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Vanhempainillan sisältö

• Partion esittely

• Lahden Sinisten esittely

• Vinkkejä partion harrastamiseen

• Syksyn toiminta

• Aikuiset ja vanhemmat partiossa

• Kysymyksiä ja keskustelua



MITÄ PARTIO ON?
Kimi Uosukainen  |  ohjelmajohtaa



HISTORIAA



Mistä kaikki alkoi?

https://youtu.be/vKj0uEaqkTM?t=
113

https://youtu.be/vKj0uEaqkTM?t=113


Minkälainen on hyvä 
partiolainen?



PARTIOKASVATUS

- eli miten partiota tehdään ja miksi -



Päämäärä ja arvopohja

Arvopohja:

• Partiotoimintaa ohjaa partion 
maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja.

• Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä 
on velvollisuuksia suhteessa katsomukseensa, 
omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja 
ympäristöön

Päämäärä:

• Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea 
lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 
ominaispiirteensä huomioonottaen.

• Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja 
elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, 
aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, 
kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.



Kasvatustavoitteet

Suhde itseen

Elämänhallinta 

 Terveiden elintapojen edistäminen 

 Luovuus ja kekseliäisyys 

 Toimeen tarttuminen 

 Käsitys oikeasta ja väärästä 

 Oman maailmankatsomuksen muodostaminen 

 Oman jumalasuhteen etsiminen

Suhde toisiin ihmisiin

 Ihmisyyden näkeminen arvokkaana 

 Erilaisuuden näkeminen rikkautena 

 Kyky asettua toisen asemaan 

 Yhteisvastuullisuus 

 Reiluus ja suoraselkäisyys, oikeamielisyys 

 Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen
tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan

 Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa

organisaatiossa 

 Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden

hoitamiseen 

 Oman ja muiden kulttuurien arvostus 

 Ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja
kansainvälistä yhteisöä 

 Sitoutumisen ja vastuun merkityksen 
ymmärtäminen 

Suhde ympäristöön

 Positiivinen, emotionaalinen ja suora luonto-
suhde 

 Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa:
metsässä, merellä, tuntureissa 

 Luonnonsuojelun tarpeen ja omien
edistämismahdollisuuksien tiedostaminen 

 Vastuu elinympäristöstä 

 Luonnon kunnioittaminen



Partiomenetelmä
• Partiomenetelmä on partioliikkeen kehittämä keinojen 

kokonaisuus päästä partion kasvatustavoitteisiin ja sitä kautta 
partion päämäärän toteutumiseen.



Partiokasvatus

Kasvatustavoitteet

- Kertovat millaisia kansalaisia partio 
haluaa kasvattaa tämän päivän 
Suomessa.

- Se, miltä kaunis kakku näyttää, 
vaihtelee kulttuureittain ja historian 
mukaan.

Partiomenetelmä

Kauniin kakun voi saada aikaiseksi 
monella tavoin. Taitava leipuri osaa 
tehdä hyvän kakun näppituntumalla.

Mitään valmistusvaihetta tai ainesosaa 
ei saa kuitenkaan unohtaa tai muuten 
lopputulos ei ole toivottu.

Partio-ohjelma

Jotta kakun teko olisi helpompaa, 
voidaan käyttää valmista reseptiä, 
jossa selkeästi kerrotaan, mitä tehdään 
ja missäkin järjestyksessä.



Ikäkaudet

https://youtu.be/vKj0uEaqkT
M?t=750

https://youtu.be/vKj0uEaqkTM?t=750


Tältä se sitten näyttää..

https://www.youtube.com/watch?
v=Jbdmj5PRYe4

https://www.youtube.com/watch?v=Jbdmj5PRYe4




LIPPUKUNTA

Kimi Uosukainen  |  ohjelmajohtaja



Lahden Siniset

• Perustettu vuonna 1940

• Noin 120 jäsentä

• Meripartiotoimintaa vuodesta 1945

• Koulutusalus: s/y Baltic Maid

• Ikäkausitoiminnassa noin 80 eri-ikäistä
lasta ja nuorta

• N. 7000 vapaaehtoistuntia vuodessa



VINKKEJÄ 
PARTIOTOIMINTAAN



Mitä partio maksaa?
• Jäsenmaksu 82,50€ (2022)

– Vakuutus (tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutus),

– Partio-lehti

– Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry:n jäsenjärjestön jäsenedut 

– 10 %:n alennus partiokauppojen normaalihintaisista ja
partiotuotteista Scandinavian Outdoor Storesta

• Lisäksi retki- ja leirimaksut

• Partiopaidat perusmerkkeineen, huivi ja huivimerkki

• Mahdolliset retki-, leiri- ja ulkoiluvarusteet oman 
päätöksen mukaisesti



Ryhmien toimintakalenterit

lahdensiniset.net -> tietoa meistä -> toimintaryhmät ->



Partion asiointipalvelu

• Jäsenten tiedot, ilmoittautumiset jne. hoidetaan 
Partion asiointipalvelun ja jäsenrekisteri Kuksan 
kautta

• Lue lisää ja luo Huoltaja-ID täällä: 
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-
ohjeita/partiorekisteri-kuksa/

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/


Yhteydenpito ryhmien 
johtajien kanssa

• Ryhmillä on lähtökohtaisesti WhatsApp-ryhmä ryhmän 
johtajien ja partiolaisten sekä vanhempien kanssa

– ryhmät sopivat viestinnän pelisäännöistä

• Tärkeimmistä asioista myös mahdollisuus lähettää 
sähköpostia jäsenrekisterin kautta

• Lisäksi: https://www.lahdensiniset.net/yhteystiedot/ ja 
LSS:n sähköpostiuutiskirje

https://www.lahdensiniset.net/yhteystiedot/


Partiotuotteiden yhteistilaus

Lahden Siniset tarjoaa jäsenistölleen helpon tavan tilata 
partiopaidan ja siihen perusmerkit yhteistilauksen avulla. 
Partiopaitaan kiinnitetään jatkossa myös ohjelman suorittamisesta 
saatavat muut partiomerkit. Sudenpentujen college-paidan hinta 
on 15€ ja seikkailijoiden ja sitä vanhempien partiopaidan 49€. 
Perusmerkit partiopaitaan maksavat yhteensä 8€.

Yhteistilauksen tilauslomakkeen täyttämällä jätät helposti 
tilauksesi osoitteessa: https://forms.gle/thky21u5EiHANHug7

Tilaukset tulee jättää 18.9.2022 mennessä. Tilauksensa jättäneille 
ilmoitetaan erikseen, kun tuotteet ovat noudettavissa.

https://forms.gle/thky21u5EiHANHug7


SYKSYN TOIMINTA





Tulevat tapahtumat

SYKSY 2022

• Lippukuntaretki 14.-16.10.2022, Naumi-Isorannan 
leirikeskus

• Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.2022, Lahti

– sudenpentujen ja seikkailijoiden lupauksenantotilaisuus 
soihtukulkueen jälkeen

• Ryhmien omia päivä- ja yön yli –retkiä



Kalenterit ja kortit

Miksi joulutuotteita myydään?
- saamme rahaa yhteisiin retkiin, veneen 
kunnostuksiin yms.

Mitä teidän tarvitsee tehdä?
- kannustaa lapsianne myymään kalentereita ja 
auttaa tilityksessä

Paljonko tarvitsee myydä, että saa palkinnot?
Tonttumerkki: 12kpl kalentereita.
Lautanen: 18kpl kalentereita
Mitä ne sitten maksavat?
Kalenteri: 10€



Kalenterit ja kortit
Milloin ja mistä ensimmäiset kalenterit ja kortit saa?

- Kololta voi hakea kortteja 15.10 alkaen ja ryhmänjohtajat jakavat 
kortit ja kalenterit. Lisätietoja myöhemmin.

Miten saa lisää kalentereita tai kortteja?

- ryhmänjohtajalta tai kalenteriasiamieheltä, tietoa seuraa perästä

Miten maksut suoritetaan myynnissä?

- Partiolaisille jaetaan mobilepay-kortit, jossa on toisella puolella 
kalenterin hinta (QR-koodi). Toki käteinenkin käy.

Milloin kalenterit ja kortit palautetaan, ja miten se hoituu?

- Kalenterit ja kortit palautetaan viim. 5.12 ryhmänjohtajalle 

- - Käteiset tarvitsee olla myös palautettuna. (Mobilepay maksut 
menevät suoraan lippukunnan tilille)



AIKUISET JA VANHEMMAT PARTIOSSA



Aikuinen ja vanhempi partiossa

• Aikuisia tarvitaan mukaan toimintaan mahdollistamaan partion 
harrastaminen lapsille ja nuorille

• Aikuiset voivat toimia viikkotoiminnassa lasten ja nuorten 
kanssa, lippukunnan hallituksessa ja taustajoukoissa tai 
apukätenä retkillä ja leireillä. 

• Kaikille vapaaehtoisille tarjotaan pestin mukainen koulutus ja 
tuki pestissä toimimiseen. 

• Tekemällä vapaaehtoistyötä partiossa saat itsekin paljon: 
vastapainoa arjelle, kokemuksia, tietoja, taitoja ja uusia ystäviä

• Kiinnostuitko? Ota yhteys pestijohtaja Paula Malan 
p.0503453684 paula.malan@lahdensiniset.net

mailto:/paula.malan@lahdensiniset.net


Aikuispartioryhmä

• Lippukunnassa on käynnistynyt aikuispartioryhmä joka 
mahdollistaa omaehtoisen partion harrastamisen aikuisille

• Toiminta voi olla esimerkiksi retkeilyä, purjehdusta, 
ensiaputaitoja tai nuotiolauluiltoja ryhmän jäsenten intressien 
mukaan

• Aikuispartioryhmä kokoontuu kerran kuussa viikonloppuisin ja 
mukaan mahtuu vielä uusia. 

• Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Paulalle 
p.0503453685 / paula.malan@lahdensiniset.net

mailto:paula.malan@lahdensiniset.net


KYSYMYKSIÄ JA 
KESKUSTELUA



KIITOS!
WWW.LAHDENSINISET.NET

Facebook: lahdensiniset
Instagram: lahdensiniset


