
LähiLuonto

P
artion arvopohjaan kuuluu vahvasti toiminta luonnossa. Tässä on esi-
telty muutama aktiviteetti, jonka voit toteuttaa ryhmäsi kanssa koulun 
lähiluonnossa. Voit tehdä näitä myös osana lähiuonto- tai partiotavat-
teemapäivää.

Roskaton retkeily
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VINKKI:  LUONTOKUVASATU
Varaa vähintään yhtä monta luontokuvaa 
kuin koululaisia on. Jokainen saa ottaa it-
selleen yhden kuvan (kuvat voivat olla joko 
ylösalaisin tai näkyvillä). Valitaan kuka aloit-
taa sadun kertomisen omasta kuvastaan. 
Ideana on, että sama satu jatkuu kuvasta 
toiseen. Sadun keksimistä helpottaa, jos ku-
vissa on myös ihmisiä mukana.

Tarvikkeet:
•	 luonnonantimet
•	 kattila/ trangia eli retkikeitin

Teetä voi keittää monista eri luonnonan-
timista. Aivan ensiksi kannattaa yhdessä 
tutustua luonnosta löytyviin syötäväksi 
kelpaaviin kasveihin ja opetella välttä-
mään vaarallisia tai myrkyllisiä kasveja. 
Teetä voi keittää vuodenajasta riippu-
en esimerkiksi koivunlehdistä, apiloista, 
havunneulasista, kuusenkerkistä, nok-
kosista, marjoista tai kanervista. Kiehu-
vaa vettä kaadetaan teeaineksen päälle ja 
annetaan hautua kymmenisen minuuttia.

Teeaineksia ei kannata kerätä tienpienta-
reilta tai muilta mahdollisesti saastuneilta 
alueilta.

Hauskinta on keittää teetä ulkona esikou-
lun pihalla tai metsässä retkikeittimellä. 
Teen keittäminen sisällä on myös elämys, 
jos ainekset ovat itse kerättyjä tai tavalli-
sesta poikkeavia. Retkikeitintä voi kysyä 
lainaan esimerkiksi lähilippukunnasta tai 
perheiltä.

Tarvikkeet:
•	 teltta
•	 makuualustoja
•	 makuupussi

Partiolaiset nukkuvat partioleireillä usein 
teltoissa. Teltan tai telttoja voi hyvin pys-
tyttää myös esikoulun pihalle ja esikou-
lulaiset keksivät niissä hauskoja leikkejä. 
Myös tarinan kuunteleminen tai eväiden 
syöminen teltassa on jännittävää.

Jos oikeaa telttaa ei ole käytettävissä, voi 
teltaksi rakentaa majan mielikuvituksen 
mukaan esimerkiksi pingottamalla köy-
den kahden puun tai pylvään väliin ja lait-
tamalla kangas tai pressu köyden päälle 
harjateltan eli Nigerin muotoon. Alareu-
nat voi kiinnittää paikoilleen esimerkik-
si nostamalla penkit reunojen päälle, jos 
kangasta on riittävästi. 

Teen

luonnonantimista 

keittäminen
Leirielämää teltassa Retkeilkää roskia jättämättä. 

Miettikää, miten pakata ret-
kieväät, jotta niistä jäisi mah-
dollisimman vähän jätettä. 

Siivotkaa jälkenne retkeiltyänne ja la-
jitelkaa roskat parhaalla mahdollisella 
tavalla. Huolehtikaa, että retkipaik-
ka jää entistä parempaan kuntoon! 
 
Tarvikkeet:
•	 omat eväät
•	 istuinalusta tai muovipussi
•	 roskapusseja roskille ja lähiluon-

non siistimiseen
•	 vihko havaintojen tekemiseen
•	 kirja kasvientunnistamiseen



Tähän tehtävän tai teeman nimi

N uorimpia partiolaisia kutsutaan su-
denpennuiksi ja heidän ryhmäänsä 
sudenpentulaumaksi. Seuraavissa 
tarinoissa kerrotaan Majavat-nimi-

sestä sudenpentulaumasta ja sen seikkailuista. 
Majaviin kuuluvat Mikki, Räsä, Lilli, Tintti ja 
Timi, ja heidän johtajiaan ovat Lettu ja Vili.

”Ilman seikkailumieltä ei pääse seikkailujen 
maahan, ja sinne meidän sudenpentujen on 
tarkoitus aina välillä suunnistaa. Satuttekos tie-
tämään, missä se maa on?” kysyi Vili lapsilta. 
Lillin mielestä seikkailujen maa oli sateenkaaren 
tuolla puolen. Tintti arveli, että jossakin aurin-
gonnoususta itään ja auringonlaskusta länteen. 
Mikki ehdotti villiä länttä ja sademetsiä. Räsän 
mielestä oikea paikka oli korvien välissä. Timi 
vain hymyili sen näköisenä, että tiesi kyllä ihan 
tarkalleen tien seikkailumaahan, ainakin omaansa. 

”Niin”, selitti Vili, ”seikkailujen maa on tosiaan 
kaikkialla, jos sen vain haluaa löytää. Kaikkialla 
tapahtuu joka hetki paljon mielenkiintoisia asioi-
ta sille, joka kulkee silmät auki. Siksi sudenpen-
nun pitääkin olla joka hetki valmiina seikkailun 
varalta. Ensinnäkin sudenpennun täytyy pitää 
mielikuvituksensa joka hetki käyttökunnossa. 
Mielikuvituksen avulla tunnistaa seikkailun, 
kun se tulee vastaan, ja pääsee seikkailemaan 
vaikka paikallaan istuen. Toiseksi pitää opetel-
la tunnussana. Sudenpentujen tunnuslause on 
’Tahdon tehdä parhaani’. Sudenpentujen laista 
muistuttaa sudenpentujen tervehdys, joka sekin 
harjoitellaan valmiiksi seikkailuja varten.” 

Kiii..iii..TOS!

Ryhmän oma huuto

P artiossa käytetään paljon erilaisia 
huutoja. Esimerkiksi ruoasta voi-
daan kiittää huutamalla yhteen 
ääneen ”Emännälle kiitos!”, ja ilta-

nuotioesitykselle huudetaan ”Hyvä kiva bra, 
antaa tulla lisää vaan!”. Myös partiolaisten 
ryhmillä on omat huutonsa, esimerkiksi:

Missä parhaat teltat, majat, 
siellä Puijon Pakertajat!

Aa-aa-alppi, kovempi kuin kalkki. 

Kauris, kauris, parempi kuin nauris!  

Koudat, kova koo, kovempaa ei oo,  
eikä tuu!

Leikin tai

aktiviteetin

nimi
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TEHTÄVÄ: OMA HUUTO

Keksikää tekin ryhmällenne oma 
huuto. Voitte miettiä huutoa ensin 
pienissä ryhmissä, ja äänestää sitten 
ehdotuksista parhaan. Jos koulusta 
osallistuu Seikkailuviikkoon useampi 
luokka, voitte järjestää luokkien väli-
sen kilpailun parhaasta huudosta.


