PERHEPARTIO
Vinkit toiminnan käynnistämiseen ja vetämiseen

Mitä perhepartio on
Perhepartio tarjoaa alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen esimakua siitä, mitä
yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä. Perhepartiolaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa, partiolaisten perinteisiin, partion arvoihin ja tavoitteisiin sekä lippukunnan toimintaan leppoisassa tahdissa leikkien, ulkoilun, askartelun ja muun
hauskan puuhastelun sekä retkien kautta. Toiminnan on hyvä olla sisällöltään partiomaista, mutta kuitenkin selkeästi erillään sudenpentuikäkauden aktiviteeteista, jotta
sudenpentuihin siirryttäessä partion uutuudenviehätys ja mahdollisuus uuden oppimiseen säilyvät! Perhepartiotoiminta ei ole osa virallista partio-ohjelmaa.
Perhepartio tarjoaa partioon tutustumisen lisäksi lapsiperheille yhteisiä mukavia
hetkiä luonnossa. Toiminta mahdollistaa vanhemmille yhteisen harrastuksen lapsen
kanssa, mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti sekä paikan vahvistaa
omia sosiaalisia verkostoja omalla asuinalueella. Perhepartiotoiminnan kautta myös
entisillä partiolaisilla on mahdollisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin
heidän omat lapsensa aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuina. Jos perhepartiolaiset osallistuvat lippukunnan yhteisiin tapahtumiin tai retkille, he tulevat samalla
tutuiksi muiden lippukuntalaisten kanssa. Perhepartiolaiset kannattaa ottaa myös
osaksi retkien ja tapahtumien toteuttajaporukkaa – lisää tekijöitä on aina lisää tekijöitä!
Perhepartiotoiminnan sisältöjen suunnittelussa kannattaa huomioida lasten lisäksi
myös toimintaan osallistuvat aikuiset: vaikka partio ei aikuiselle olisikaan ennestään
tuttua, voi siitä perhepartiotoiminnan kautta löytyä myös aikuiselle uusi harrastus ja
vapaaehtoistyö vaikka loppuelämäksi. Tekemisen lomassa aikuisia kannattaa siis perehdyttää partion toimintaperiaatteisiin ja ideologiaan. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi Tervetuloa partioon -kurssin materiaaleja. Kasvaisiko sinun ryhmässäsi tulevien
vuosien sudenpentujen lisäksi myös uusia akeloita?
Parhaimmillaan perhepartio
toimii siis sekä lapsi- että
aikuisrekrytoinnin työkaluna!
Tähän materiaalipakettiin kootut
vinkit on saatu Mastonvartijoiden,
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Pelisäännöt selviksi
Lippukunnan ensisijainen tarkoitus on järjestää kasvattavaa toimintaa kohderyhmälle
eli 7–22-vuotiaille. Perhepartio ei saa syödä tätä resurssia. Ennen toiminnan käynnistämistä kannattaakin huomioida alla olevat asiat ja sopia lippukunnan sisällä yhteisistä pelisäännöistä.
Kuka toiminnasta vastaa?
- Perhepartion vastuuvetäjäksi sopii hyvin lippukunnan johtaja,
jolla itsellään kin on alle kouluikäisiä lapsia. Toimintaa voi johtaa
myös parina.
- Perhepartiota ja kokoontumiskertoja voi toki vetää myös joku
muu aikuinen.
Kuka toiminnan suunnittelee ja toteuttaa?
- Olemme koonneet tämän materiaalin loppuun partiomaisia
toimintavinkkejä tapaamiskertoja varten, niitä voi käyttää
suunnittelun pohjana.
- Toimintaan osallistuvat perheet voivat yhdessä ideoida ja suunnitella
tapaamiskertojen aiheita (esimerkiksi lähiluontoretki, taskulamppusuunnistus, seikkailurata).
- Suunnittelun yhteydessä voi myös sopia kiertävästä vetovastuusta eri
tapaamiskerroille. Vetovastuuseen ei kannata kuitenkaan pakottaa –
kynnys toimintaan mukaan lähtemiseen on hyvä pitää matalana.
Kuka on vastuussa?
- Partiovakuutus on voimassa vain Suomen Partiolaisten jäsenillä.
- Evp-vakuutus koskee vain partioon tutustujia, ei säännöllisessä
toiminnassa mukana olevia.
- Lapset ovat huoltajiensa vastuulla.
- Vastuuvetäjän olisi hyvä olla lippukunnan jäsen. Jos toiminnassa sattuu
jotain, partiovakuutus on voimassa vain, mikäli jäsenmaksu on maksettu.
Entäs jäsenmaksu?
- On hyvä muistaa, että partiovakuutus on voimassa vain jäsenmaksun
maksaneilla.
- Kun myös perhepartiolaiset ovat virallisesti lippukunnan jäseniä, on
lippukuntaan kotiutuminen ja toimintaan sitoutuminen pidemmäksikin
aikaa helpompaa.
- Kannattaa tarkistaa lippukunnan säännöt ja niiden määrittelemät
ikärajat jäsenyyteen liittyen. Tarvittaessa sääntöjä voi päivittää.
- Perhepartiotoiminnassa voi noudattaa samoja evp-tutustujasääntöjä
kuin partiossa muutenkin: kolme kertaa voi käydä tutustumassa, ja
viimeistään sen jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä.
-lippukunta.partio.fi-sivustolta löydät jäsenmaksuun ja jäsenyyteen
liittyvää lisätietoa.

Perhepartioryhmän
perustaminen
Kun päätös ryhmän perustamisesta on tehty ja ryhmälle on löytynyt vetäjä, on aika
kääriä hihat ja tarttua käytännön hommiin!
Missä ja milloin kokoonnutaan?
Perhepartion toiminta on järkevää ajoittaa viikonlopulle, jolloin koko perheellä on todennäköisemmin mahdollisuus kiireettömään osallistumiseen.
Useimmat perhepartioryhmät kokoontuvat kerran kuussa, 2–3 tuntia kerrallaan.
Jos lippukunnan koloa ei voi viikonloppuisin käyttää, kannattaa kysellä esimerkiksi leikkipuistosta tai asukastalosta mahdollisuutta sisätilojen käyttämiseen. Perhepartio on harrastajilleen myös luontoliikuntaharrastus, joten iso
osa tapaamisista kannattaa pitää ulkona – ulkoilualueiden ja kansallispuistojen lisäksi myös lähiluonnosta löytyy varmasti kivoja paikkoja pienille metsäseikkailuille! On kuitenkin hyvä, että tarvittaessa kokoontuminen voidaan
kuitenkin pitää sisätiloissa.
Mistä osallistujat?
Käynnistymässä olevaa toimintaa kannattaa markkinoida lippukunnan nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi myös oman alueen Face-		
book-ryhmissä, leikkipuistojen/kauppojen/kirjaston ilmoitustaululla sekä
kohdennetusti sellaisille lippukunnan toiminnasta taka-alalle jääneille, joilla
voisi oman elämäntilanteen myötä olla kiinnostusta perhepartioon.
Perhepartiotoiminta tarjoaa loistavan mahdollisuuden tehdä partiotoimintaa
tutuksi myös sellaisille perheille, joilla ei aiempaa kosketusta partioon ole
ollut. Tarjotkaa matalan kynnyksen mahdollisuutta tulla tutustumaan toimintaan!

Käytännön vinkkejä toiminnansuunnittelun ja tekemisen tueksi
Toiminnansuunnittelun yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kauden
aikana keskeiset partiotavat tulevat osallistujille tutuiksi – perhepartion ensisijaisena
tarkoituksena on kasvattaa lippukuntaan sudenpentuja ja akeloita.
Toimintasuunnitelmaan voi mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan myös
lippukunnan yhteisiin tapahtumiin osallistumisen: puurojuhlat, iltanuotiot,
joulu- ja kevätjuhlat, lippukunnan retket ja leirit jne. Voisiko perhepartioryhmä käydä päiväseltään lippukunnan retkellä?
Nokkapentusysteemi: perheet ovat vuorollaan vastuussa tapaamiskerran järjestelyistä ja ohjelmasta yhdessä ryhmän johtajan kanssa. Näin perheet tuovat
omaa osaamistaan toimintaan, vaihtelua ohjelmaan ja saavat mahdollisuuden
vaikuttaa ja itsekin oppia uutta – kuten partiossa kuuluukin. Näin uudet
aikuisetkin oppivat jo heti alkuun myös siihen, että partiossa kaikki antavat
oman panoksensa toiminnan toteuttamiseen.
Selkeät alku- ja loppumenot tuovat toimintaan partiomaisuutta ja erottavat
toiminnan muista retkeilyharrastuksista. Tapaamiset voi aloittaa aina alkupiirissä (nimikierros ja alkuleikit, joita isommat lapset voivat halutessaan vetää)
ja päättää aina esimerkiksi partio-/retkeily-/luontoaiheiseen loppusatuun ja
sisaruspiiriin.
Lippukunnan huuto tulee varmasti tutuksi, voisiko ryhmällä olla myös oma
huuto?
Ryhmän oma maskotti tuo kivaa yhteishenkeä.
Ryhmälle voi tehdä yhdessä oman tunnuksen. Osassa jo toimivista perhepartioryhmistä on käytössä sininen peruspartiohuivi tai itse tehdyt huivit perhe
partion omalla huivimerkillä, lippukunnan huivin saa sitten sudenpentuihin
siirryttäessä.
Ryhmäläisille voi askarrella omat osallistujapassit, joihin saa liimata tarran
aina perhepartiokerran jälkeen.
Ohjelma kannattaa suunnitella niin, että omien eväiden syömiselle on jossain
kohtaa sopiva hetki, ellei ohjelmaan ole jo etukäteen suunniteltu yhteistä ruokailua.
Osallistujille on hyvä kertoa etukäteen, millaisia varusteita he tarvitsevat mukaansa: ”Olemme ulkona, joten pukeudu säänmukaisesti, ota mukaan istuina
lusta ja omat ruokailuvälineet/juomapullo/eväät/puukko/taskulamppu jne”.

Toimintavinkkejä
tapaamiskerroille
Esimerkiksi tällaisia asioita on perhepartiossa järjestetty. Mukana on myös esimerkkejä siitä, miten niitä on lippukuntien nettisivuilla markkinoitu. Nappaa vinkeistä
omalle ryhmällesi sopivat kyytiin tai keksi kokonaan omat! Vain taivas on rajana – jos
sekään.
Aloituskerta
”Tule mukaamme ulkoilemaan, leikkimään, oppimaan uusia taitoja ja viihtymään luonnossa! Perhepartio tarjoaa maistiaisia partiotoiminnasta alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset osallistuvat perhepartioon aina
oman aikuisen kanssa.”
Tutustumisleikkejä, aikuisille lyhyt esittely perhepartiotoiminnasta, nimen
keksiminen ryhmälle, huiviaskartelua…
Päiväretki lähimetsään
”Missä on koppakuoriaisen koti? Löytyykö purosta sammakoita? Miltä sammal tuoksuu? Tutkimusretkelle lähimetsään tarvitset mukaasi hippusen seikkailumieltä, omat eväät ja istuinalustan.”
Luonnon tutkailua, laavun pystytys, trangiapoppareita, leikkejä
Nallen ensiapukoulu
”Tuo mukanasi oma pehmolelu, joka kaipaa laastaria tai hellää hoivaa. Onko
tassu kipeä vai kipristääkö häntää?”
Lasten hoivatessa pehmoleluja aikuisten kanssa voi kerrata ensiaputaitoja,
haavan sidontaa, nyrjähdyksiä, nenäverenvuotoa jne.
Kivimaalausta
”Ota mukaan oma kivi, vaikkapa nyrkin kokoinen. Mitähän siitä voisi maalata? Syntyykö siitä eläin vai joku kummallinen otus? Voisiko sille rakentaa
oman majan?”
Kivien maalamista varten tarvitsette esimerkiksi askartelu kaupasta saatavaa
akryylimaalia ja pensseleitä. Kivet saa säänkestäviksi lakkaamalla ne maalin
kuivuttua.
Rastipolku
Rastipolun voi rakentaa vaikka leikkipuistoon. Rasteina voi olla esimerkiksi
partioesineiden, kasvien ja eläinten tunnistamista.
Värien metsästys
Maalikaupan värilastuista löytyy paljon sellaisia sävyjä, joita löytyy myös
luonnosta. Värien metsästyksessä jokaiselle perheelle annetaan muutama
värilastu ja tehtäväksi löytää luonnosta sitä vastaava kivi, kasvi, puunkappale
tms. Värien metsästystä ennen on hyvä muistuttaa, että luontoa ei saa vahingoittaa eikä rauhoitettuja kasveja kerätä.

Pulkkamäki
Ilo irti talvesta! Pulkkamäen jälkeen kaikille varmasti maistuu lämmin kaakao.
Yöretki

Yöretken aika voisi olla toimintakauden loppupuolella. Se, yövyttekö teltoissa tai laavuissa vai mieluummin kämpässä, kannattaa miettiä yhdessä osallistujien kanssa.

Toiminnallinen Tätä on partio -rastirata
Tuntuuko partiomenetelmästä tai ikäkausien ominaispiirteistä luennointi
puisevalta? Hyödynnä materiaalipankista löytyvän partiota esittelevän
rastiradan materiaalit tai suunnittele kokonaan oma ratasi! Materiaalit
löydät osoitteesta www.partio.fi/materiaalipankki > Valmiit pohjat >
Partion esittelymateriaalit > Tätä on partio -rastirata.
Tehtävät kannattaa muokata sellaisiksi, että pienemmätkin perhepartiolaiset
voivat osallistua.
Jouluaskartelua
Joulutunnelmointiin voi yhdistää päivän hyvän työn: ilahduttakaa vaikka vanhainkodin asukkaita itse tekemillänne joulukorteilla. Askartelun lisäksi ohjelmassa voi olla piparien koristelua ja joululauluja.
Päiväretki kansallispuistossa / ulkoilualueella
Napatkaa suurennuslasit tai kiikarit retkelle mukaan. Luonnon tutkailun
lisäksi ohjelmassa voi olla vaikka vuolemista ja nuotion sytyttäminen. Ja kun
tulet on tehty, on nakkien ja tikkupullan paistamisen aika. Ja mikä on muka
vampaa kuin nuotiotarinoiden kertominen ja kuunteleminen?
Seikkailurata
Voisiko rataan sisältyä pressun alta ryömimistä, slackline, tarkkuusheittoa
ämpäriin, hämähäkinseitin läpi menemistä ja kimppasuksilla etenemistä?
Mitä kaikkea keksitte?
Kädentaitoja
Esimerkiksi kangasväreillä oman ruokailuvälinepussin tai t-paidan tuunaa
minen, huovutus ja huivimerkin tai heijastimen tekeminen ovat puuhia, joiden parissa viihtyvät pienemmät ja isommat osallistujat.
Päivän hyvä työ
Ottakaa mukaan kumihanskoja ja roskapusseja ja lähtekää porukalla kerää
mään roskia lähiympäristöstä. Samaan tapaamiskertaan voi myös yhdistää
roskienlajitteluharjoituksen esimerkiksi laminoiduilla kuvilla erilaisista roskista.
Retkikohteita
Museo, eläintarha, seikkailupuisto, lintutorni… Hyödyntäkää lähialueenne
retkikohteet!
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