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Mitä on partio?
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen 

kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. 

Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja 

vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja 

ympäristöön.  

Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat 

periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen 

ja yhdessä tekeminen.     

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä 

ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja 

oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä 

yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.   

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa, joka on avointa kaikille. Se on 

puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partio on myös Suomen suurin nuorisoliike!  



Tesoman Sinisiskot ry

Tällä hetkellä tyttölippukunta – toimintaan saa kyllä osallistua jo nyt kuka 
tahansa, säännöt eivät rajaa mitään sukupuolta jäsenistön ulkopuolelle

Toimimme Tesomalla – valtaosa jäsenistöstä asuu alueella Tesoma, Ikuri, 
Kalkku, Villilä, Rahola, Tohloppi, Myllypuro, Lintuviita, Lamminpää

Kokoonnumme Tesoman kirkolla omalla kololla. Sudenpennut kokootuvat 
kirkon kerhohuoneella. Taustayhteisönä Harjun seurakunta, joka tarjoaa tilat 
veloituksetta käyttöömme.

Sisaruslippukunnat Harjun Veikot ja Harjusiskot, joiden kanssa yhteisiä 
kesäleirejä ja yhteinen leiripaikka Valkeekivi (”Valkee”) Ylöjärven 
Siivikkalassa

Jäsenmäärä 136 – olemme iso lippukunta sekä Suomen, Hämeen että 
Tampereen lippukuntiin verrattuna

Aikuisia (yli 22-v) vapaaehtoisia toiminnan mahdollistajina 15-20



TeSin johtajisto
Lippukunnanjohtaja Jaana Rothovius

Apulaislpkj ja ohjelmajohtaja ja nettisivuvastaava Peppi Haanpää

Sihteeri ja pestijohtaja ja tiedottaja Riikka Antikainen

Rahastonhoitaja Jonna Viitanen

Akelat Aino Kuismin, Leena Huhtala, Mimmi Hotakainen ja Tintti Skogberg

Sammot Peppi Haanpää, Riikka Antikainen ja Sini Sandelin

Tarpojajohtajat Silja Salmela, Hilda Hartikainen, Milla Haapasaari, Matte 

Lipponen, Tipa Lilja, Tuuli Kivelä ja Emppu Hietikko

Luotsit Josefiina Lilja ja Valma Koskinen

Jäsenrekisteriasiat ja Kuksa-tuki Jaana ja Riikka

Lisäksi esim. tapahtumissa mukana monia muita ei viikkotoiminnassa aktiivisia

MUKAAN MAHTUU AINA UUSIA!



Vapaaehtoisena partiossa
Mukaan voi tulla niin viikkotoimintaan ryhmänohjaajaksi kuin yksittäiseen 
tapahtumaan minipestiin auttajaksi

Partion koulutusjärjestelmä takaa kaikille koulutuksen omaan pestiin, mutta 
tärkein tuki löytyy lippukunnan muista johtajista

Jos sinulla on partiotaustaa, pääset heti tositoimiin. Jos taas partio on ihan 
uutta, mutta olet innostunut, löytyy ryhmistä sopivia apulaisjohtajan pestejä, 
joissa pääset tutustumaan, oppimaan ja kasvamaan johtajana ihan 
huomaamattasi

Partio on myös oiva koko perheen harrastus, jossa saatte yhteisiä 
kokemuksia valmiiksi järjestettynä ja viettää vapaa-aikaa yhdessä

Partiojärjestelmä tarjoaa valmiin rungon toiminnalle, mutta itse toiminta voi 
olla mitä tahansa – pääset siis itse vaikuttamaan ohjelman sisältöön

Tuntuuko, että toiminnassa olisi jotain parannettavaa – tule ihmeessä 
korjaamaan tilanne!



Ikäkaudet

Sudenpennut 7-10 v

Sudenpentulaumat (ryhmät) kokoontuvat kerran 

viikossa akeloiden (ryhmänjohtajien) opastamina. 

Lisäksi sudenpentujen toimintaan kuuluu päivä- ja 

yöretkiä, leirejä, sudenpentukilpailuja, 

sudenpentutapahtumia sekä muita tapahtumia.

Seikkailjat 10-12 v

Seikkailijajoukkueet kokoontuvat kerran viikossa. 

Joukkueiden johtajina toimivat sampot. 

Seikkailijatoiminnan kulmakivenä toimivat retket, 

leirit ja partiotaitokilpailut sekä muut tapahtumat.

Tarpojat 12-15 v

Tarpojavartiot kokoontuvat kerran viikossa 

tarpojavartionjohtajan kanssa. Johtajana toimii 

vertaisjohtaja samoajista ja ryhmien tukihenkilönä 

aikuinen tarpojaluotsi. 

Tarpojat retkeilevät paljon ja osallistuvat erilaisille 

leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin niin 

omassa lippukunnassa, Hämeen partiopiirissä 

kuin muualla Suomessakin.

Samoajat 15-17 v

Samoajat kokoontuvat usein itseohjautuvasti ja 

osallistuvat retkille, leireille, partiotaitokilpailuihin, 

kursseille ja erilaisiin tapahtumiin. 

Samoajat toimivat useimmiten 

tarpojavartionjohtajana ja erilaisissa 

vastuutehtävissä lippukunnan tapahtumissa.

Vaeltajat 18-22 v

Vaeltajille on oma ohjelma, johon kuuluu mm. 

lippukunnan toiminnan järjestämistä ja/tai 

ryhmänjohtajan toimimista. Lisäksi partiojohtajan 

peruskurssi ja partio ulkomailla tulevat 

viimeistään tässä ikäkaudessa tutuiksi.

Aikuiset yli 22 v

Yli 22-vuotiaita kutsutaan partiossa aikuisiksi. He 

toimivat toiminnan mahdollistajina, lippukunnan 

johtajistossa, ryhmien ja tapahtumien johtajina 

sekä tukevat nuorempia pesteissään.



RETKEILY
Mitä, miksi ja kuinka se olisi kivaa?



Retkeilysanasto
Retkeilytaitoja kartutetaan asteittain

Päiväretkillä ei yövytä, ja ne tehdään yleensä oman ryhmän kesken

Yöretkillä ollaan yleensä yksi yö, ja ne tehdään yleensä oman ryhmän kesken. 
Useimmiten yövytään sisätiloissa, kokemuksen myötä harjoitellaan myös 

nukkumista ulkomajoitteessa.

Viikonloppuretket ovat usein koko lippukunnan 1-2 yön retkiä, joilla sudenpennut 
nukkuvat aina sisällä, muut yleensä 1 yön kaminalämmitteisessä teltassa.

Lippukunnan kesäleirit ovat telttaleirejä. Sudenpennut yöpyvät 2, muut yleensä 

4 yötä. Supejen majoitteessa voi olla sään niin vaatiessa kamina.

Haikki on yleensä päivän aikana tehtävä kävelyretki, joka on usein osa esim. 

kesäleiriä. Haikilla ei yleensä yövytä, ja varusteet kannetaan päivärepussa. Ei 

yleensä sudenpennuille.

Vaellus on vähintään yhden yön retki, jossa kuljetaan maastossa useampi 

kilometri. Ei sudenpennuille, vaeltajat yöpyvät yleensä mukana kannettavissa 

majoitteissa (esim. laavu) tai retkeilyalueen kiintomajoitteessa.



Leirille ja retkille ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen tekee aina huoltaja jäsenrekisteri Kuksassa. Tällä tavoin 
varmistetaan, että alaikäisellä on huoltajan lupa osallistua tapahtumaan. 
Kuksasta löytyy myös valmiina esim. yhteystiedot.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lapsen mahdollisista sairauksista ja 
lääkityksestä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, mutta niitä tarvitaan, 
jotta osaamme huomioida asian leirin aikana. Otathan yhteyttä, jos jokin 
asia huolettaa, niin mietitään yhdessä paras ratkaisu tai toimintatapa.

Ilmoita aina yhteystiedot, joista huoltajan saa kiinni tapahtuman aikana. 
Yhteyttä otetaan yleensä vain sairastapauksissa, jos partiolainen on 
saatava kotihoitoon.



Epävarmuuksia ennen 
ilmoittautumista?

Ilmoittautumisaika päättyy usein pari viikkoa ennen tapahtumaa, jotta voidaan 

vahvistaa osallistujamäärästä riippuvat valmistelut (esim. kuljetus, ruoka, yms.). 

Ilmoittautuminen on sitova ja maksun saa takaisin yleensä vain 
sairastapauksissa, jotta retken järjestelykulut saadaan katettua.

Jälki-ilmoittutuminen on kuitenkin yleensä mahdollista ilmoittautumisen 

päätyttyäkin, etenkin lippukunnan omiin tapahtumiin. Kysy asiasta tapahtuman 
johtajalta tai omalta ryhmänohjaajalta.

Jos huollettavaasi jännittää retkelle lähteminen, voit aina kysyä mahdollisuutta 

lähteä mukaan toteuttajana. Tällöin partiolainen osallistuu normaalisti ohjelmaan 
ja huoltaja toimii taustalla muissa tehtävissä.

Retkimaksuista (samoin kuin jäsenmaksuista) on mahdollista saada vapautus 

taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Tällaisissa tilanteissa ota 
yhteys lippukunnanjohtajaan. Retkelle lähteminen on hyvin harvoin mahdotonta.

Kuksan käyttöön saat apuja Jaanalta tai Riikalta 



Pukeutumisohjeet

Leirille pakattaessa on hyvä varautua monenlaisiin sääolosuhteisiin. 
Leirioloissa vaatteiden kuivattaminen on vaativaa, joten ota mukaan 
sadevaatteet ja suojaa rinkkaan pakatut varusteet muovipusseilla. Toisaalta 
kesällä helteen varalle mukaan on hyvä ottaa myös ainakin yksi kevyempi 
asustus ja päähine.

Pakkaa mielellään kaikki varusteet rinkan sisälle kantamisen 
helpottamiseksi. Tavarat pysyvät myös paremmin kuivina rinkan sisällä ja ne 
ovat helpommin löydettävissä leirin aikana.

Säädä rinkka yhdessä lapsen kanssa selkään sopivaksi. Leirillä varusteita 
ei yleensä tarvitse kantaa pitkiä matkoja, mutta lapsen pitää pystyä 
kantamaan ne itse. Leirihaikilla varusteet kannetaan päivärepussa.

Kaikkia varusteita voi kysyä lainaan lippukunnalta.



Mitä vaatetta mukaan?

makuupussi, makuualusta ja 

halutessasi pikkutyyny (yövymme 

teltoissa ja yöt saattavat olla viileitä, 

joten tavimakuupussi on suositeltavin 

vaihtoehto)

makuupussin sisäpussi (silkki-, 

puuvilla- tai keinokuitu) tuo 

tarvittaessa lisälämpöä 

makuupussiin

lämmin yöasu ja unilelu

lämpimiä vaatteita (tuulen- ja 

kosteudenpitävä takki, parit 

ulkohousut, fleece) Huom, farkut 

eivät ole hyvä retkivaate, sillä ne 

kuivuvat ikuisuuden kastuttuaan!

vaihtovaatteita (alusvaatteita, sukkia, 

t-paitoja, shortsit, puseroita)

päähine (kesällä auringolta 

suojautumiseen huivi tai lippalakki, 

muulloin kylmältä suojautumiseen 

pipo)

villasukat, tumput, villapaita

kengät, joilla on hyvä liikkua 

leirimaastossa esim. 

vaelluskengät/lenkkarit ja sandaalit

sadetakki- ja housut (ei 

kertakäyttöisiä) ja kumisaappaat



Mitä on kerrospukeutuminen?



Mitä muuta mukaan?

peseytymisvälineet ja 

henkilökohtaiset hygieniavälineet

hammasharja ja -tahna

henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen

kesäaikaan hyttysmyrkky ja 

aurinkorasva

ruokailuvälineet kangaspussissa ja 

astiapyyhe (lusikka, haarukka, veitsi, 

muki sekä 2 muovista lautasta, joista 

ainakin toinen on syvä)

puukko ja tulitikut

otsa-/taskulamppu ja varaparistoja

laastaria ja ensiside

>0,5l juomapullo

kompassi (seikkailijat, tarpojat ja 

samoajat)

jätesäkkejä tai vedenpitävät 

pakkauspussit (seikkailijat, tarpojat ja 

samoajat)

päiväreppu haikkia varten 

(seikkailijat, tarpojat ja samoajat)

rannekello



Pitääkö kaikki varusteet ostaa?
Partion piti olla edullinen harrastus!
Ei tarvitse – kaikkea saa yleensä lainaan

Kysy tapahtumanjohtajalta tai omalta ryhmänjohtajalta

Lippukunnalla on varustepankki

Myös talvivaatteita voi kysyä johtajilta – retkille osallistuminen voidaan aina 
mahdollistaa varusteiden osalta

Säänmukaisella varustuksella lapselle saadaan paras retkeilykokemus ja 
into jatkaa harrastusta



TAPAHTUMAT JA KISAT
Mitä tapahtumalappujen nimet tarkoittavat ja mitä muuta niistä pitäisi tietää?



Sudenpennuille
21.-22.4. Supe-retki

5.5. Kaste-sudarikisat

Kaikille yhteisiä 

tapahtumia
9.-11.2. Mysteeri-talviretki

YV-keräys

19.2. Partiomessu

3/2018 Vuosikokous

23.4. Yrjönpäiväjuhla

17.4. Suunnistusilta

8.-10.6. Framil

13.-16.6. Kesäleiri

30.7.-6.8. Satahanka

Seikkailijoille
3.3. Ukko 2018 SM-kisat, Vantaa

4/2018 Seikkailijoiden yöretki

8.5. Yrjönviesti

5/2018 Sepeli

Tarpojille
26.-28.1. Hopeakettu, Evo

14.2. Tarpojien ystävänpäivä

3.-4.3. Ukko 2018 SM-kisat, 

Vantaa

7.4. Tarpojien taitopäivä – solmut

27.-29.4. Tarpojavaellus, 

Nuuksio

8.5. Yrjönviesti

19.5. Akatemia kevät-SM, 

Kouvola

Samoajille
26.-28.1. Hopeakettu, Evo

14.2. Tarpojien ystävänpäivä

3.-4.3. Ukko 2018 SM-kisat, Vantaa

29.3.-2.4. ROK

27.-29.4. Tarpojavaellus, Nuuksio

8.5. Yrjönviesti

19.5. Akatemia kevät-SM, Kouvola

19.-20.5. Leon lenkki ja Hilkan kilpa, Tampere

Vaeltajille
26.-28.1. Hopeakettu, Evo

3.-4.3. Ukko 2018 SM-kisat, 

Vantaa

17.-18.3. M/S Scoutella

20.3. TP kevätkokous

24.3. HP kevätkokous ja 

johtajapäivät

10.-13.5. Vaeltajavaellus

19.-20.5. Leon lenkki ja Hilkan 

kilpa, Tampere

Aikuisille
27.-28.1. Erätaitojen talvikurssi, Evo

3.-4.3. Ukko 2018 SM-kisat, Vantaa

17.-18.3. M/S Scoutella

20.3. TP kevätkokous

24.3. HP kevätkokous ja johtajapäivät

19.-20.5. Leon lenkki ja Hilkan kilpa, 

Tampere

TeSin kevät/kesä 

2018



TeSin omat kisat ja tapahtumat

Kauden avajaiset

– Koko perheelle

– Uuteen ikäkauteen siirtyneiden 

lupauksenanto

Sulo Sammakko

– Sudenpentujen oma 

päivätapahtuma koko perheelle

Kokkisota

– Seikkailijoiden ja tarpojien 

kokkauskisa kirkolla

Itsenäisyyspäiväjuhla

– Syksyn kauden päätösjuhla

– Sudenpentujen lupauksenanto

Yrjönpäiväjuhla

– Kevään kauden päätösjuhla

Koko lippukunnan talviretki 
helmikuussa

Sudenpentujen oma retki 
huhtikuussa

Koko lippukunnan kesäleiri 
kesäkuussa



Mikä ihme on PT-kisa?
PT tarkoittaa partiotaitoa, eli 

käytännössä kisoissa testataan 

partiossa opittuja taitoja ja kykyä 
soveltaa niitä yllättävissä tilanteissa

Partiotaitokisoja järjestetään kaikille 

ikäluokille, ja mitä nuorempia kisaajat 
ovat, sitä leikinomaisempia kisat ovat

Supe- ja seikkailijakisoissa 

harjoitellaan kisakulttuuria ja 
tähdätään onnistumisen kokemuksiin

Tarpojaiästä alkaen haastetasot 

lisääntyvät, mutta rentoja sarjoja on 
aina tarjolla ihan aikuisikään asti

TeSin historiassa on useita 

menestyneitä kisavartioita ja kaikkia 
kannustetaan mukaan



Ikäkausille suunnatut tapahtumat

Sudenpentutapahtuma

– Syksyllä, ei kilpailla vaan 

harjoitellaan kisamaista toimintaa

Sudenpentukisat

– Keväällä, kaikki palkitaan. 

– Edelleen harjoitellaan.

Seikkailijakisat

– Syksyllä, ekat ”oikeat” kisat

– Myös 1. vuoden tarpojille

Sepeli 

– Seikkailijapeli keväällä, vuoden 

aikana opittujen taitojen testaus

– Joko lpk:n oma tai alueen yhteinen

KITT 

– koko ikäkauden tarpojatapahtuma

– Joko lpk:n oma tai alueen yhteinen 

Samoajatapahtumat

– Usein isompia piirin tai 

valtakunnallisia tapahtumia koko 

ikäkaudelle



Kaupunkikisoista SM-kisoihin

Harhahetki

– TP:n kaupunkikisa syksyllä 

seikkailijoille ja tarpojille

Yrjönviesti

– TP:n kaupunkikisa keväällä 

seikkailjoille ja tarpojille

Hämeen piirin mestaruuskisat

– Talvi, kevät

– Tarpojille ja samoajille

SM-kisat

– Syksy, talvi, kevät

– Tarpojista aikuisiin

Leon lenkki ja Hilkan kilpa

– Tarpojista aikuisiin

Pottukisa

– TP:n kisa johtajistoille

TP = Tampereen partiolaiset HP = Hämeen Partiopiiri SP = Suomen partiolaiset



Kevään 2018 kisoja

Pehtoori tarjoaa partioelämyksen Lopen talvisissa maalaismaisemissa!

Hämeen Partiopiirin talvimestaruus kisataan 10.2.2018 pehtoorille 

tyypillisessä maisemassa Lopella.

Hämeen partiopiirin kevätmestaruuskilpailut toteutetaan 

päiväkilpailuna 1600-luvun hakkapeliittojen matkassa. Tällä kertaa 

emme kuitenkaan kilpaile ratsastamisessa, vaan perinteisissä 

partiotaidoissa! Valjasta ratsusi ja ryntää mukaan 21.04.2018!

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry kutsuvat kaikki pt-kisailusta 

kiinnostuneet partiolaiset tervetulleeksi Suomen Partiolaiset ry:n 

partiotaitojen SM-kilpailuihin Vantaalle 3.-4.3.2018 UKKO2018 kisaan.

Tule keräämään opintopisteitä Kouvolaan 19.5.2018!
Kymenlaakson Partiopiiri kutsuu kaikki yli 12-vuotiaat partiolaiset 

partiotaitojen kevät-SM-kisaan tekemään tieteellisiä kokeita ja testaamaan 

taitoja. Kisassa on oranssin ja vihreän sarjan lisäksi violetti sarja 

sisupartiolaisille ja kirjava sarja samoajaikäisille ja sitä vanhemmille.

Sudenpentujen kevätkilpailu Kaste 2018 vie laumat matkalle veden äärelle 5.5.2018! 

Saimaannorppa Kerttu matkustaa halki Suomen vesistöjen ja tutustuu samalla paikallisiin 

partiolaisiin. Hämeenlinna ja Kangasala

Pienoispartiotaitokilpailu Yrjönviesti järjestetään 8.5.2018 Pyynikin maastoissa.



Framil 2018 Porissa

Framil on ihan uusi partion 
suurtapahtuma 8.-10.6.2018

Poriin odotetaan yli 5000 
osallistujaa 

Kuuluu Hämeen partiolaisten 
viralliseen toimintasuunnitelmaan, 
ja esim. 2018 partiomarssi 
järjestetään Framil-tapahtuman 
yhteydessä

TeSi on lähdössä Framille koko 
lippukunnan voimin!



Kesäleiri KKV:n kanssa Kauhajoella

Tänä kesänä TeSi lähtee 
kesäleirille Kauhajoelle asti 
Kauhajoen Kytöveikkojen vieraaksi

Leiri pidetään heti Framil2018 
jälkeisellä viikolla 13.-17.6.

Leirille mennään bussikuljetuksella 
Tampereelta

Sudenpennut osallistuvat leirille 
13.-15.6. ja palaavat yhteisellä 
kyydillä Tampereelle



Satahanka XIII

Satahanka on 4–6 vuoden välein 
järjestettävä kansainvälinen 
meripartioleiri

Satahanka XIII järjestetään 30.7-
6.8.2018 Loviisan Rönnäsissä, 
Suomenlahden rannalla

Leirille pääsee 12-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat, huoltajan kanssa 
myös nuoremmat

TeSi ei ole meripartioleiri, mutta 
muutama innokas on jo leirille 
ilmoittautunut, joten yksin ei 
tarvitse leirillä olla!

Leirihinta 35€/päivä, viikonloppu 
70€, koko leiri 210€



Maailmanjamboree 2019 
Yhdysvalloissa

Jamboree on neljän vuoden välein 
järjestettävä maailman suurin 
partioleiri, kesällä 2019 West 
Virginiassa Yhdysvalloissa

Jokainen partiolainen pääsee 
leiriläiseksi vain kerran 
elämässään 14-17-vuotiaana

Tätä vanhemmat voivat osallistua 
leirille työpestissä

Leiriä ennen mahdollisuus 
osallistua Suomen joukkueen 
mukana oheismatkalle

Ilmoittautuminen päättyy 14.2.2018



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI


