
TARPOJAOHJELMA 
TOIMIMAAN









Tarpojat
Kehitysvaihetta kuvaavaa

Spontaanius, innostuminen

Hämmennys

Suojautuminen

Herkkänahkaisuus, arkuus

Lyhytjänteisyys

Mielialojen vaihtelu

Toimintaa kuvaavaa

Kokeilemista!

Tietojen ja taitojen syventämistä

Pystyy tekemään itsenäisemmin ja ryhmässä 
toisten kanssa

Todellisia haasteita

Aktiivista toimintaa koko ajan

Ikäkausi kestää 2-3 vuotta

Ohjelma koostuu noin puolen vuoden 
mittaisista tarpoista, pakollisia tarppoja ovat 
leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta + 
minäminä, kaupunki

Jokaiseen tarppoon kuuluu joko johtamis-
tai vastuutehtävä

Tarppo huipentuu majakkaaan, joka on 
konkreettinen tapahtuma, jossa kokeillaan 
ja testataan tarpon aikana opittuja taitoja

Paussit ovat toiminnallisia elämän tärkeiden 
asioiden äärelle pysäyttäviä harjoituksia



Partiomainen elämänasenne

Käytännöllisiä asioita, ymmärtäminen ja 
omaksuminen elämänohjeiksi

Herää huomaamaan, että partion 
arvokysymyksissä on vaihtoehtoja ja 
tulkintoja

Sisäistävät asioita voimakkaasti roolimallien 
kautta

Tilan antaminen arvojen pohdinnalle

Tarpojat



Selviytyminen luonnossa kasvattaa käsitystä 
omista kyvyistä ja auttaa rakentamaan omaa 
identiteettiä

Omatoimisuus vahvistuu, kun hän ottaa 
vastuuta omasta hyvinvoinnistaan

Luonto tarjoaa arjesta, sen rutiineista ja 
kontrollista poikkeavan ympäristön

Luonto toimintaympäristönä tulee tutuksi ja 
luontoelämykset tarjoavat sopivia haasteita

Tarpojat



Ohjelmassa tehdään monia asioita vartiona

Vartio tekee valintoja ohjelmasta

Turvallinen ympäristö toimia ja kokeilla 
epävarmojakin kykyjään

Vastuu- ja johtamisaktiviteetit antavat 
mahdollisuuden harjoitella johtamistaitojaan

Kaikilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
toimintaan

Tarpojat



Toimivat mieluummin kuin ajattelevat

Konkreettista tekemistä, ja tekemisellä merkitys

Antaa nuoren tai vartion tehdä itse ohjaten 
oikeaan suuntaan

Vastuullisia tehtäviä - epäonnistuminen on 
myös tie oppimiseen

Tarpojat



Tuttujen elementtien lisäksi ikäkauden omia 
symboleja

Vahvistaa itsenäisyyttä ja omaan vartioon 
kuulumista

Tarpojat



Sopivan kokoisten vastuutehtävien avulla 
huomaa toiminnan merkityksen

Oppii tarttumaan toimeen oman yhteisönsä 
hyväksi

Aktiivinen toimiminen omassa yhteisössä

Luotsin tehtävänä on auttaa huomaamaan 
toiminnan positiiviset vaikutukset

Tarpojat



Luotsin jämäkästi tuki ja turva, mutta toisaalta 
pystyttävä hyväksymään ja sietämään teini-iän 
alun oikkuja ja mielenvaihteluita sekä 
antamaan tilaa nuorelle kasvaa omassa 
tahdissaan

Saatavilla, vaikka ei olekaan aina läsnä

Tarpojat



Haasteena on käyttää opittuja taitoja erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa

Uudet taidot eivät välttämättä muutu 
vaikeammiksi vaan vaikeustasoa on mahdollista 
hallita eri valintojen avulla sen mukaan 
minkälaista haastetta vartio tarvitsee missäkin 
tilanteessa

Tarpojat



Luotsin rooli
Luotsi on vartionjohtajan aikuinen tuki ja 
hänen ohjaajansa – he toimivat yhdessä 
koko toimintakauden ajan vastaten vartion 
toiminnasta.

Luotsin tärkeä tehtävä on auttaa 
valitsemaan aktiviteeteista ja niiden 
toteutusvinkeistä ryhmälle sopivimmat sekä 
ohjata soveltamaan ohjelmaa vartion 
mielenkiinnon ja osaamisen mukaan.

Tarpojaluotsi saa olla reilusti aikuinen -
häneen tarpojat ja vartionjohtajat saavat 
tukeutua, ja hän saa tukea heitä. On aikoja, 
jolloin luotsi tarttuu puikkoihin, jos sille on 
tarvetta ja toisaalta on aikoja, kun 
hän siirtyy sivuun ja antaa vartion touhuta 
keskenään.



Luotsin tehtävänä on

suunnitella ja vastata vartion 
viikkotoiminnasta ja retkistä, mutta ei johtaa 
vartiota

osallistua vartion toimintaan tarvittaessa, 
mutta ei aina

tukea vartionjohtajaa, auttaa vaikeampien 
aktiviteettien ja huippujuttujen 
toteuttamisessa

osallistua ja omalta osaltaan toteuttaa KITT:ä

järjestää majakka yhdessä vartionjohtajan 
kanssa

vastata siirtymistä sampojen ja 
samoajaluotsien kanssa

huolehtia toiminnan turvallisuudesta

toimia ideapankkina

käsitellä vartiossa esiin tulevia vaikeita aiheita

toimia tarvittaessa auktoriteettina

tuntea partio-ohjelma ja partiomenetelmä

huolehtia kasvatustavoitteiden toteutumisesta 
ikäkaudessa

toimia yhteistyössä muiden lippukunnan ja 
alueen tarpojajaluotsien kanssa

pitää yhteyttä sampoihin ja samoajaluotseihin, 
esimerkiksi tarpojien seikkailijoihin 
suuntautuvien johtamisharjoitusten ja 
vartionjohtajien koulutuksen sekä oman 
ohjelman tiimoilta

pitää yhteyttä vartionjohtajaan

ohjata vartionjohtajaa tehtävässään tukemalla, 
rohkaisemalla, patistamalla ja palautetta 
antamalla

olla linkki tarpojien vanhempiin ja 
lippukuntaan, varsinkin vanhempien ajan 
tasalla pitäminen



Vartionjohtajan tehtävänä 

on

suunnitella vartion toimintaa luotsin avustuksella ja tarpojien ajatuksia kuunnellen

toteuttaa vartion viikkotoiminta luotsin kanssa sovitulla tavalla

toteuttaa sovitut tehtävät retkillä ja KITTissä

kouluttautua tehtävään

vastata toiminnan turvallisuudesta luotsin tuella

innostaa vartion jäseniä osallistumaan retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin 
ja osallistua niihin myös itse

sitoutua tehtävään sovituksi ajaksi

varata riittävästi aikaa vartionjohtajan tehtävän hoitamiseen

huolehtia omalta osaltaan yhteydenpidosta tarpojien ja näiden vanhempien kanssa 
sekä luotsin kanssa

raportoida vartion toiminnasta lippukunnan käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi 
vuosiselosteen, toimintakertomuksen tai retkiraportin muodossa

toimia esimerkkinä, kaverina ja luotettuna ihmisenä vartiolle



Tarpojaohjelman soveltaminen
Ohjelmaa saa ja pitää soveltaa! Aktiviteeteissa on mainittu tavoite tai kuvaus, johon 
aktiviteetilla pyritään, mutta tapoja siihen pääsemiseksi on useita.

Partio-ohjelmassa on paljon toteutusvinkkejä, jotta sitä on helppo soveltaa erilaisten 
lippukuntien ja tarpojavartioiden tarpeisiin sopivaksi.

– Jos toteutusvinkeistä ei löydy sellaista, jota vartio ehdottomasti tarvitsee, on mahdollisuus 
tehdä oma toteutustapa aktiviteettiin, kunhan aktiviteetin tavoite täyttyy.

– Vinkkejä voi itse lisätä, niistä voi tykätä ja niitä voi kommentoida!

Tarpoja voi oman kiinnostuksensa ja lippukunnan tarpeiden mukaan toimia erilaisissa 
vastuutehtävissä, mutta hänellä on oltava aikuinen tuki sekä oikeus tarpojaohjelman 
toteuttamiseen – ei nakiteta, mutta annetaan vastuuta, jos nuori haluaa.

Kaikkea mahdollista ei kannata yrittää tehdä yksin oman lippukunnan voimin, etenkin 
KITTejä ja majakoita kannattaa järjestää jollain lippukuntaporukalla vuoron perään tai 
yhdessä.

Tarpoille ei ole tiettyjä tekovuosia, joten vaikka koko lippukunnan tarpojaikäiset 
pystyvät kokoamaan aktiviteeteista yhteisen toimintasuunnitelman.



Tarpojaohjelman soveltaminen - mitä 
käytännössä?

Nuoret mukaan suunnitteluun – he ovat itse oman osaamisensa ja kiinnostuksensa 
asiantuntijoita.

Sovitaan tarppo ja suunnitellaan tarpon tavoitteisiin sopivaa MIELEKÄSTÄ ohjelmaa:

– Esimerkiksi luovuus-tarpon tavoitteena on, että tarpoja osaa käyttää luovaa ajattelua ja 

ongelmanratkaisutaitojaan. Tarpoja tutustuu uusiin kädentaitoihin ja saa esiintymisvarmuutta.

– Kartoitetaan tarpojien osaaminen: Minkälaisia kädentaitoja osataan? Minkälaisia kädentaitoja 

haluttaisiin oppia? Minkälaista esiintymiskokemusta tarpojilta löytyy? Koetaanko esiintyminen 

jännittäväksi? Kaivataanko esiintymisjännitykseen keinoja? Minkälaisia itsensä ilmaisukeinoja 
tarpojilta löytyy? Mikä on tarpojan mediataitotaso?

– Kysymysten kautta on helpompi löytää vastauksia ja saada tarpojat motivoitumaan ja 

innostumaan uuden oppimisesta kuin vain läväyttää valmis ohjelmarunko ja antaa 
vartionjohtajan vetää ohjelma niin kuin se on kirjoitettu.

– Kun toiminta suunnitellaan yhdessä tarpojien kanssa, he tietävät, mitä puolivuotisen aikana on 

tulossa, odottavat uusia asioita ja sitoutuvat paremmin toimintaa. Luotsin kannattaa siis 
satsata toimintasuunnitelman tekemiseen yhdessä vartionjohtajan ja tarpojien kanssa.

http://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2016/12/PDF-Tarpon-suunnittelupohja-luovuus.pdf



Erilaisia tapoja kokoontua

Kerran viikossa vs. joka toinen viikko

• Arkena vs. Sunnuntaina

• Samoajavetoisesti vs. 
Luotsivetoisesti

• Kololla vs. Muualla

• Retket

• Etäpartio

• Alueellinen yhteistyö

Kuva: Kristian Jokinen



Piiri tarjoaa myös tukea

Spejardagar
Luovuusmajakka
Talviretkeilykurssi
Tarpojien taitopäivät
Selviytymismajakka
Hile
Yhden päivän jamboree
Radiokerhon workkimisviikonloppu
Kisat
...



Piristystä 
normiohjelman 
ulkopuolelta?

Vaalipöllö

Rauhankasvatusaktiviteetit

Muistelemispäivän materiaali

Ohjelmapainotus

Kajoon perehtyminen

Ohjelmaa nuoremmille ikäkausille

Seppo.io

Piirien kampanjat



Vertaistukea ja ajankohtaisten aiheiden kanssa pallottelua 
kaikille luotseille

6.3. klo 18-19.30

15.5. klo 19.30-21

Heinäkuussa Kajolla

Lokakuussa LuotsiSatelliitissa

Tervetuloa mukaan!

LuotsiAsemat



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

KIITOS



SAMOAJAOHJELMA 
TOIMIMAAN





Tilastoja samoajat



Samoajat
Kehitysvaihetta kuvaavaa

Aatteellisuus

Aktiivisuus

Energisyys

Etsiminen

Kyseenalaistaminen, kapinointi

Toimintaa kuvaavaa

Omaa toimintaa!

Soveltaminen

Ikäkausi kestää kolme vuotta

Ohjelma koostuu 20 taskusta, joista 5 taskun 
aktiviteetit on pakollisia (tervetuloa, samoajaksi, 
ryhmänohjaajakoulutus, siirtymät ja evästauot, 
partiotaitokilpailut ja samoajatapahtuma 
(meripartiolaisilla kuudes försti-tasku)

Lisäksi ohjelma koostuu 14 teemataskusta, joista 
jokaisesta tehdään noin yksi aktiviteetti vuodessa

Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista 
tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. 

Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä 
haastamaan itseään vaativampiin taitoihin



Arvomaailma konkretisoituu vartion 
toiminnan kautta

Pohtiessaan omia arvojaan syvällisemmin 
pystyy sitoutumaan partion arvoihin

Samoajat



Luonto ja luonnossa toimiminen ovat 
elämyksellisiä ja omatoimisuutta korostavia 
asioita

Kasvattaa itsetuntoa ja käsitystä itsestä

Luonnossa toimimisen tulisi olla 
itsestäänselvyys

Luonto on toimintaympäristö, jossa partio-
ohjelman monipuolisuus koetaan

Samoajat



Toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään 
yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta

Ryhmään kuuluminen ja sen kokeminen on 
tärkeä osa kasvua

Oppiakseen ymmärtämään ryhmän rakennetta ja 
toimintaa samoaja on vartiossaan vuorollaan 
johtaja ja jäsen

Oppii, että johtaminen on tehtävä, jossa voi 
vuorotella ja joka on opittavissa

Vartionjohtaja ei kuitenkaan ole koskaan yksin 
vastuussa vartiosta, sillä vartionjohtajaa ja 
kaikkia vartion jäseniä tukee aikuinen luotsi

Samoajat



Opitaan kokemisen ja tekemisen kautta

Konkreettisten taitojen lisäksi oppii pohtimaan 
arvojaan yhdessä tekemällä ja kokemalla

Antaa nuoren tai vartion tehdä itse

Luotsi varmistaa, että kokemuksista opitaan ja 
vartio oppii käsittelemään onnistumiset ja 
epäonnistumiset rakentavasti

Luotsin tehtävä on myös ohjata jokaista 
arvioimaan omaa oppimistaan yhdessä ryhmän 
kanssa

Samoajat



Symboliikka luo yhteishenkeä

Aikuisen ohjaamana keino tehdä ryhmästä 
yksilöllinen ja ainutlaatuinen

Opettaa samoajille neuvottelutaitoja, omien 
ideoiden esilletuontia ja muiden kuuntelua

Symboliikka on mukana samoajaohjelmaa 
toteutettaessa

Kytkee nuoret osaksi kansainvälistä 
partioliikettä

Samoajat



Näyttää konkreettisesti samoajaikäisille nuorille, 
että he pystyvät vaikuttamaan 
toimintaympäristöönsä ja muuttamaan sitä 
parempaan suuntaan

Ryhmissä toimiminen ja hyviin toimiin 
kannustaminen ohjaa positiiviseksi ja 
auttamishaluiseksi kansalaiseksi

Vastuun ottaminen tulee luonnolliseksi osaksi 
omaa toimintaa

Samoajat



Luotsi on tukemassa nuoren kasvua, 
osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia

Aidosti ja oma-aloitteisesti kiinnostunut 
vartion ja samoajien asioista

Läsnä ja saatavilla viemättä nuorilta 
mahdollisuutta toimia ja opetella esimerkiksi 
johtajana toimimista

Samoajat



Tarkoittaa jokaisen kohdalla sopivan 
haasteellisia aktiviteetteja

Nuori kokee omaksuvansa jotain uutta tai 
ymmärtää paremmin aikaisemmin opittua ja 
koettua

Osaamisen lisääntyessä kohtaa uusia haasteita 
ja kokeilee rohkeasti asioita, joita ei ole ennen 
tehnyt

Huomioitava riittävästi yksilöiden tarpeet 
mahdollisesta ryhmäpaineesta huolimatta

Samoajat



Luotsin rooli
Luotsin rooli samoajaikäkaudessa on hyvin 
moninainen: valmentaja, haastaja, olkapää, 
linjatuomari, kannustaja

Luotsin pitää tuntea johtamansa ryhmä ja 
sen jäsenet.

Tarvittavan tuen määrä vaihtelee ryhmän, 
tilanteen, vartionjohtajan ja vartion 
kokeneisuuden mukaan. Yleensä etenkin 
alkuvaiheessa tarvitaan käynnistysapua, 
muistuttelua ja mahdollisuuksien esittelyä. 
Jos toimintaa ei muuten saada käyntiin, voi 
aikuinen toimia vartionjohtajana.



Luotsin tehtävänä on

vastata vartion toiminnasta, mutta ei johtaa 
vartiota

suunnitella vartion toimintaa yhdessä vartion 
kanssa

osallistua vartion toimintaan tarvittaessa, 
mutta ei aina

tukea vartionjohtajaa, auttaa vaikeampien 
aktiviteettien toteuttamisessa

toimia ideapankkina

haastaa samoajavartiota toiminnallisiin 
ohjelman toteutusmenetelmiin

• tuntea partio-ohjelma ja partiomenetelmä

huolehtia kasvatustavoitteiden toteutumisesta 
ikäkaudessa

toimia yhteistyössä muiden lippukunnan ja 
alueen samoajaluotsien kanssa

toimia yhteistyössä tarpojaluotsin tai 
seikkailijajoukkueen aikuisen sammon kanssa 
(johtamisharjoittelu)

ylläpitää yhteyttä samoajien koteihin.



Vartionjohtajan tehtävänä 

on

vartion toiminnan suunnittelu luotsin avustuksella

vartion kokouksien ja retkien toteuttamisen organisointi

kouluttautuminen tehtävään

sitoutuminen tehtävään sovituksi ajaksi

toiminnan turvallisuudesta vastaaminen luotsin tuella

toimiminen esimerkkinä, kaverina ja luotettuna vartiolle

innostaa vartiotaan osallistumaan retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin ja 
osallistua niihin myös itse

varata riittävästi aikaa vartionjohtajan tehtävän hoitamiseen

tavata luotsia säännöllisesti

raportoida vartion toiminnasta lippukunnan käytäntöjen mukaisesti, esim. 
vuosiseloste, toimintakertomus, retkiraportti



Samoajaohjelman soveltaminen
Ohjelmaa saa ja pitää soveltaa! Aktiviteeteissa on mainittu tavoite tai kuvaus, johon 
aktiviteetilla pyritään, mutta tapoja siihen pääsemiseksi on useita.

Partio-ohjelmassa on paljon toteutusvinkkejä, jotta sitä on helppo soveltaa erilaisten 
lippukuntien ja tarpojavartioiden tarpeisiin sopivaksi.

– Jos toteutusvinkeistä ei löydy sellaista, jota vartio ehdottomasti tarvitsee, on mahdollisuus 
tehdä oma toteutustapa aktiviteettiin, kunhan aktiviteetin tavoite täyttyy.

– Vinkkejä voi itse lisätä, niistä voi tykätä ja niitä voi kommentoida!

Samoaja voi oman kiinnostuksensa ja lippukunnan tarpeiden mukaan toimia erilaisissa 
pesteissä. Pesti on yksi tapa toteuttaa partio-ohjelmaa samoajissa. Yhtä ok on olla ilman 
(johtamis)pestiä.

Kaikkea mahdollista ei kannata yrittää tehdä yksin oman lippukunnan voimin, alueelta ja 
piiristä saa apua ohjelman tekemiseen

Aktiviteeteille ei ole tiettyjä tekovuosia, joten vaikka koko lippukunnan 
samoajaikäiset pystyvät kokoamaan aktiviteeteista yhteisen toimintasuunnitelman.



Samoajaohjelman soveltaminen -
mitä käytännössä?

Kysy nuorelta, miten paljon ja millaista ohjelmaa hän kaipaa. Älä oleta toisen puolesta.

– Nuorenkin kalenteri voi olla täynnä ja muu elämä mennä partion edelle. Se on ok. 
Pidetään silti nuoreen yhteys ja ovet avoimina.

– Samoajaikäkaudessa toiminta voi olla epäsäännöllistä, ei viikoittaista. Kannattaa 
kokeilla erilaisia kokoontumisaika- ja keinovaihtoehtoja.

• Jos lippukunnassa ei ole ollut toimivia samoajaikäkautta, niin nuorella ei ole mallia ja 
hän ei välttämättä osaa toivoa itselleen omaa toimintaa. Selailkaa yhdessä ohjelmaa. 
Pyydä valitsemaan 3 kivointa aktiviteettia kuluvalle kaudelle ja pari isompaa juttua 
tehtäväksi ikäkauden aikana. Tue näiden toteuttamista. Ole sopivasti läsnä ja innostava.

• Laatikaa toimintasuunnitelma (pystytys).

• Jos ideat loppuvat ota yhteyttä piiriin, valmentajaan tai lippukuntaan, 
jossa on toimiva samoajaryhmä ja pyydä samoajaryhmää tulemaan 
vierailulle kertomaan teille heidän toiminnastaan.

http://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2016/12/PDF-Tarpon-suunnittelupohja-luovuus.pdf



Erilaisia tapoja kokoontua

Viikoittain, joka toinen viikko, kerran 
kuussa

• Arkena vs. Sunnuntaina

• Samoajavetoisesti vs. 
Luotsivetoisesti

• Kololla vs. Muualla

• Retket

• Etäpartio

• Alueellinen yhteistyö

Kuva: Kristian Jokinen



Lisää uusia 
samoajia!

Kertokaa aina, että partion voi aloittaa kaikenikäisenä 
→ rikotaan myytti, että partion voi aloittaa vain lapsena.

Haastakaa samoajaikäiset ottamaan kaverit mukaan!

Pitäkää melua itsestänne! Näkykää alueen somessa (Ig, 
TikTok, ym.) tapahtumakuvilla. Hyödyntäkää partion
markkinointimateriaaleja ellei omia actionkuvia ole.
– Ja kertokaa, että mukaan pääsee / uusi ryhmä alkaa!

Menkää sinne, missä on samoajaikäisiä. Käykää 
oppilaitoksissa, nuokkarissa, tapahtumissa tarjoamassa 
maistiainen partiosta ja pyytäkää jakamaan tietoa 
toiminnastanne esim. Wilmassa tai muussa kanavassa.

Markkinoikaa lpk:aanne jutulla, joka houkuttaa. 
Järjestäkää avoin tapahtuma, johon kutsutte VIP-
kutsukortein samoajaikäisiä. Itseheitetty lettu tai 
juhlaillallinen on hyvä alku uudelle partiopolulle.

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/materiaalit-ja-ohjeet/


Piiri tarjoaa myös tukea

Scoutledarträff
Lippukuntaviestintäkoulutus
Talviretkeilykurssi
Talvimestaruuskilpailut
Ensiapu 1 -koulutus
Hile
Muonituskurssi
Koukkauskurssi
Nuorten vaikuttamispäivä
...



Piristystä 
normiohjelman 
ulkopuolelta?

Vaalipöllö

Rauhankasvatusaktiviteetit

Muistelemispäivän materiaali

Ohjelmapainotus

Kajoon perehtyminen

Ohjelmaa nuoremmille ikäkausille

Seppo.io

Piirien kampanjat



Vertaistukea ja ajankohtaisten aiheiden kanssa pallottelua 
kaikille luotseille

6.3. klo 18-19.30

15.5. klo 19.30-21

Heinäkuussa Kajolla

Lokakuussa LuotsiSatelliitissa

Tervetuloa mukaan!

LuotsiAsemat



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

KIITOS



VAELTAJAOHJELMA 
TOIMIMAAN





Tilastoja vaeltajat



Tilastoja vaeltajat



Tilastoja vaeltajat



Vaeltajat
Kehitysvaihetta kuvaavaa

Jäsentyminen

Vakiintuminen

Etsiminen, valinnat, ratkaisut, epäily, 
maailmankuvan valinta

Suuri henkinen kasvu

Oman linjan, elämäntavan löytö

Itsenäistyminen

Vastuullisuus

Pitkäjänteisyys

Toimintaa kuvaavaa

Yhdessä uusiin haasteisiin!

Osaa niin, että voi myös ottaa vastuuta 
muista

Pitkäjänteisyys taitojen kehittämisessä

Ohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen 
elämän mukana

Aktiviteetit on jaettu rasteihin, pakollisia rasteja 
ovat Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan 
peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja Aikuisuuteen

Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin 
vähintään yksi aktiviteetti

Ohjelma rakentuu viisivuotiseen 
henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan eli 
vaelluskarttaan

Vähintään vuosittain vaeltaja tekee suunnanoton, 
jossa mietitään mitä on jo tehty ja mitä halutaan 
vielä tehdä



Sisäistänyt partion arvot osaksi omaa 
elämäänsä

Käyttää päätöstensä ja tekemistensä 
pohjana

Siirtää partion arvoja nuoremmille 
partiolaisille

Vaeltajat



Sisäistänyt luonnon toimintaympäristökseen ja 
kokee toiminnan luonnossa mielekkäänä ja 
partiotoiminnalle keskeisenä

Ymmärtää, että luonto on elämyksellinen 
toiminta- ja oppimisympäristö

Luonnossa toimimisen tulisi olla 
itsestäänselvyys

Luonnossa toimiminen yhdessä vaeltajavartion 
kanssa tarjoaa mahdollisuuden oman 
ikäkauden ohjelman lisäksi rauhoittumiseen ja 
hiljentymiseen

Vaeltajat



Toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään 
yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta

Kasvaa toimimaan ryhmässä erilaisissa rooleissa 
niin jäsenenä kuin johtajana

Ymmärtää vartiojärjestelmän käytön, oman 
roolinsa vartiossa sekä osaa hyödyntää vartion 
jäsenten erilaista osaamista tavoitteeseen 
pääsemisessä

Vaeltajat



Vaeltaja valitsee vaelluskarttaansa aikuisen 
ohjauksella ne asiat ja tekemiset, jotka hän 
haluaa oppia

Luotsin tehtävänä on auttaa löytämään niitä 
asioita, joissa oppimista ja kehittymistä 
tarvitaan sekä keinoja uuden oppimiseen

Luotsi varmistaa, että onnistumiset ja 
mahdolliset epäonnistumiset tulevat 
käsitellyiksi ja vaeltaja saa mahdollisuuden 
oppia kaikista tilanteista

Luotsin tehtävänä on auttaa vaeltajaa 
kertomaan omasta osaamisestaan ja partiossa 
oppimistaan taidoistaan

Vaeltajat



Käyttää symboliikkaa toiminnassaan

Symboliikka luo yhteishenkeä ja se on keino 
tehdä ryhmästä yksilöllinen ja 
ainutlaatuinen

Kaikkea sitä mikä tekee partiosta partion 
näköistä

Symboliikan tulee kytkeä vaeltajat osaksi 
kansainvälistä partioliikettä

Vaeltajat



Partion päämääränä on kasvattaa aktiivisia 
kansalaisia, jotka haluavat toimia epäitsekkäästi 
paremman huomisen puolesta

Muodostunut asenne, jossa yksittäisiä hyviä 
tekoja ei enää lasketa, vaan ne muodostavat 
hyvän tekemisen kokonaisuuden

Päivän hyvä työ on yksittäisten tekojen lisäksi 
projekteja ja toimintaa pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti isompien asioiden hyväksi

Päivän hyvä työ näyttäytyy kaikessa toiminnassa, 
myös partion ulkopuolella

Vaeltajat



Aikuinen on tukemassa nuoren kasvua, 
osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia

Saatavilla, mutta hän ei tee asioita puolesta

Antaa nuorelle tilaa ja luottaa nuoren kykyyn 
tehdä ja ajatella itse

Huolehtii henkilökohtaisen 
toimintasuunnitelman 
totetuttamiskelpoisuudesta ja sisällön 
tavoitteellisuudesta

Aikuinen tuki kuuluu vaeltajan oikeuksiin

Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja saa oman 
ikäkautensa mukaista partiokasvatusta

Vaeltajat



Jokainen saa partiossa sopivan haasteellisia 
tehtäviä

Ohjelman tehtävänä on auttaa kasvamaan

Tulee olla pesteihin riittävä tuki, joka 
mahdollistaa vähän liian suuriin saappaisiin 
astumisen, ja siten pestistä oppimisen ja 
nauttimisen

Itse vastuussa nousujohteisuuden 
toteutumisesta omassa vaelluskartassaan

Luotsin tehtävänä on tukea nousujohteisuutta 
ohjauksellaan

Vaeltajat



Luotsin rooli
Vaeltajalla on tärkeää olla aikuinen esikuva, joka osaltaan kannustaa 
jatkamaan partiotoimintaa niin vaeltajaikäkaudessa kuin myös 
vaeltajuuden jälkeenkin. 

Luotsin keskeinen tehtävä on olla vaeltajalle läsnä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa ajan antamista vaeltajalle hänen sitä tarvitessa.

Luotsin tehtävä on luotsata vaeltajia – yksilöinä ja vartiona. 
Luotsaustilanteissa ja keskusteluissa luotsin onkin tärkeä tunnistaa se, 
ohjaako sillä hetkellä yksilöä vai vartiota tai – jos molempia – niin 
missä suhteessa.

Luotsi voi auttaa ja tukea vaeltajaa ottamaan huomioon partion 
ulkopuolisen elämän suuret vaativat asiat.

Vaeltajille tulee tarjota riittävästi tilaa itsenäiseen tekemiseen ja 
toimimiseen, mutta ohjelman etenemistä ja vaeltajien kehittymistä on 
kuitenkin seurattava.



Luotsin tehtävänä on

vastata yksittäisen vaeltajan toiminnan 
suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta

vastata vaeltajavartion tavoitteellisesta 
toiminnasta, mutta ei johtaa vartiota

suunnitella toimintaa yhdessä yksittäisen 
vaeltajan ja vaeltajavartion kanssa

osallistua vartion toimintaan tarvittaessa

tukea vartionjohtajaa, auttaa vaikeampien 
aktiviteettien toteuttamisessa

toimia ideapankkina

haastaa vaeltajavartiota aktiviteettien ja 
projektien toteuttamiseen sekä kannustaa vartiota 
järjestämään itselleen huippujuttuja

huolehtia omasta koulutuksestaan ja ajantasalla
pysymisestään sekä osallistua piirin tai alueen 
luotsitapaamisiin

• tuntea partio-ohjelma ja partiomenetelmä

huolehtia kasvatustavoitteiden toteutumisesta ikäkaudessa

huolehtia osaltaan siitä, että lippukunnassa vaeltajilla on 
ikä- ja kehitystasoonsa nähden sopivia pestejä ja 
mahdollisuus myös omaan ohjelmaan

tukea vaeltajia valitsemaan sellaisia pestejä, jotka tukevat 
heidän kehitystään

tukea, rohkaista, patistaa ja antaa palautetta vaeltajille 
heidän erilaisissa johtamistehtävissään 
ryhmänjohtajana, projekteissa, hallituksessa tai 
muissa vastaavissa tehtävissä

olla mahdollistaja – tarjota tilaisuus tehdä itse

tuoda esille, mitä kaikkea partion puitteissa voi tehdä

toimia yhteistyössä muiden tahojen kanssa, esimerkiksi 
lippukunnan ja alueen muiden vaeltajaluotsien kanssa

osallistua ikäkauden yhteisen toiminnan järjestämiseen

huolehtia toiminnan fyysisestä ja 
henkisestä turvallisuudesta



Ohjelman kannalta keskeisimpiä luotsin tehtäviä ovat 

seuraavat:

olla mukana samoaja-vaeltaja -siirtymässä.

pitää tervetulotilaisuus vaeltajille ja auttaa 
vaeltajia jakautumaan vartioihin sekä ohjeistaa 
Suomi-projekti.

tukea vartioiden Suomi-projektin tekemistä.

käydä Suomi-projektin jälkeen jokaisen 
luotsaamansa vaeltajan kanssa ohjaus, jossa 
keskustellaan vaeltajalupauksesta ja käydään läpi 
vaeltajan tekemä vaelluskartta sekä sovitaan 
seuraavista suunnanotoista.

huolehtia, että vartionjohtaja vastaa 
vaeltajavartioiden kokoontumisista ja 
aktiviteettien tekemisestä.

• tukea vaeltajien, projektiryhmien ja vaeltajavartioiden 
aktiviteettien tekemistä. Jokaisessa aktiviteetissa on luotsin 
tehtäviä esimerkiksi aktiviteetin purkuun 
liittyen. Aktiviteetteja voi tehdä yksin, 
muiden kiinnostuneiden kanssa tai vaeltajavartion kanssa.

• huolehtia, että vaeltajat osallistuvat piirin ja 
SP:n järjestämiin valtakunnallisiin 
vaeltajatapahtumiin vähintään kaksi 
kertaa vaeltajuuden aikana.

käydä läpi vaelluskartta ja siinä olevia suunnitelmia sekä 
niiden toteutumista suunnanotoissa. Pisteitä tulee olla 
vähintään vuoden välein.

tukea vartioiden ulkomaanprojektin tekemistä.

tukea vaeltajan siirtymistä aikuisuuteen.

lopettaessaan pestissään kesken vaeltajaikäkauden 
perehdyttää ja tukea uutta luotsia ja toimia hänen 
rinnallaan, jotta vaihdos ei katkaise tukea



Mutkun luotseja ei 
oo…

Laittakaa vaeltajat asialle! Pyytäkää nuoria nimeämään kenet 
he haluavat luotsikseen. Moni suostuu, kun pyyntö tulee 
nuorilta arvostettuna luottamuksenosoituksena.

Luotseja voi hyvin olla useampia. Kaverin kanssa jaettu tehtävä 
tuntuu usein helpommalta vastaanottaa.

Luotsin pesti ei ole wanhoille tuttu. Esittele pestin tehtävät 
selkeästi ja tarjoa avuksi koulutusta, auta alkuun.

Luotsin tehtävä sopii aktiivitoiminnasta poistuneelle ja toiselle 
paikkakunnalle muuttaneellekin.

Taustayhteisöstä (esim. srk) voi löytyä luotsi.

• Vaeltajaikäkaudessa luotsin ei tarvitse olla läsnä viikoittain, 
toisaalta läsnä pitää muistaa silti olla.

• Alueen tai piirin yhteinen luotsi on myös harkittava vaihtoehto.



Vartionjohtajan tehtävänä 

on

suunnitella vartion toimintaa yhteistyössä muiden vaeltajien ja luotsin kanssa

organisoida vartion kokouksien ja retkien toteuttaminen

innostaa vartion jäseniä osallistumaan retkille, leireille ja muihin partiotapahtumiin 
ja osallistua niihin myös itse

sitoutua tehtävään sovituksi ajaksi

varata riittävästi aikaa vartionjohtajan tehtävän hoitamiseen

vastata toiminnan turvallisuudesta

huolehtia omalta osaltaan yhteydenpidosta luotsin kanssa

raportoida vartion toiminnasta lippukunnan käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi 
vuosiselosteen, toimintakertomuksen tai retkiraportin muodossa



Vaeltajaohjelman soveltaminen
Ohjelmaa saa ja pitää soveltaa! Aktiviteeteissa on mainittu tavoite tai kuvaus, johon 
aktiviteetilla pyritään, mutta tapoja siihen pääsemiseksi on useita.

Todella moni vaeltaja toimii jossakin pestissä lippukunnassa tai piirissä, ja se on vallan 
ok. Pestin tekeminen on yhtä lailla ohjelman tekemistä.

Mahdollisuus myös oman ikäkauden aktiviteettien toteuttamiseen pitää olla tarjolla.

Kaikkea mahdollista ei kannata yrittää tehdä yksin oman lippukunnan voimin, alueelta 
ja piiristä saa apua ohjelman tekemiseen

Partio-ohjelmassa on paljon toteutusvinkkejä, jotta sitä on helppo soveltaa erilaisten 
lippukuntien ja tarpojavartioiden tarpeisiin sopivaksi.

– Jos toteutusvinkeistä ei löydy sellaista, jota vartio ehdottomasti tarvitsee, on mahdollisuus 

tehdä oma toteutustapa aktiviteettiin, kunhan aktiviteetin tavoite täyttyy.

– Vinkkejä voi itse lisätä, niistä voi tykätä ja niitä voi kommentoida!

Aktiviteeteille ei ole tiettyjä tekovuosia, joten vaikka koko lippukunnan 
vaeltajaikäiset pystyvät kokoamaan aktiviteeteista yhteisen toimintasuunnitelman.



Vaeltajaohjelman soveltaminen - mitä 
käytännössä?

Kysy nuorelta, miten paljon ja millaista ohjelmaa hän kaipaa. Älä oleta toisen puolesta.

– Nuorenkin kalenteri voi olla täynnä ja muu elämä mennä partion edelle. Se on ok. 
Pidetään silti nuoreen yhteys ja ovet avoimina.

– Vaeltajaikäkaudessa toiminta voi olla epäsäännöllistä, ei viikoittaista. Kannattaa 
kokeilla erilaisia kokoontumisaika- ja keinovaihtoehtoja.

• Jos lippukunnassa ei ole ollut toimivia tarpoja- ja samoajaikäkautta, niin nuorella ei ole 
mallia ja hän ei välttämättä osaa toivoa itselleen omaa toimintaa. Selailkaa yhdessä 
ohjelmaa. Pyydä valitsemaan 3 kivointa aktiviteettia kuluvalle kaudelle ja pari isompaa 
juttua tehtäväksi ikäkauden aikana. Tue näiden toteuttamista. Ole sopivasti läsnä ja 
innostava.

• Laatikaa toimintasuunnitelma (vaelluskartta).

• Jos ideat loppuvat ota yhteyttä piiriin, valmentajaan tai lippukuntaan, 
jossa on toimiva vaeltajavartio.

• Muista, että vaeltajatoiminnan on tarkoituskin koostua erillisistä projekteista. Kaikki 
niistä eivät välttämättä tapahdu lippukunnassa.

http://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2016/12/PDF-Tarpon-suunnittelupohja-luovuus.pdf



Erilaisia tapoja kokoontua

• Viikoittain, joka toinen viikko, kerran 
kuussa

• Arkena vs. Sunnuntaina

• Vaeltajavetoisesti vs. 
Luotsivetoisesti

• Kololla vs. Muualla

• Retket

• Etäpartio

• Alueellinen yhteistyö

• Piirin tarjoama toiminta

• Projektit
Kuva: Kristian Jokinen



Lisää uusia 
vaeltajia!

Kertokaa aina, että partion voi aloittaa kaikenikäisenä 
→ rikotaan myytti, että partion voi aloittaa vain lapsena.

Keksikää ja markkinoikaa myös muita kuin 
ryhmänjohtajapestejä.

Haastakaa vaeltajaikäiset ottamaan kaverit mukaan!

Pitäkää melua itsestänne! Näkykää alueen somessa (Ig, 
TikTok, ym.) tapahtumakuvilla. Hyödyntäkää partion
markkinointimateriaaleja ellei omia actionkuvia ole.
– Ja kertokaa, että mukaan pääsee / uusi ryhmä alkaa!

Markkinoikaa lpk:aanne jutulla, joka houkuttaa. 
Järjestäkää avoin tapahtuma, johon kutsutte VIP-
kutsukortein vaeltajaikäisiä. Itseheitetty lettu tai 
juhlaillallinen on hyvä alku uudelle partiopolulle.

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/materiaalit-ja-ohjeet/


Piiri tarjoaa myös tukea

Scoutledarträff
Lippukuntaviestintäkoulutus
Retkeilykurssi
Talvimestaruuskilpailut
MOD-koulutus
Hile
JTMK-koulutus
Muonituskurssi
Koukkauskurssi
Nuorten vaikuttamispäivä
Vaeltajien geokätkeily
. . .



Piristystä 
normiohjelman 
ulkopuolelta?

Vaalipöllö

Rauhankasvatusaktiviteetit

Muistelemispäivän materiaali

Ohjelmapainotus

Kajoon perehtyminen

Ohjelmaa nuoremmille ikäkausille

Seppo.io

Piirien kampanjat

Lippukunnan johtajakiva

Kisojen tekeminen



Vertaistukea ja ajankohtaisten aiheiden kanssa pallottelua 
kaikille luotseille

15.5. klo 19.30-21

Heinäkuussa Kajolla

Lokakuussa LuotsiSatelliitissa

Tervetuloa mukaan!

LuotsiAsemat



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset
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