lentää.

- Onhan sinulla Peppi vaihtosukat repussa? Tirppi tiedustelee tuodessaan saapasta.

Onneksi Pepillä on. Sillä aikaa, kun Peppi vaihtaa sukkia, Edvin ja Rassekin pääsevät 
ojan yli ja matka voi jatkua.

Pienen ajan päästä lauma saapuu nuotiopaikalle, jossa on määrä syödä eväitä.
- Tänään saatte harjoitella nuotion tekemistä, Tirppi sanoo ja kaikki ovat innoissaan.

Puukot kaivetaan nopsaan esiin repuista ja istuinalustat levitetään maahan. Tehtävänä 
on vuolla puusta sytykkeiksi pieniä lastuja. Vuolemisessa pitää olla todella tarkkana. 
Tirppi näyttää, miten vuollaan kiehinen. Puun reunaan vuollaan pitkiä, ohuita, 
kiehkuroita. Ne syttyvät helposti.
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Yht´äkkiä Urho päästää ulvahduksen ja huutaa Tirppiä.

- Tirppi, Urho veisti sormeen. Siitä tulee verta! huutaa Rasse Urhon vierestä ja tähyilee 
kiinnostuneena Urhon suuntaan. – Siitä tulee paljon verta!

Tirppi tutkii sormen. – Ei tämä ole vakavaa. Puristahan vähän aikaa sormea paperilla, 
niin haen laastarin repusta. 

Paikkausoperaation jälkeen sytytetään nuotio. Sytykkeet laitetaan yhteen kasaan ja 
jokainen vuorollaan harjoittelee tulitikun sytyttämistä. Nuotion sytyttäminen ei ole niin 
helppoa kuin luulisi. Pepillä katkeaa ensin kaksi tulitikkua, ennen kuin sytyttäminen 
onnistuu. Kun tulitikun laittaa lastujen päälle, ne palavat hetken, mutta sammuvat 
sitten. Urho säikähtää tulitikun syttymistä niin, että tiputtaa syttyneen tikun maahan. 
Elli ei aluksi uskalla sytyttää tikkua ollenkaan, mutta Tirpin avulla onnistuu lopulta.

Kun Tirppi kohentelee tulta, että päästäisiin makkaranpaistoon, lapset löytävät hyvän 
puun, johon voi kiivetä. Peppi kiipeää kolmannelle oksalle saakka ja Rasse seuraa 
perässä.
- Uskallatko kiivetä korkeammalle? Peppi yllyttää Rassea ja Rasse kiipeää. He pääsevät 
viidennelle oksalle, kun kuulevat Tirpin kutsuvan.
Pepillä on kauhea nälkä ja hän lähtee kiireellä laskeutumaan alas puusta. Sitten 
yllättäen hänen otteensa lipeää ja hän humpsahtaa alas mielestään tosi korkealta. 
Hän makaa maassa ja käteen sattuu. Pitää huutaa. Rasse tupsahtaa hänen viereensä 
päästyään alas puusta.

- Mitä kävi? Sattuuko?
- Sattuu, käteen. Hirveesti, Peppi ulisee ja pitelee rannettaan.

Tirppikin ehtii paikalle ja auttaa Pepin istumaan.
- Näytä, mihin sattuu niin katsotaan.

Peppi näyttää vasenta kättään ja Tirppi tutkii sitä tarkoin. Peppi huudahtaa, kun kättä 
vihlaisee ikävästi Tirpin vääntäessä sitä.
- Onko se poikki? kysyy Peppi.
- Ei se poikki ole. Huonolla tuurilla se on murtunut, mutta voi olla vain nyrjähdyskin. 
Mennään tuonne nuotiolle ja tutkitaan lisää.

Tirppi auttaa Pepin ylös. Nuotiolla muut alkavat paistaa makkaroita ja Tirppi 
sitoo Pepin ranteen tiukkaan siteeseen. Sitten käsi laitetaan kantositeeseen, joka 
tehdään partiohuivista. Muut ihastelevat ja ihmettelevät Pepin siteitä. Tirpillä on 
ensiapupakkauksessa kylmäpussi, jolla kättä vielä hoidetaan ja Peppi saa syödäkseen 
Ellin paistaman makkaran.

- Sovitaanko, ettei enempää onnettomuuksia tänään? kysyy Tirppi ja lapset 
nyökkäilevät suut täynnä makkaraa.

Retkeä kaikkine kommelluksineen muistellaan vielä pitkään. Kaikki saavat retken 
jälkeen nuotio-merkin, jonka saa kiinnittää sudenpentupaidan hihaan. Pepistä on 
hauskaa kertoa koulussa kavereille retkestä. Heistä nuotion sytyttäminen ja puissa 
kiipeily kuulostavat hauskalta ja hieman jännittävältäkin. 
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PÄIVÄN 5 AKTIVITEETIT  
(L1, L2, L3, L4, L5, L7)

Suunnistus

KARTANLUKUHARJO ITUS 1
Retkipaikalle on etukäteen merkitty reitti. Suunnistuskarttoihin on merkitty 
sama reitti viivalla. Kulkekaa yhdessä merkittyä reittiä ja pysähtykää etukäteen 
tuoduille rasteille. Rastit kannattaa sijoittaa niin, että lapset oppivat tunnistamaan 
mahdollisimman paljon erilaisia maamerkkejä sekä yhdistämään niitä 
karttamerkkeihin. Merkitkää rastit kartalle.

KARTANLUKUHARJO ITUS 2
Retkipaikalle on etukäteen valmisteltu rastirata. Opettaja päivystää keskusrastilla, 
josta oppilaat saavat kartan. Karttaan on merkitty yksi rasti, jolle johtaa merkitty 
reitti. Rastilta löytyy kaksi vaihtoehtoa Rasti A (esim. Kivi, oikein) ja Rasti B (esim. 
Oja, väärin). Suunnistaja(pari)n pitää tunnistaa, kumpi on karttaan merkitty oikea 
rasti. Vastaus merkitään suunnistuskorttiin. Suunnistaja(pari) palaa keskusrastille 
ja saa seuraavan rastin kartan.  Rasteilta saaduista koodeista muodostuu sana 
esimerkiksi Aarre.

Haastavammalla radalla voi jättää merkitsemättä reitin rastille ja antaa oppilaiden 
suunnistaa pelkän kartan varassa. Karttoja kannatta olla useampi jokaiselta 
rastireitiltä, jotta ei tule ruuhkaa.

Lopuksi voitte etsiä etukäteen piilotetun aarteen. Ohjeena tietty rajattu paikka. 
Aarrearkussa voi olla jokaiselle vaikkapa mitali tai joku muu muisto retkestä.
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YMPÄRISTÖTAIDETEOS LUONNONMATERIAALE ISTA
Tämän tehtävän voi toteuttaa joko yksilö-, pienryhmä- tai yhteisprojektina.

Kerratkaa ensin yhdessä jokamiehenoikeuksia. Mitä saa luonnosta kerätä ja mitä 
ei? Kun jokamiehenoikeudet on palautettu mieleen, valitkaa teokselle ympäristöstä 
sopiva paikka. Miettikää yhdessä, mikä tekee juuri tästä paikasta merkityksellisen. 

Kerätkää luonnonmateriaaleja sekä myös muita metsästä löytyviä aarteita. 
Rakentakaa keräämillänne materiaaleilla ympäristötaideteos. Voitte esimerkiksi 
kehystää paikasta jotain kaunista, täydentää jo olemassa olevaa lisäämällä omia 
materiaaleja tai kuvata ympäristön ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. 

Lopuksi jokainen taiteilija esittelee oman teoksensa. Voitte dokumentoida teokset 
vaikka valokuvaamalla.

 PS. Kivana lisänä: 
Voitte palata teoksien äärelle myöhemmin. Tutkikaa ja pohtikaa muutosta.

AIST IRETK I
Kulkekaa luonnossa kaikki aistit auki. Kuunnelkaa metsän ääniä, tunnustelkaa 
erilaisia materiaaleja, etsikää erilaisia värejä, haistelkaa kasveja ja maistelkaa 
vaikkapa matkan varrelta löytämiänne marjoja. Kokeilkaa samaa myös silmät kiinni 
esimerkiksi pareittain niin, että toisen parista ohjaa silmät kiinni olevaa paria pienten 
esteiden läpi. Harjoitus opettaa heittäytymistä ja luottamusta pariin. 

Anna jokaiselle tehtäväksi kerätä oma luontoesine. Huomioikaa jokamiehenoikeudet. 
Luontoesine voi olla esimerkiksi kivi, juurakko, oksa, käpy tai vaikkapa mato. 
Istukaa piirissä, vaikka nuotion äärellä. Jokainen tutkii ja tunnustelee omaa esinettä 
silmät kiinni. Esineet kerätään pois ja ne laitetaan kiertämään piirissä sekoitetussa 
järjestyksessä. Jokainen poimii oman esineen ja muut laitetaan kiertämään eteenpäin. 
Kun kaikki esineet ovat löytäneet kotinsa, niin silmät avataan ja huomataan, millaisia 
ne olivat. Olivatko kaikki tunnistaneet oman esineensä? Tuliko yllätyksiä? 

TUO MINULLE -LE IKK I
Lapset muodostavat jonon ja opettaja sanoo esim. ”Tuo minulle kuusenkäpy”. 
Leikkijät juoksevat etsimään kuusenkäpyjä, asettuvat saapumisjärjestyksessä jonoon. 
Kun kaikki ovat paikalla, opettaja tarkistaa löydökset ja julistaa nopeimman. Sitten 
hän antaa uuden tehtävän. Määräykset voivat olla myös seuraavia: sytykkeitä, jotain 
pyöreätä tai jotain syötävää. Voidaan leikkiä myös niin, ettei löydöstä tarvitse tuoda, 
vaan sen ääreen jäädään (esim. puulajit). 
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P IENTÄ , MUT TA SUURTA
Tehtävään tarvitaan luupit, jokaiselle oppilaalle oma tai yksi luuppi per pari.
 
Lähtekää tutkimaan lähiympäristöä luupin avulla. Valitkaa kohteiksi vähintään kaksi 
erilaista puuta, kivi sekä erilaisia kasveja. Tällä välin opettaja poimii erilaisia puun 
kuoren palasia. Oppilaat palaavat yhteen ja tämän jälkeen tutkitaan näytekappaleita 
luupilla. Tunnistavatko oppilaat mistä puusta on kyse? Tutun asian tarkasteleminen 
uudesta näkökulmasta voi yllättää! Tehtävän voi yhdistää myös Tuo minulle -leikkiin.

EVÄSHETKI
Retken kohokohta on retkieväiden syöminen! Tehkää mahdollisuuksien mukaan 
nuotio ja paistakaa makkarat tai syökää eväitä mukavan näköisessä kohdassa metsää.

Miettikää yhdessä, mitä tuli tarvitsee syttyäkseen ja palaakseen oikein (lämpö, 
palava aine ja happi). Pohtikaa myös yhdessä, miten nuotion äärellä käyttäydytään 
(turvallisuus, yhdessä olo ja myös hiljaisuus). 

Jokainen etsii lähiympäristöstä nuotiosytykkeitä. Sytykkeet voivat olla kuivia oksia, 
heinää tai risuja. Tutustukaa turvalliseen nuotion sytyttämiseen. Anna jokaisen 
sytyttää ja sammuttaa tulitikkuja. Jos teillä ei ole nuotiota, niin sytyttäkää kynttilöitä.

Paistakaa	makkaraa	ja/tai	notskipopcorneja.	Mikä	kohta	nuotiosta	on	kuumin?
Sammuttakaa nuotio turvallisesti!

 
NOTSKIPOPCORNIT

TARVIKKEET:  
  maissinjyviä
  kaksi metallista siivilää
  rautalankaa sitomiseen
  tarvittaessa jatkovarreksi tukevahko oksa
 mausteeksi suolaa

TEE NÄIN:
  Laita maissinjyviä siivilään. 
  Sido siivilät rautalangalla vastakkain paahtoastiaksi.
  Sido tarvittaessa oksa jatkovarreksi. 
  Paahda jyviä nuotion yllä. Paras lämpötila on hiillos.  

    Varo kuitenkin, ettei siivilät kuumene liikaa 
    ja pala puhki. Popcornit paahtuvat nopeasti. 
 Ripottele valmiiden popcornien mausteeksi   

  hyppysellinen suolaa.
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YHTEISTOIMINNALLISIA 

LEIKKEJÄ
V I IS I TUOL IA O IKEALLE
Leikkijät istuvat tuoleilla piirissä. Opettaja sanoo jonkin ominaisuuden. Ne, joihin 
ominaisuus pätee, siirtyvät opettajan ilmoittaman määrän tuoleja eteenpäin. Jos 
tuolilla istuu jo joku, istutaan hänen polvilleen.
Esimerkiksi: ”Ne, joilla on pikkusisaruksia siirtyvät viisi tuolia oikealle.”

SOLMU
Yksi leikkijä menee huoneen ulkopuolelle. Muut muodostavat piirin pitäen toisiaan 
käsistä. Piiristä tehdään pujotellen tiukka solmu. Oven ulkopuolella ollut yrittää 
avata solmun takaisin piiriksi antamalla leikkijöille ohjeita. Käsiä ei wsaa irrottaa 
missään vaiheessa.

PA IKANVAIHTOLE IKK I
Istukaa piirissä siten, että kaikki näkevät toisensa. Kukin leikkijä katsoo vuorollaan 
jokaista piirissä olijaa silmiin aloittaen vasemmalla puolellaan istuvasta. Pienen 
hetken kuluttua hän kääntää katseensa järjestyksessä seuraavaan katsoen näin 
jokaista vuorollaan. Jos kahden leikkijän katseet kohtaavat, vaihtavat he paikkaa 
keskenään ja aloittavat katsomisen jälleen vasemmalla puolellaan olevasta. Leikin 
aikana ei saa puhua.

IHMISKONE
Tehkää ryhmässä mielikuvituskoneita siten, että ensimmäinen leikkijä asettuu 
johonkin asentoon ja alkaa tehdä jotakin liikettä ja ääntä. Seuraava leikkijä menee 
koneeseen mukaan ja aloittaa oman liikkeen ja äänen. Samaa toistetaan, kunnes 
kaikki leikkijät ovat mukana. Ison ryhmän voi jakaa pienempiin ryhmiin. Leikkiä 
voi leikkiä myös siten, että koneen tehtävä määritellään etukäteen, esimerkiksi 
halonhakkuukone, perämoottori, kahvinkeitin…

SANOMALEHTILE IKK I
Lattialle on levitetty sanomalehtien aukeamia. Opettaja soittaa musiikkia, jonka 
aikana liikutaan huoneessa. Musiikin loputtua kaikkien oppilaiden tulee mahtua 
sanomalehtien päälle. Joka kierroksella sanomalehtien määrää vähennetään tai 
niiden kokoa pienennetään, jolloin leikki muuttuu vaikeammaksi.

KE I JUKA ISET JA L IMANULJASKA
Yksi vapaaehtoinen leikkijä on limanuljaska ja muut leikkijät ovat keijukaisia. 
Limanuljaska saa liikkua vain maassa ryömien ja kierien, eikä se voi kurottaa 
ylös. Keijukaiset yrittävät päästä pakoon. Jos limanuljaska saa kiinni keijukaisen, 
muuttuu tämäkin limanuljaskaksi. Lopussa kaikki leikkijät ovat limanuljaskoita.
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PÖLKKY
Leikkijät muodostavat piirin ja ottavat käsikynkkäotteen. Piirin keskelle asetetaan 
jokin noin polven korkuinen esine esimerkiksi halko, joka kaatuu tömähtäessään. 
Leikkijät yrittävät saada jonkun leikkijän kaatamaan esineen. Se, joka kaataa esineen, 
putoaa pois pelistä. Jos ote naapuriin irtoaa, molemmat putoavat pois pelistä.

LENTOKONEJUMPPA-LE IKK I
Leikkijät asettuvat jonoon ja nostavat kätensä sivuille, he muodostavat lentokoneen. 
Ensimmäinen leikkijä on kapteeni, joka kertoo millaista lentosäätä on luvassa. 

Alussa tapahtuu nousukiito: lähdetään kulkemaan kiihtyvällä vauhdilla 
kyykyssä, kumarassa kulkien. Kun tasainen lento-korkeus on saavutettu, vauhti 
tasaantuu ja alkaa matkalento, jossa tehdään hieman kaarroksia, joissa toinen 
siipi menee alemmas. 

Matkan aikana koetaan erilaisia sääoloja. Esimerkiksi voidaan kohdata 
ilmakuoppia (edetään hyppien nopeasti pieniä hyppyjä tai kyykkyjä tehden). 
Matkalla voi myös tulla myrsky (rajua heiluntaa, laskeudutaan alemmas eli 
koukistetaan polvia) tai kohdataan pientä turbulenssia (siivet heiluvat hieman eli 
tehdään kämmenellä pientä ympyrää). 

Lopulta laskeudutaan eli toimitaan päinvastoin kuin nousukiidossa.

MUIST IPEL I IHMIS ILLÄ
Tämä leikki sopii leikittäväksi vähän isommankin luokan tai ryhmän kanssa; leikki 
on hauskempi kun leikkijöitä on enemmän. Tarvitaan parillinen määrä leikkijöitä 
”pelikorteiksi”, ja lisäksi 2 tai 3 pelaajaa riippuen siitä, onko eskarilaisia parillinen vai 
pariton määrä. 

Pelaajat poistuvat leikkialueelta. Muut valitsevat itselleen parin. Pari sopii 
keskenään jonkun äänen merkikseen, esim. Tööt, piip, miau jne. Sama ääni täytyy 
pitää koko leikin ajan. Kahdella parilla voi olla samakin ääni, jolloin parit voivat 
hieman vaihtua. Sitten leikkijät asettuvat seisomaan sekalaiseen järjestykseen ja 
pelaajat tulevat paikalle. 

Pelaajien tavoitteena on löytää parit. Vuorotellen pelaaja menee jonkun 
leikkijän luo ja painaa tätä olkapäästä, jolloin leikkijä menee kyykkyyn ja sanoo 
oman sovitun äänensä, esim. ”tööt”. Sitten pelaaja painaa vielä toista leikkijää 
olkapäästä, ja tämä sanoo oman äänensä, vaikkapa ”piip”. Koska äänet eivät 
olleet samat, pelaaja ei saanut paria, ja vuoro siirtyy toiselle pelaajalle. 

Näin jatketaan pareja etsien. Kun pari löytyy, mennään parin kanssa sivuun 
leikkialueelta. Parin jälkeen sama pelaaja saa uuden vuoron. Pelataan, kunnes 
kaikki parit on löydetty - sitten voidaan laskea kummankin saamat parit ja pelata 
uudelleen uusien pelaajien voimin. 
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LAULUJA 

JA LAULULEIKKEJÄ

SUDENPENTUKOKOUKSEN 
ALOITUSLAULU

 Ukko-Nooan sävelellä:
Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.
Kohta nousee, varmaan nousee riemu kattohon.
Laulu tää kun soipi, arvata jo voipi
reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.

RUOKALAULU

PERUNA
Peruna on pyöreä,  
peruna on soikea
peruna on ruoka ihan oikea.
Perunan kun suuhun vie,  
sille alkaa pitkä tie,
vatsassa sen paras paikka, eikös lie.
Perunaa kun syödä saa,  
voimia se kasvattaa.
Suuriksi saa meidät pieni peruna.

AALUET TE

Esilaulajat:    
Aaluette (Toinen ryhmä toistaa) 
Pike pike pusse (Toinen ryhmä toistaa) 
Aalu aalu alue (Toinen ryhmä toistaa) 
Fillarin satula (Toinen ryhmä toistaa)
Kaasupoljin (Toinen ryhmä toistaa) 
Ylipitkä viineri (Toinen ryhmä toistaa) 
Ei tuu mittään (Toinen ryhmä toistaa)
Täytyy laulaa lujempaa  (Toinen ryhmä toistaa)
Viimeiseksi lauletaan: 
Täytyy laulu lopettaa (Toinen ryhmä toistaa)

 Ryhmän voi jakaa 
kahtia, jolloin 
toinen ryhmistä 
toimii esilaulajana 
ja toiset toistavat. 
Laulu laulatetaan 
/ huudatetaan 
aina vaan 
voimakkaammin.

RUOKALORU
”Lisää ruokaa, suolet huokaa.
Napa hankaa selkärankaa.”
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LAURENZIA

Laurenzia, pieni Laurenzia,
Oi milloinka sinut taas nähdä saan?
Laurenzia, pieni Laurenzia
Kun on maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai
Ja silloin taas sinut nähdä saan!

 Laulu lauletaan piirissä käsistä kiinni pitäen. Piiri pyörii koko ajan. Laulu lauletaan 
alusta loppuun ja jokaisella kerralla lisätään uusi viikonpäivä. Joka kerta, kun lauletaan 
Laurenzia tai joku viikonpäivistä, niin jokainen menee kyykkyyn.

ESTER IN AUTO

Esterin auto on Datsun G (tehdään käsillä G-kirjain)
Autolla Esteri kurvailee (kurvaillaan)
Mummo kun saapuu kaupunkiin (tömistellään kuin mummot)
Heti kohtaan autoon, tuulilasinpyyhkijät vaihdettiin (tehdään käsillä tuulilasin pyyhkijät)
Jee, jee! (käsiliike), Hyvin menee! (käsiliike)
Bensa palaa! (käsiliike), Moottori huutaa! (käsiliike)

  Laulu toistetaan useamman kerran ja joka kerta lisätään äänen voimakkuutta. Auton 
osia vaihdetaan joka säkeistössä. Muut auton osat ovat: maali (tehdään maalausliikettä), 
pohja (näytetään käsillä pohja) ja koko auto! (näytetään koko auto liikettä käsillä).

NAAPURIN TÄT I

Leikin vetäjä laulaa:
Naapurin täti tuli leirille
toi mukanaan tuliaisia
paljon jänniä tavaroita
Kysy reilusti vaan millaisia.
  
Muut leikkijät:  No 
millaisia?

Leikin vetäjä: Käsiveivin 
(heilutetaan oikealla 
kädellä)

Seuraavilla kierroksilla lisätään yksi tuliainen:
Kärpäslätkän (heilutetaan vasenta kättä)
Bassorummun (poljetaan oikealla jalalla)
Polkupyörän (poljetaan vasemmalla jalalla)
Hulahulavanteen (pyöritetään lantiota)
Sähköhammasharjan (heilutetaan päätä)
Ja muurahaisia (juostaan ympyrää ja yritetään raapia ja 
ravistella muurahaisia pois)

 Leikin vetäjä laulaa laulua. Leikkijät leikkivät mukana  
esittäen tuliaisia. Säkeistöä toistetaan ja joka  
kerta lisätään uusi tuliainen mukaan.
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HAI-LE IKK I

Vauvahai, pam pam padamppadam
äitihai, pam pam padamppadam
isähai, pam pam padamppadam
vaarihai, pam pam padamppadam
tyttö ui, pam pam padamppadam
hai hyökkää, pam pam padamppadam
Viljami pelastaa, pam pam padamppadam
tuhma hai, pam pam padamppadam
  
 Käsiliikkeet:

Vauvahai: kaksi sormea muodostaa hain kidan ja suu aukeaa ja sulkeutuu
Äitihai: käsi muodostaa kidan
Isähai: ranteet yhteen ja kämmenet aukeaa kidaksi
Vaarihai: nyrkit olkapäille ja kyynärpäät päällekkäin
Tyttö ui: sammakkouintia.
Hai hyökkää: kahmaisuja käsillä
Viljami pelastaa: soutaa apuun ja hakkaa haita
Tuhma hai: torutaan sormea heiluttaen
  
 Leikkiä lauletaan yhdessä ja tehdään käsiliikkeitä laulun mukana

PONI –LE IKK I 

Tuolta ne tulevat poneillansa
Pienillä paksuilla poneillansa
Tuolta ne tulevat poneillansa
Näin ne meille kertoo
Vatsa vatsa vatsaa vasten
Kylki kylki kylkeen vasten
Peppu peppu peppuu vasten
Näin ne meille kertoo.
  

Partiohuutoja

HYVÄ KIVA BRA, ANTAA TULLA LISÄÄ VAAN!

TILTAN TALTAN TILTAN TII, NYT SE ON AUKI JA NYT SE ON KII!

KOVA OLI SIIS, VIIS KAUTTA VIIS!

OKKI VOKKI, KALALOKKI, IKKI VIKKI, HOUSUT RIKKI!

ALI VIIVOO, ALI VEIVOO, ALI VIIVOO VEIVOO VUM, ALI LAUT, ALI TA, ALI SAA, ALI RI,  
ALI LAUTTASAARI HEI DRUMSÖ! (Vaihda huutoon vaikka oman koulun nimi.)

 Leikkiä leikitään piirissä, joka pyörii. Alussa 
on yksi poni, joka laukkaa piirin keskellä 
vastakkaiseen suuntaan. Vatsa–kohdassa 
poni pysähtyy piirissä olevan kohdalle. Vatsa 
kohdassa poni ja piirissä oleva tanssii ja 
kyhnyttää vatsaa, kylkeä ja peppua vastakkain. 
Leikki alkaa uudelleen ja piirissä ollut tulee 
mukaan poniksi piirin keskelle. Leikkiä 
jatketaan kunnes kaikki ovat poneja.



38 KOULULAISTEN PARTIOSEIKKAILU OPET TA JAN OPAS

OMIA MUISTIINPANOJA
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PARTIO ON 

KIVA HARRASTUS 

MYÖS AIKUISELLE!

PS. Partioharrastuksen  
voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa  

eikä aiempaa partiokokemusta tarvita!  
Lue lisää ja hyppää mukaan elämäsi seikkailuun 

WWW.PARTIO.FI/AIKUISET



S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R RY

#PA RT I O S E I K KA I L U

#PA RT I O S C O U T

PARTIOSSA 
toimitaan luonnossa, 
opitaan uusia asioita, 

toimitaan yhdessä ja ennen 
kaikkea saadaan uusia kavereita!

 

PARTIO ON HAUSKANPITOA,
JOLLA ON TARKOITUS. 

Anna palautetta Partioseikkailun  
materiaalipaketista tai koko kampanjasta:  

partio.fi/partioseikkailu/palaute

 


