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Perehdytyspassi
Aloittaessasi partion, saat perehdytyspassin, johon on 
koottu erilaisia toiminnallisia ja tietoa lisääviä tehtäviä.

Perehdytyspassin avulla saat yleiskäsityksen siitä, mikä on 
partion toiminnan ydin, mitä lippukunnassa voi tehdä ja 
miten eri toimintoihin voi hakeutua mukaan. Osallistumalla 
sekä lippukunnan yleisiin että vain johtajistolle 
suunnattuihin tapahtumiin, saat ensikäden kokemuksen 
oman lippukunnan partiolaisuudesta.

Lupaus: Saat heti yleiskäsityksen partiosta

Lupaus partiolle: Ihmiset tietävät mihin tulevat



Heti mukaan -periaate
Ilmoittautuessa partioon, sinulle tarjotaan heti 
mahdollisuutta päästä työntämään kädet saveen! 

Sinulle tarjotaan tehtäviä, joissa voisit olla avuksi toisille 
aikuisille ja pääset käsiksi itseä kiinnostavaan toimintaan. 
Voit olla esim. osana tapahtumien suunnittelua ja 
toteutusta. Samalla pääset tuntemaan partiotoiminnan 
ytimen – eli kääritään hihat ja aletaan hommiin.

Lupaus: Pääset heti toimintaan mukaan



Oma partio -motivaatiokartoitus
Tullessasi partioon käyt kokeneen partiojohtajan kanssa
Oma partio –keskustelun. Keskustelussa kartoitetaan omia 
kiinnostuksen kohteitasi, kykyjäsi, tavoitteitasi ja 
mahdollisuuksiasi osallistua partiotoimintaan.

Keskustelun kautta pääset itse vaikuttamaan millainen 
partiosi on ja varmistetaan, että pääset toimintaa, josta olet 
innostunut ja joka tukee myös partion toimintaa ja 
ydinajatusta. Meille on tärkeää, että saat osallistua itsesi 
näköisesti – oli panostuksesi sitten iso tai pieni. 

Lupaus: Sinun toiveitasi kuunnellaan



Tehtäväkartta 
Saat lippukuntaan tullessasi itsellesi tehtäväkartan, jonka

avulla saat käsityksen mahdollisuuksista partiossa ja 
samalla voit löytää itse oman sopivan tehtävän ja paikan –
eli pestin – omassa lippukunnassasi. 

Tehtäväkartta kertoo isompia ja pienempiä konkreettisia 
tehtäviä, joista voit valita itsellesi sopivimmat ja 
mieluisimmat tehtävät.

Lupaus: Partiotoiminnan mahdollisuudet näkyväksi

Lupaus: Voit itse valita sopivia tehtäviä



Aikuispartiomentori

Sinulle nimetään aikuispartiomentori, joka auttaa 
partiotaipaleen alussa, tulkkaa partiokieltä ja vetää sinut 
mukaan partiotoiminnan ytimeen.

Mentorille on helppo kertoa huolia ja kysyä kysymyksiä, 
joita on mielessä. Mentori pitää sinut ensimmäisen vuoden 
ajan tasalla tapahtumista ja uusista tehtävistä, joista voisit 
olla kiinnostunut.

Lupaus: Sinua ei jätetä yksin



Uudet aikuiset näkyviin
Kuvasi lisätään kolon seinälle heti kun sinut on perehdytetty 
ja olet maksanut partion vuosittaisen jäsenmaksun. Seinältä 
näet myös muut organisaatiosi partiolaiset (esim. 
lippukuntalaiset).

Kuvaseinän tarkoitus on helpottaa uusien aikuisten 
huomioimista ja samalla lisätä käsitystä lippukunnan 
kaikista aikuispartiolaisista. Sinut huomataan ja saat 
konkreettisen käsityksen mihin joukkoon olet tullut. 

Lupaus: Sinut huomataan ja otetaan osaksi ryhmää

Lupaus partiolle: Autetaan yhteisöön pääsyä, huomioidaan uudet



Aikuispartio-ohjelma 

Partioon liityttyäsi alat suorittamaan aikuispartio-ohjelmaa. Sen 
avulla saat kaiken sen tiedon, taidon ja osaamisen, jota partion 
tehtäviin tarvitaan. Aikuispartio-ohjelma noudattaa samaa 
perusajatusta kuin lastenkin partio-ohjelma: koulutus on 
nousujohteista, pitkäjänteistä ja oppiminen tapahtuu tekemällä ja 
oppimalla.

Saat suorittaa aikuispartio-ohjelmaa käymällä läpi partiotoimintaan, 
kasvatukseen, johtamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
liittyviä aikuisille suunnattuja kursseja. Pääset tapaamaan muita 
aikuisena partioon liittyneitä kasvokkain ja/tai verkossa.  

Lupaus: Saat rauhassa kerryttää kaikki tarvittavat tiedot ja taidot 



Omat ryhmät – erilaiset aikuisryhmät
Löydät itsesi näköisen ryhmän, olipa kiinnostuksen kohteesi 
sitten eräretket, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, viestintä 
tai vaikkapa turvallisuusasiat.

Ryhmissä pääset luontevaksi osaksi lippukunnan toimintaa 
ja pääset suunnittelemaan itsellesi mielekästä toimintaa 
muille partiolaisille. Esimerkiksi neljä kertaa vuodessa 
tapaavat aikuisryhmät tukevat kehittämistä, yhteisöllisyyttä 
ja hyvinvointia. 

Lupaus: Löydät omanalaisia aikuispartiolaisryhmän

Lupaus partiolle: Tuetaan aikuisten yhteisöä ja jaksamista



Aikuisvartiot

Löydät uusia ja vanhoja partiolaisia aikuisvartiosta, jossa 
toimintaa järjestetään vain aikuisille.

Uusista ja vanhoista partiolaisista koostuva aikuisvartio 
järjestää toimintaa, jossa voi tavata toisia aikuisia ja joka 
järjestää omaa toimintaa muun toiminnan vastapainoksi. 
Voit tutustua partioon aluksi osallistumalla vain 
aikuisvartiosi toimintaan.

Lupaus: Harrastamista  ja tekemistä aikuisten kesken



Ammatillinen kehittyminen
Partion koulutukset voivat auttaa sinua löytämään uuden 
intohimon tai vaikkapa uuden ammatin!

Erilaisten koulutusten kautta voit kartuttaa nykyistä 
ammattitaitoasi, tutustua uuteen ammattiin tai vaikka kerätä 
opintopisteitä. Monimuotokoulutukset on suunniteltu 
erityisesti niin, että myös työssäkäyvät ja perheelliset voivat 
suorittaa niitä iltaisin, yhden päivän aikana tai verkossa. 

Lupaus: Hyödyllisiä taitoja myös työelämään

Lupaus partiolle: Järjestelmällinen aikuiskoulutus motivoimaan aikuisia




