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Onneksi olkoon! Olet valinnut loistavan harrastuksen. :) 

Partio on maailmanlaajuinen harrastus, joka mahdollistaa kansainvälisen toiminnan. Tällä hetkellä 

maailmassa on yhteensä noin 38 miljoonaa partiolaista 216 maassa. Pelkästään Suomessa partiolaisia on 

noin 60 000. 

Partion ajatellaan syntyneen vuonna 1907 kun Robert Baden-Powell järjesti Brownsean saarella Englannissa 

poikaleirin, jossa hän testasi kehittämäänsä kasvatusjärjestelmää pojille. Leirille osallistui 22 poikaa eri 

yhteiskuntaluokista. Kokemusten pohjalta hän julkaisi kirjan Scouting for Boys (Partiopojan kirja), jota voi 

edelleen ostaa esimerkiksi partiokaupasta Scandinavian Outdoor. Baden-Powellin, eli B-P:n, vaimo lady 

Olaven ansiosta myös tyttöjen partiotoiminta kehittyi nopeasti. Suomeen partio rantautui vuonna 1910. 

Ryhmässä toimiminen, itse tekeminen ja tekemällä oppiminen sekä vastuun kantaminen ovat tärkeitä 

arvoja partiossa. Näitä arvoja koetetaan toteuttaa retkillä, leireillä, luonnossa liikkumalla ja perustaitoja, 

kuten ensiapua ja tulentekoa, opettelemalla. Tärkeää on myös hauskanpito: laulaminen iltanuotiolla sekä 

erilaisten pelien pelaaminen. 

Kuusenkävyt on vuonna 1991 perustettu lippukunta, josta tuli rekisteröity yhdistys vuonna 2009. Tällä 

hetkellä jäseniä on noin 80.  Partiotoimintaa on koko Salon seudulla, jossa toiminta on jakautunut 13 

lippukuntaan. Salon alueesta seuraavaksi isoin organisaatio on Lounais-Suomen Partiopiiri, L-SP. Piiri 

järjestää paljon tapahtumia kuten leirejä, kisoja ja koulutuksia. L-SP on Suomen suurin partiopiiri, siihen 

kuuluu noin 12 000 partiolaista. Yhteensä Suomessa on 11 partiopiiriä. Piirien yläpuolella on Suomen 

Partiolaiset ry., joka vastaa koko Suomen partiotoiminnasta ja järjestää mm. isot suurleirit noin 

viiden−kuuden vuoden välein. 

Partiossa toimitaan ikäkausiin jakautuvissa ryhmissä. Ikäkaudet ovat seuraavanlaiset: 

- Sudenpentu (7–9-vuotiaat) 

- Seikkailija (10–12-vuotiaat) 

- Tarpoja (12–15-vuotiaat) 

- Samoaja (15–17-vuotiaat) 

- Vaeltaja (18–22-vuotiaat) 

- Aikuinen tuki (23-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 

Ajatus ikäkausittain toimimisesta perustuu siihen, että jokaisessa ikäkaudessa huomioidaan juuri sen 

ikäisen tarpeet ja taidot. Näin on mahdollista kehittää koko ajan osaamistaan, kun haasteet kasvavat 

kykyjen mukaan. Jokaisessa ikäryhmässä voi olla yksi tai useampi ryhmä riippuen sen ikäisten partiolaisten 

määrästä. Ryhmän koko on noin 5-15 henkilöä, ja sitä johtaa aina vähintään kaksi vanhempaa johtajaa. 
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Käytännön tietoa (Kuusenkäpyjen) partiotoiminnasta: 

Lupauksenanto 

Partiolupaus annetaan yleensä joulukuussa. Näin uudella partiolaisella on ollut puolisen vuotta aikaa 

tutustua partioon ja päättää, haluaako hän sitoutua valitsemaansa uuteen harrastukseen. Partiolupaus on 

merkki siitä, että haluaa kunnioittaa partion arvoja. 

Lupauksenantotilaisuudessa partiolainen saa huivin sekä kaikki paitaan tulevat merkit. Ne on koottu yhteen 

pakettiin, jonka saa lunastaa noin 20 eurolla. Pussin hinta on korkeintaan pyöristetty tasasummaan, 

Kuusenkävyt eivät tee näillä pusseilla tiliä vaan koettavat vain helpottaa vanhempien työtä. Toki kaikki 

merkit saa käydä myös itse ostamassa Scandinavian Outdoor -partiokaupasta. Lupauksenantoa varten pitää 

partiolaiselle ostaa partiopaita: sudenpennulle collegepaita ja seikkailijoista alkaen kauluspaita. 

Lupauksenannon jälkeen paitaan saa ommella kaikki merkit. 

Merkit 

Partiossa saa paljon merkkejä. Niitä saa lupauksenannossa, suoritetuista taitomerkeistä, leireistä… Yleensä 

kaikki merkit saa lippukunnalta, mitään merkkejä ei tarvitse käydä itse ostamassa partiokaupasta. Nämä 

merkit sisältyvät jäsenmaksun hintaan. Kuitenkin jos jonkun merkin hävittää, niin uusi pitää käydä 

ostamassa omilla rahoilla. Kaikkia merkkejä (esim. aluemerkki, huivimerkki) ei kuitenkaan saa kaupasta, 

joten parasta on kysyä neuvoa omalta johtajalta. 

Mihin merkit sitten kuuluu kiinnittää? Tätä varten Kuusenkäpyjen kotisivulta (kuusenkavyt.com) Tiedotteet-

osiosta löytyy Opas partioasun, -merkkien ja -kirjallisuuden ihmeelliseen maailmaan, joka auttaa hädässä. 

Kerrat 

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Kokoontumispaikka on Kunnarin yläkerta. Lisäksi 

ryhmät pyrkivät järjestämään vähintään yhden päivä- ja yöretken keväisin ja syksyisin. Kesällä on yleensä 

leiri joko oman lippukunnan tai useamman lippukunnan kanssa yhdessä. 

Joka kokoontumiskerralla pitää olla mukana ulkoiluvaatteet, mikäli kerta vietetäänkin ulkona. Muutenkin 

vaatetus kannattaa olla sellainen, ettei haittaa, jos vähän likaantuu esimerkiksi maalatessa tai pelatessa. 

Kertojen aikana ei saa käyttää puhelinta tai muita vastaavia laitteita. Jos on tarve ottaa sellainen mukaan, 

niin sen voi jättää narikkaan takin taskuun kerran ajaksi. 

Tiedotus 

Kuusenkävyillä on omat nettisivut www.kuusenkavyt.com, joita kannattaa seurata ahkerasti. Sinne pyritään 

aina päivittämään uusimmat tiedot tapahtumista. Joillain ryhmillä on siellä myös oma tiedotuskanavansa, 

jossa on juuri kyseiselle ryhmälle kohdistettua tietoa. 

Ryhmien johtajat voivat pitää yhteyttä vanhempiin myös joko kirjeitse, joita jaetaan kertojen aikana tai 

esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestitse. Huolehdithan, että johtajilla on ajankohtaiset yhteystiedot! 

Mikäli partiolaisella tai vanhemmalla on jotain kysyttävää, niin ensisijaisesti käännytään aina oman johtajan 

puoleen. Hän tuntee aina oman ryhmänsä asiat parhaiten. Jos asia on isompi, voi ottaa yhteyttä myös 

lippukunnan johtoon, esimerkiksi lippukunnanjohtajaan. Merkkiasioissa kannattaa kääntyä 

merkkivastaavan puoleen (tällä hetkellä Aino Vanhatalo). 

http://www.kuusenkavyt.com/


Aino Vanhatalo 
Kuusenkävyt 

Vuosikalenteri 

Tässä vielä muutamia tapahtumia, jotka toistuvat vuosittain, ja jotka on hyvä varata kalenteriin. Päivät 

pyritään ilmoittamaan aina niin pian kuin mahdollista lippukunnan kotisivuilla. 

loka-marraskuu sudenpentu- ja seikkailijarieha 

 vanhempainilta 

  

joulukuu joulukadunavajaiset (partiolaisten lyhtykulkue) 

 joulumyyjäiset 

 puurojuhla 

  

tammikuu tammikirkko 

  

toukokuu partioparaati Turussa 

 partiotaitokisat 

 

Sanasto 

Lopuksi vielä vähän sanastoa, jotta johtajien puheista saa jotain selvää. :) 

- kolo: paikka, jossa kokoonnutaan 

- lippukunta: partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii tietyllä alueella (Kuusenkävyt on yksi 

lippukunta) 

- metsästysmaja: Raatalassa sijaitseva Kuusjoen Metsästysyhdistyksen maja, jossa Kuusenkävyt 

pitävät usein retkiä tai leirejä 

- Leirikeidas: Nummijärvellä kunnanrannan vieressä oleva ranta sekä mökki, jossa myös usein 

retkeillään 

- Trangia: retkikeitin, jolla tehdään ruokaa luonnon keskellä 

- huuto: hyvät esitykset ansaitsevat yleensä huudon, joka on jokin pieni ”runonpätkä” 

o ensimmäinen kotiläksy: Kuusenkäpyjen lippukuntahuuto 

 Pienestä kasvaa iso juttu, kohta on se kaikille tuttu. Isoksi kasvaa kuuluu ja näkyy. 

Mikä se on? KUUSENKÄPY! 

 

Hyvää partiovuotta! 


