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MITEN PALJON KOKEMUSTA 
PEREHDYTTÄMISESTÄ PARTIOSSA?

En ole ikinä 
perehdyttänyt 

partion 
aloittavaa 
aikuista

Lippukunnassa on 
aloittanut uusia 
aikuisia ja olen 

osallistunut 
perehdyttämiseen

Perehdyttäminen 
on hyvin tuttua 

hommaa

1 2 3



PALJONKO JÄSENIÄ 
LIPPUKUNNASSA?

Alle 50 50-100
Yli 100



Materiaalit 
perehdytyksen 
tueksi

Perehdyttämisestä vastaa pestijohtaja, 
partiokummi tai muu nimetty henkilö

Perehdyttäminen mietitään perehdytettävän 
mukaan, materiaalit tukevat 
perehdyttämisessä

Kaikkia materiaaleja voi soveltaa omaan 
käyttöön sopivaksi

Materiaalit löytyvät osoitteesta 
partio.fi/aikuisen-perehdyttaminen

Kommentaattorina Jonska Junkkari



TERVETULOA

Onpa 
kiinnostavaa! 

Minulla on 
tervetullut olo!



Olkaa yhteydessä
Olkaa henkilökohtaisesti yhteydessä 
mahdollisimman nopeasti

Ensimmäinen yhteydenotto

– Tervetuloa mukaan!

– Kerro selkeästi, mitä teidän lippukunnassa 
voi tehdä

– Kutsu ensimmäiseen tapahtumaan

– Yhteystiedot, että uusi aikuinen voi kysellä

– Mistä lisätietoja (partion verkkosivut, 

lippukunnan somekanavat)



HELPPO ALOITUS PARTIOON

Innostaa! Olen 
päässyt hyvin 

mukaan!



Nimetkää 
aikuisen 
partiokummi

Partiokummi on nimetty henkilö, joka pitää 
huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa 
ja kannustaa, vastaa kysymyksiin ja pyytää 
mukaan.

Aikuisen partiokummin pestikuvaus on 
ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi 
pitää sisällään. Pestiä voidaan soveltaa 
tarpeen mukaan.

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/11/Pestikuvaus_-Aikuisen_partiokummi.pdf


Hyödyntäkää Opas 
partioseikkailuun -
perehdytyspassi

Opas partioseikkailuun –perehdytyspassi on 
tarkistuslista siitä, mitä asioita partion 
aloittavalle aikuiselle on syytä perehdyttää. 

Perehdytyspassin voi antaa lippukunnan 
toiminnassa aloittavalle aikuiselle ja tehdä 
yhdessä suunnitelma, miten hän voi 
tutustua lippukuntaan ja partioon 
muutenkin.

https://partio.emmi.fi/l/B752jBjSzX6m


OPAS PARTIOSEIKKAILUUN



Ohjatkaa 
Tervetuloa partioon 
-koulutukseen

Perustiedot partiosta kätevästi yhdessä 
paketissa aikuisena partion aloittavalle.

Tervetuloa partioon -koulutuksen voi 
suorittaa nyt myös verkossa. Kurssi sisältää 
lukemista, videoita ja pelillisiä tehtäviä.

Kurssiin voi tutustua myös vierailijana ilman 
tunnuksia.

Tervetuloa partioon -verkkokoulutukseen 
pääset osoitteessa moodle.partio.fi

http://moodle.partio.fi/


OMAN ROOLIN LÖYTÄMINEN

Tiedän jo paljon 
partiosta! Olen 
myös löytänyt 

pestin, joka 
innostaa eniten



Etsikää sopiva 
pesti

Keskustelkaa yhdessä, miltä partio on 
tuntunut ja mitä uusi partiolainen voisi 
partiossa tehdä

Pesti voi olla pieni tai iso riippuen 
pestattavan ajankäytöstä ja kiinnostuksesta

Pestauksessa sovitaan yhdessä, mitä  
vapaaehtoistehtävä sisältää ja kuinka 
pitkään se kestää

Lue ohjeet pestaamiseen ja tutustu 
pestaamisen työkaluihin.

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/


Antakaa tukea ja 
koulutusta

Kertokaa, minkälaiseen koulutukseen uusi 
aikuinen voisi osallistua ja tutustukaa 
yhdessä piirin koulutuskalenteriin

Tukea ja koulutusta voi tarjoa myös omassa 
lippukunnassa 

Hyödyntäkää myös Uuden akelan opas

https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2015/03/Uuden-akelan-manuaali.pdf


OMA YHTEISÖ JA VERTAISTUKI

Minusta on 
hyötyä ja olen 
osa porukkaa!



Vinkit aikuisten 
retkelle

Aikuisten retkellä voidaan tutustua ja 
harjoitella retkeilytaitoja matalalla 
kynnyksellä. Lippukunnan johtajiston 
yhteinen grilli-, lautapeli- tai kädentaitoilta, 
kävelylenkki tai vaikkapa lettukestit on hyvä 
tapa tutustua puolin ja toisin. 

Älkää unohtako ryhmäytystä

Lue vinkkejä aikuisten oman retken 
järjestämiseen

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/aikuisten-rekrytointi/aikuisen-perehdyttaminen/aikuisten-oma-retki/


KULTTUURIN YLLÄPITO

Olen 
partiolainen! 

Mun lippukunta 
on xx!



Perinteet ja 
symboliikka

Ottakaa uusi partiokaveri mukaan yhteisiin 
juttuihin ja perehdyttäkää tavat ja perinteet

Miettikää, milloin ja miten hän saa 
lippukunnan huivin ja muut symboliset 
merkit



Tervetuloa
Helppo 
aloitus 

partioon

Oman roolin 
löytäminen

Oma yhteisö 
ja vertaistuki

Kulttuurin 
ylläpito



Aikuisen 
partiovuosi

Vuosikello uuden aikuisen ensimmäiseen 
partiovuoteen

Auttaa partiokummia suunnittelemaan 
välietappeja uuden aikuisen harrastuksen 
tueksi



Kysymyksiä tai 
kommentteja?

Kaikki materiaalit löytyvät verkkosivuilta 
osoitteesta 
partio.fi/aikuisen-perehdyttaminen



Mikä fiilis tällä 
hetkellä? (Kirjoita emoji 

tai numero chattiin)

1    2    3    4 

5   6    7    8



KIITOS!
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