
PERHEPARTIOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN (Tuukka 

Järvinen)



1. Lukijalle

Tämä ohje on yhdenlainen runko ensimmäisen vuoden perhepartiotoiminnan toteuttamiselle. Ohje 
sisältää aikataulun syksystä kevääseen, ohjelmaideoita, hieman perustietoa partiosta, 
yhteislauluesimerkkejä sekä iltahartausaiheita. Toivon, että tämä materiaali madaltaisi kynnystä 
aloittaa perhepartiotoiminta useammassa lippukunnassa. Ohjetta ei tule ottaa ehdottomana 
määräyksenä vaan soveltaminen oman lippukunnan ja johtamistilanteen mukaan on jopa 
suotavaa.

2. Yleistä

2.1. Tausta ja nykytila

Versopartiossa, kuten muissakin partio- ja vapaaehtoistoiminnassa kärsitään lähes kroonisesta 
johtajapulasta. Johtajapulan yksi syy on vapaaehtoistoiminnan suosion lasku viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Ilman johtajia on vaikea toteuttaa mielekästä partio-ohjelmaa.

Versopartiotoimintaa on yritetty elvyttää Tampereella, Versopartion juurilla, nimenomaan 
perhepartion kautta. Tampereelta onkin saatu positiivisia kokemuksia perhepartion 
mahdollisuuksista sekä sen vaikutuksesta partiotoimintaan yleensä. Muissa versolippukunnissa 
perhepartiota ei ole vielä kokeiltu lainkaan tai se on lyhyen kokeilun jälkeen loppunut.

Ajankohta perhepartiolle on Versojen keskuudessa erinomainen. Tällä hetkellä ne lapset, jotka 
olivat aktiivisesti mukana partiotoiminnassa Versojen ollessa suurimmillaan, ovat melkein kaikki 
pienten, alle 7-vuotiaiden, lasten vanhempia.

Versopartiossa on koettu useamman vuoden laskusuhdanteen jälkeen vaihteeksi positiivista 
kehitystä. Tämän kehityksen ansiosta meidän toimintamme on alkanut jälleen kasvaa. Tuon 
kasvun tueksi olisi erittäin tärkeää saada mukaan toimintaa, joka laajentaa ja tutustuttaa 
partiotoimintaa yhä uusille ihmisille sekä loisi mahdollisuuksia partiotoimintaan osallistumiselle 
myös lapsiperheiden partiolaisvanhemmille.

2.2. Tavoitteet

Pienten lasten myötä monen partiopariskunnan tai partiovanhemman partiotoimintaan 
osallistuminen vähenee. Tarkoituksena on saada partion aktiivisesta toiminnasta loitontuneet 
perheelliset nuoret aikuiset takaisin mukaan toimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa 
aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuna seitsemän vuoden iässä. 



2.3. Perhealaleirin kasvu versosuurleireillä

Versopartiolaiset kokoontuvat n. Joka kolmas yhteiselle leirille, ns. versosuurleirille. Suurleiri-termiä
ruvettiin käyttämään 1985, kun osanottajamäärä nousi yli 500:n. 

Tällä hetkellä Versoilla on valtavasti kasvava perheikäisten partiolaisten (vanhemmat joilla on alle 
7-vuotiaita lapsia) joukko. Perhealaleiri onkin ollut suurin ja eniten kasvanut alaleiri jo useamman 
Versosuurleirin ajan. 

Perhealaleirejä versosuurleireillä:

 1994 (Ilomantsi) ei ollut perhealaleiriä. 

 1998 (Puolanka) ei ollut perhealaleiriä, vaan perheet sijoitettiin leiriläisten joukkoon 
alaleireihin.

 2002 (Jämijärvi) piti olla, mutta perhealaleiri peruttiin, koska sinne ilmoittautuneet eivät 
tulleet

 2005 (Kaavi) perhealaleiri oli pari (?) asuntovaunua Rakkinekosken nuotiopaikalla. 
Yhteensä heitä ei ollut kuin kymmenkunta henkeä. 

 2009 Sysmässä oli ensimmäinen oikea perhelalaleiri ja se kilpaili sudenpentualaleirin 
kanssa suurimmasta alaleirin tittelistä voittaen sen itselleen. (mitähän sitä porukkaa oli 
90?). Toteutuksessa oli ongelmia, koska tehtiin oikeasti uutta sarkaa: Soile 
perhealaleirinjohtjana oli siis pioneerin hommissa!

 2012 Sauvossa oli toinen oikea perhealaleiri, jossa homma edelliskerrasta oppineena sujui 
jo sitten ihan kunnon tahtia. 

Leireillä ja lippukunnan yhteisissä tapahtumissa ei ole normaalisti varsinaista ohjelmaa, joka 
olisi suunnattu alle sudenpentuikäisille. Heidän vanhempiensa läsnäolo tapahtumissa on varmasti 
tervetullutta, mutta mikäli lapsille ei ole olemassa minkäänlaista toimintaa muodostuu vanhempien 
osallistuminen pelkästään lasten kaitsemisesta ja siten helposti tapahtumien mielekkyys kärsii.

Perhepartiotoiminnan myötä myös heille olisi oma ohjelmansa, joka ottaisi huomioon ikäryhmän 
lasten ja myös heidän vanhempiensa erityistarpeet. Ohjelman tulisi olla mielekästä ja 
mukaansatempaavaa, mutta toisaalta huomioida lapsiperheiden erityistarpeet. Kuormittavuuden on
oltava sopivalla tasolla ja tekemisen mielekkyys ei saa kärsiä vaikka kaikki perheet eivät 
pystyisikään jatkuvasti työskentelyyn osallistumaan. Niin sanottu pakkotahtisuus tulee ohjelmasta 
karsia lapsiperheiden osalta kokonaan. 

Toinen merkittävä tavoite on täysin ilman partiotaustaa olevien perheiden rekrytoiminen mukaan 
perhepartioon esimerkiksi seurakunnan tai muiden kanavien kautta. Tarkoitus olisi partioon 
tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Kaikkein 
tärkeimpänä tavoitteena näiden aikaisemmin partioon kuulumattomien ihmisten tutustuttamisessa 
näen kynnyksen madaltamisen partiotoiminnan aikuisen roolin vastaanottamiseen. Tällä 
hetkellähän tilanne on monesti niin, että siinä vaiheessa, kun lapsi täyttää seitsemän ja aloittaa 
oman taipaleensa partiolaisena yritetään heidän vanhempiaan rekrytoida mukaan toimintaan, jos ei
suoraan johtajiksi niin ainakin monenlaisen oheistoiminnan tukijoiksi. Kynnys lähteä mukaan 



ventovieraaseen toimintaan voi olla monelle liian suuri. Mikäli nämä ihmiset olisivat kuitenkin olleet 
jo aikaisemmin mukana toiminnassa, vaikkakin kevyemmällä ohjelmalla, uskon että heidän olisi 
helpompi lähteä mukaan toimintaan. 

Perhepartion tavoitteena on siis tutustuttaa lasten vanhempia toisiinsa ja muihin partiolaisiin sekä 
tehdä heille tutuiksi partiolaisten perinteitä, kuten solmut, huudot, partioasut ja sisaruspiiri. 

Tämän potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen ja sitouttaminen partioon niin, että heidän 
lapsensa aloittavat partiotoiminnan sudenpennuista ja samalla vanhemmat saadaan mukaan 
toimintaan aikuisiksi, on perhepartion yksi suurimmista tavoitteista. 



3. Partiosta

Jos et ole aikaisemmin ollut mukana partiotoiminnassa, niin tämän osion luettuasi olet varmasti 
hieman paremmin perillä, mitä partiotoiminta on nykyään. Lisäksi ohessa on paljon linkkejä eri 
verkkosivuille mistä löytyy tietoa paljon laajemmaltikin. 

3.1. Historia

”Kansainvälinen partioliike sai syntynsä vuoden 1907 elokuussa. Tuolloin englantilainen 
kenraalimajuri Robert Baden-Powell järjesti Brownsean saarella Englannissa leirin, jolla hän kokeili
kehittämäänsä poikien kasvatusjärjestelmää. Kokemusten pohjalta hän julkaisi kirjan Scouting for 
Boys (Partiopojan kirja) vuonna 1908. Vuonna 2007 tuli kuluneeksi sata vuotta ensimmäisestä 
partioleiristä.

Partiosta tuli nopeasti myös tyttöjen harrastus ja se levisi ympäri maailmaa. Suomi kuului 
ensimmäisten partiomaiden joukkoon – maahamme perustettiin partioryhmiä jo vuonna 1910. 
Vuonna 1972 Suomen Partiotyttö- ja Partiopoikajärjestöt yhdistyivät Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry -nimiseksi järjestöksi.

Paljon on muuttunut sitten Brownsean leirin, mutta partion perusasiat – elämykset luonnossa, tasa-
arvo ja vastuun antaminen nuorille – ovat säilyneet samoina kaikkialla maailmassa. Suomessa 
partiolaisia on tällä hetkellä 60 000.”  (partio.fi historia)

3.2. 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.

Partioihanteet ja partiolupaus kuvaavat lyhyesti partion arvopohjaa nuorten ymmärtämällä tavalla. 
Partiolupauksen antaminen on merkki siitä, että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan
partion arvoihin. Partioihanteet perustuvat Robert Baden-Powellin alkuperäiseen partiolakiin ja 
partiolupaus alkuperäiseen partiolupaukseen.

Partion ihanteet ovat seuraavat:

 Kunnioittaa toista ihmistä 
 Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 
 Olla luotettava 
 Rakentaa ystävyyttä yli rajojen 
 Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen 
 Kehittää itseään ihmisenä 
 Etsiä elämän totuutta 

Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa lapselle ja nuorelle. Lupaus annetaan uuden partio-
ohjelman mukaisesti jokaisen ikäkauden alkuvaiheessa. Tai lupauksen voi antaa itse haluamanaan
ajankohtana mikäli tulee toimintaan mukaan aikuisena eikä ole lupausta vielä antanut. 

Partiolupaus: Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa 
'ikäkauden' ihanteita ja olla avuksi toisille. 



Partiolaisen tunnus on  ”Ole valmis ”. Tässä kohdassa on hyvä mainita, että englanniksi tämä 
sama tunnus on ”Be prepared”. Ero ei ole iso, mutta silti huojentava. Meidän ei tarvitse olla 
valmiita, riittää, että olemme valmistautuneita.

Partion päämäärän toteutumiseen pyritään tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten 
partiokasvatuksella, joka sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman. Partion 
kasvatustavoitteet täsmentävät partion päämäärää, johon päästään käyttämällä partiomenetelmää 
ja toteuttamalla partio-ohjelmaa. (Partion peruskirja 2008, partiowiki.fi)

3.3. Ulkoiset tunnukset

Partiossa ulkoisia tunnuksia tai symboleita on useita. Yksi ja ehkä tärkein sellainen on partiohuivi, 
jota kaikki lupauksen antaneet partiolaiset pitävät päällänsä kaikissa partiotapahtumissa. 
Partiohuiveja on eri värisiä. Saman lippukunnan sisällä kuitenkin huivit ovat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta samanlaisia. Huiveihin ommellaan useimmiten huivimerkki, joka yksilöi huivin ja 
sen kantajan johonkin tiettyyn lippukuntaan. 

Huivin lisäksi partiolainen voi käyttää esimerkiksi partiopaitaa. Partiopaita on tarkoitettu 
yhtenäiseksi vaatteeksi partiolaisille. Partiopaidan kanssa käytetään partiohuivia, lisäksi 
partioasuun kuuluvat monesti myös partiovyö ja jokin partiolakki. Partiopaitaa käytetään yleisimmin
virallisissa tilaisuuksissa kuten paraateissa, lipunnostoissa ja vuosikokouksissa, mutta monessa 
lippukunnassa myös arkisessa partiotoiminnassa. Virallisia partiopaitavärejä on Suomessa kaksi: 
yleisempi (mustikan)sininen ja pienempänä joukkona ruskea. 

Mistä versot sitten tunnistaa partiotapahtumissa? Versot tunnistaa 
tummahkonvihreästä partiohuivista, joka otettiin käyttöön 1979. Versoilla on 
partiopuseron oikean etutaskun keskellä kankainen SVN:n logo. Tällä hetkellä kaikki
suomalaiset partiolippukunnat, joiden nimi päättyy sanaan "Versot", kuuluvat tähän 

samaan versojoukkoon. Jossakin vaiheessa on ollut myös muita lippukuntia, joiden nimi on 
päättynyt versot-sanaan, mutta ne ovat vaihtaneet nimensä joksikin muuksi.

3.4. Huudot

Huudot ovat olennainen osa partiotoimintaa. Huutoja löytyy moneen tarpeeseen ja voisikin sanoa, 
että jopa joka tarpeeseen. Huudot sopivat niin kiitokseksi tai palkinnoksi iltanuotiolla kuin 
tunnelmankohottajaksi suurleirin ruokajonossa. Erilaisia huutoja ovat mm. lippukuntien- ja ryhmien 
huudot sekä leiri – ja alaleirihuudot. Tietyissä tilanteista on luontaista kilpailla huudoilla toisten 
ryhmien tai lippukuntien kanssa. Tällöin yleensä suurimman äänen tuottanut osapuoli katsotaan 
voittaneeksi.

Jyväskylän versojen lippukuntahuuto kuuluu seuraavasti:

”Kuka mitä hä?
Versot Jyväskylästä!
Mitä tekee? Metsään menee!
Muut tulee perästä!”

Jos et jo tiedä mikä on sinun lippukuntasi huuto niin selvitä se pikimmiten. Siten voit lisätä 
yhteenkuuluvuuden tunnetta oman perhepartioryhmäsi ja muun lippukunnan kanssa yhteisissä 
tilaisuuksissa. Lisäksi suosittelen että keksit joko itse tai keksitte jossain illassa yhdessä omalle 
ryhmällenne oman huudon. Nuoret lapset ovat yllättävän luovia tällaisissa tehtävissä.



3.5. Linkkejä 

 http://www.partio.fi
 http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Etusivu
 http://www.vapis.fi/versot
 http://fi.scoutwiki.org/Etusivu
 http://www.j-sp.partio.net/
 http://www.scout.org/
 http://www.wagggs.org/en/home
 http://dict.partio.net/
 http://www.porinpartiolaiset.fi/ (paljon leikkejä, huutoja ja lauluja)

3.6. KIRJALLISUUTTA 

 Johtajakansio: virallinen värituloste nykyisestä partio-ohjelmasta (2010), jossa on esitelty 
ikäkaudet ja niiden aktiviteetit. Suurin osa tiedoista on luettavissa osoitteesta 
ohjelma.partio.fi, mutta johtajakansio on helpompi hallita. Hintaa n. 50 euroa, pitäisi olla 
jokaisessa lippukunnassa useampanakin kappaleena. Voi hankkia  mysö yhden ikäkauden 
nipuissa, jolloin hinta on 8,50€/nippu. 

 Partiojohtajan käsikirja: tiivis leikkaus partioon. Toimii useasti 18-vuotta täyttäneille 
tarkoitetun Partiojohtajan peruskurssin oppikirjana. 

 Reppu – opas seikkailijoille ja tarpojille: Käytännön vinkkejä eri aktiviteettien 
suorittamiseen. Voi sveltaa sudenpennuille ja pienemmillekin. 

3.7. Partiotarvikehankinnat

 Partiovaruste: Suomessa partiotarvikkeiden ja materiaalien myyntiyksinoikeus on annettu 
Partiovaruste-nimiselle yritykselle. Niinpä partiopaidat, suorituskirjat, partiokirjat yms. on 
ostettava sitä kautta. Partiovarusteella on pari myymälää toisella nimellä. Mm. Partioaitta  ei
kuulu Partiovarusteen ”leiriin”. 

 Partiopiirit: niillä paikkakunnilla, joilla ei ole Partiovaruste-kauppaa, jotkut Partiopiirit 
myyvät partiotarvikkeita. 

 http://www.scandinavianoutdoorstore.com = Partiovarusteen nettikauppa, josta voi tilata
partiotarvikkeita. 



4. Mistä perheitä partioon?

Kaikkein vahvin kanava on henkilökohtainen kutsu. Varsinkin, kun lapsiperheet kutsuvat tosiiaan ja
voi kysyä, miten siellä pärjää tämän ja tämäikäisen lapsen kanssa, helpottaa mukaanlähjetmistä. 

Totta kai kannattaa mainostaa seurakunnassa, partioperheitten kesken, laittaa juamlanpalvelsuten 
yhetydessä pyöriiin mainospowerpoitteihin perhepartion kokoontumiset mukaan. Jos mahdollista, 
niin käy haatsamassa ihan itse tilaisuudessa kasvotusten, jolloin kynnys madaltuu lähteä mukaan, 
kun on edes yksi tuttu naama tiedossa.

5. Aikataulu

Toimintakauden aikataulu kannattaa tehdä sellaiseksi, että se palvelee juuri sinua ja sinun 
ryhmääsi osana omaa lippukuntaasi. Tässä esitetään yksi esimerkki toimintakauden aikataulusta.

Jyväskylässä olemme päätyneet toteuttamaan perhepartiotapahtumat viikonloppuisin siten, että 
kokoontumisia olisi keskimäärin yksi kuukaudessa. Viikonloput valikoituivat 
kokoontumisajankohdaksi sen takia, että pienten lasten saaminen liikkeelle vanhempien työpäivän 
jälkeen ja ennen nukkumaanmenoaikaa tuntui turhan hektiseltä. Kokoontumisen tai ns kolo-illan 
kestoksi arvioitiin n. 1,5h. Tarkoituksena on kuitenkin hyödyntää viikonlopun löysempää aikataulua 
ja perhepartion tuomaa aikataulun ja toiminnan vapautta ja toteuttaa illat siten, että tuo 1,5h on niin
sanottu virallinen osuus ja sen jälkeen sitten kokoontumispaikasta riippuen on vapaata ohjelmaa 
kunkin perheen oman jaksamisen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kokoontumisia on arvioitu syksylle kolme ja lisäksi partiokirkko sekä keväälle neljä. Kokoontumiset 
voivat olla kokonaan omia tai sitten voidaan hyödyntää lippukunnan yhteisiä retkipäivä ja pitää 
perhepartiotapahtuma normaalin ohjelman sisällä esimerkiksi silloin, kun vanhemmat lapset ovat 
suorittamassa haikkia.

6. Iltojen teemat

Iltojen teemat on valittu sudenpentujen askeleita ja partion kasvatusperiaatejakoa mukaillen. 
Tarkoitus on toteuttaa jo tässä partioinnin vaiheessa partion kasvattavaa roolia. Tärkeätä on 
kuitenkin muistaa, että perhepartiotoiminnassa pääasialliset toimijat ovat vielä alle kouluikäisiä 
lapsia ja siksi onkin tärkeämpää keskittyä iltojen viihtyisyyteen, kuitenkaan kasvattavaa roolia 
unohtamatta.

Toimintavuoden aikana toteutetaan kaksi iltaa kutakin kasvatustavoitetta kohden, jotka ovat, suhde
itseen, suhde toiseen, suhde yhteiskuntaan ja suhde luontoon. Suosittelen vierailemaan 
internetissä sivulla partio.fi/ohjelma, josta löytyy sudenpentujen jäljet ja niiden tarkemmat 
askelkuvaukset. Olen valinnut tähän esimerkin omaisesti neljä eri jälkeä, joista toteutetaan 
kustakin kaksi eri askelta. Voit ottaa ne suoraan omaan ohjelmaasi tai voit myös käydä jäljet läpi ja 
valita sieltä sellaisia teemoja, jotka sopivat parhaiten sinun tietotaitoosi ja toimintaympäristöösi.

1. Partioperinne
a. Opin tuntemaan tavallisimmat partiotavat 
b. Osallistun lippukunnan perinteiseen juhlaan tai tapahtumaan

2. Leirikokki
a. Opettelen valmistamaan ruokaa retkikeittimellä



b. Ompelen itselleni ruokailuvälinepussin retkiä varten

3. Leikit
a. Leikin tai pelaan perinteistä suomalaista peliä tai leikkiä
b. Teen pelin

4. Lemmikki
a. Tutustun maamme yleisimpiin kotieläimiin
b. Tutustun lemmikkieläinten hoitoon

6.1. Opin tuntemaan tavallisimmat partiotavat 

Sudenpentu oppii tavallisimpia partiotapoja. 

Kuvaus:  Tutustukaa käytössä oleviin partiotapoihin. Harjoitelkaa sudenpentutervehdystä, 
kättelemistä vasemmalla kädellä, toimimista sisarus- tai veljespiirissä ja lippukuntanne omia 
tapoja. Kertokaa myös tapoihin liittyviä ja niitä selittäviä tarinoita. Miksi partiolaiset kättelevät 
vasemmalla kädellä? Partiolaiset kautta maailman tervehtivät toisiaan kättelemällä vasemmalla
kädellä. Se on partioveljeyden osoitus. Partiovasemmalla tervehtiminen kuuluu partiolaisen 
”salaisiin” merkkeihin, ja sitä käytetään, kun kaksi toisensa partiolaisiksi tunnistavaa tai tietävää
henkilöä kohtaavat. Partiolaisen kädenpuristus on peräisin B-P:n ohjeista partiopojille. Miksi 
juuri vasen käsi? B-P omaksui kättelytavan Afrikasta. Zulusoturit kantoivat suojaavaa kilpeä 
vasemmassa ja keihästä oikeassa kädessä. He laskivat kilven maahan ja tervehtivät 
vasemmalla kädellä halutessaan osoittaa luottamusta. Vasemmalla kädellä tervehtimistä on 
selitetty myös sillä, että se on lähempänä sydäntä. Syy saattoi olla jopa yksinkertaisesti se, että
kun oikea käsi oli varattu partiotervehdykseen, niin muita vaihtoehtoja ei jäänyt jäljelle.

6.2. Osallistun lippukunnan perinteiseen juhlaan tai tapahtumaan

Sudenpentu tutustuu lippukuntansa perinteisiin tapahtumiin. 

Kuvaus:  Osallistukaa yhdessä lippukunnan perinteiseen juhlaan, kuten yrjönpäivänjuhlaan, 
muistelemispäivän viettoon tai joulujuhlaan. Osallistumisen lisäksi voitte myös yhdistää juhlaan 
aktiviteetteja muista jäljistä. Valmistakaa juhlaan esimerkiksi esitys (ks. esiintyjäjälki) tai 
kirjoittakaa juttu tapahtumasta (ks. toimittajajälki).

6.3. Opettelen valmistamaan ruokaa retkikeittimellä

Sudenpentu oppii retkikeittimen käytön perusteet. 

Kuvaus:  Harjoitelkaa retkikeittimen kokoamista ensin akelan johdolla. Varmistakaa, että 
jokainen sudenpentu saa kokeilla vuorollaan retkikeittimen kasaamista ja pakkaamista. Akela 
huolehtii polttonesteen laittamisesta ja retkikeittimen sytyttämisestä. Valmistakaa 
retkikeittimellä jokin yksinkertainen ruoka tai juoma. Hyviä ja helppoja vaihtoehtoja ovat 
erilaiset padat: yhdistäkää esimerkiksi makaronia, nakkeja ja pakastevihanneksia tai nuudelia, 
kinkkusuikaleita ja maissia. Askeleeseen on helppo yhdistää myös muita ruoanvalmistukseen 
liittyviä aktiviteetteja. Teen keittäminen luonnon antimista onnistuu esimerkiksi havunneulasista.

6.4. Ompelen itselleni ruokailuvälinepussin retkiä varten

Sudenpentu harjoittelee käsityötaitoja ja valmistaa itselleen hyödyllisen käyttöesineen. 

Kuvaus:  Tehkää ruokailuvälinepussit. Ommelkaa ne käsin tai koneella. Ruokailuvälinepussia 
voi käyttää taiteilijajäljessä kankaanpainantaan. Tällöin materiaaliksi kannattaa valita 
puuvillakangas. Pussin voi tehdä myös vohvelikankaasta ja koristella sen kirjailemalla. Eräs 



ohje ruokailuvälinepussiin löytyy osoitteesta: 
http://www.esp.partio.fi/mispa/valitutpalat/ruokapussi.html

6.5. Leikin tai pelaan perinteistä suomalaista peliä tai leikkiä

Sudenpentu tutustuu perinteisiin suomalaisiin leikkeihin. 

Kuvaus:  Pelatkaa pesäpalloa, nelimaalia, polttopalloa tai suopotkupalloa. Heittäkää saapasta 
tai valitkaa jokin tuttu perinteinen leikki, kuten tervapata, viimeinen pari uunista ulos, peili tai 
kymmenen tikkua laudalla. Lisää perinteisiä suomalaisia leikkejä löytyy kirjoista ja internetistä. 
Voitte myös kysyä vanhemmilta tai isovanhemmilta, millaisia leikkejä he ovat lapsina leikkineet.

6.6. Teen pelin

Sudenpentu keksii oman pelin ja sääntöjä. 

Kuvaus:  Valmistakaa yhdessä esimerkiksi lautapeli, noppapeli, muistipeli, logiikkapeli tai 
nokkeluuspeli. Antakaa sudenpentujen itse suunnitella, millainen peli tehdään. Pelatkaa lopuksi
valmistamaanne peliä.

6.7. Tutustun maamme yleisimpiin kotieläimiin

Sudenpentu tutustuu maamme yleisimpiin kotieläimiin, oppii nimeämään ne ja tietää, mitä 
hyödykkeitä niistä saadaan. 

Kuvaus:  Käykää tutustumassa maatilalla eläimiin, jos se on mahdollista. Katselkaa kuvia 
kotieläimistä, tutustukaa niiden eri nimityksiin ja leikkikää eläimiin liittyviä leikkejä. Kuiskatkaa 
jokaiselle jokin kotieläin. Sama eläin kuiskataan vähintään kahdelle lapselle. Kun eläimet on 
jaettu, kaikki alkavat äännellä oman eläimensä tavalla ja yrittävät etsiä oman eläinperheensä. 
Tehkää yhdessä korttipeli, jossa on kolmenlaisia kortteja: maatalon eläinten nimitykset 
(hevonen, lehmä, lammas, sika, kana), eläinten eri ikäkausiin ja sukupuoliin liittyvät nimitykset 
(esim. porsas, emakko ja karju) sekä niistä saatavat hyödykkeet (maito, munat, liha, villa). 
Pelatkaa peliä Hullunkuriset perheet -korttipelin säännöillä.

6.8. Tutustun lemmikkieläinten hoitoon

Sudenpentu tutustuu lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon. 

Kuvaus:  Sopikaa jonkun lemmikin omistajan kanssa, että hän tuo lemmikkinsä kololle ja kertoo
sen hoidosta. Lemmikin voi tuoda vierailija, johtaja, sudenpentu tai vanhempi. Näin kaikki 
sudenpennut saavat mahdollisuuden tutustua lemmikkieläimiin, vaikkei heillä olisikaan 
mahdollisuutta omaan lemmikkiin. Voitte käydä tutustumassa eläimiin myös eläinkaupassa, 
jonkun kotona tai eläintarhassa. Huomioikaa sudenpentujen allergiat ja valitkaa eläin, johon 
kaikki voivat tutustua. Voitte myös antaa jokaisen sudenpennun tutustua omatoimisesti 
perheen tai ystävän lemmikin hoitoon ja kertoa siitä koloillassa muille.



7. Musiikki

Tokko partiomieles tallella on
Tokko partiomieles tallella on
tokko partiomieles tallella on
tokko partiomieles tallella on
tallel' on, tallel' on, ainiaan!
Totta partiomielein tallella on...
Meillä partiomieli tallella on...

Iltanuotiolla
- säv. & san. Martti Piha
Tänne polkumme johtaa,
luokse iltanuotion.
Sadun piirin ken kohtaa,
tuntee metsän kaipion.
:,: Tuli räiskyy nuotiossa,
savu hiljaa leijailee,
ja nyt illan tummetessa
metsä meille kuiskailee.:,:
Hämy hiipii ja saapuu
taikahetki leiriyön.
Sävel kiirii ja haipuu taakse
jylhän korpivyön.
:,: Tuli räiskyy nuotiossa ..:,:
Hetki kauneinkin päättyy,
tuli sammuu, hiiltyy pois.
Retki nuoruuden säilyy
kuin se unta ollut ois.
:,: Tuli räiskyy nuotiossa ..:,:

Lippulaulu

Lipunnosto
Nyt kaunis siniristi taas salkoon nostetaan
 ja pyhin rukouksin tää päivä aletaan 
sä Kristus kuninkaamme suo siunauksesi
 ja hoitoosi kätke minutkin.

Lipunlasku
Nyt siniristilippu taas alas lasketaan
ja telttaväki leirin käy hiljaa nukkumaan
sä enkelvartiosi nyt turvaksemme tuo
ja rauhassa uinua suo.

Puolalainen nuotiolaulu
- säv. & san. Trad.
Meill’ on metsässä nuotiopiiri,
missä kuusten kuiske soi.
Kipunat kohti tähtiä kiirii,
lähipuutkin punervoi.
:,: Ja me muistaen sankariaikaa
sadun tenhoon tunnemme taikaa,
kun laulumme yön yli kiirii,
ja kun hongat huminoi :,:
Tuli leiskuen nuolevi puuta,
hämy verhoo metsän, maan.
Jutut kuulemme, huudot, vaan
muuta sydän syttyy tuntemaan.
:,: Ja me muistaen ... :,:
Ja kun himmenee hiipuva
hiillos, ja kun lankee lauha yö,
viime laulussa harras soi kiitos,
Pyhän Yrjön kutsuu työ.
:,: Ja me muistaen ... :,:

Tiedätkö miksi leiriläinen oon?
- säv. Trad, san. U-M. Pasanen
Tiedätkö miksi leiriläinen
oon, telttani nostan nuoreen
hongikkoon? Niin ihanaa on
elää alla taivaan sinisimmän.
:,: Bumbidiaidi, bumbidiaidi,
bumbidiaidi, bum bum bum
bum :,:
Retkeilyn, leikin, työn ja laulelun
kanssani jakaa kumppanini
mun. Niin ihanaa on elää alla
taivaan sinisimmän.
:,: Bumbidiaidi... :,:
Tunnen mä lämmön
rantahietikon, lintujen kuoron,
nousun auringon.
Niin ihanaa on elää alla
taivaan sinisimmän.
:,: Bumbidiaidi... :,:



Tää ystävyys ei raukene / Auld 
lang syne

– säv. & san. Trad.;
skotlantilainen kansanlaulu
Tää ystävyys ei raukene,
vaan kestää ainiaan.
On suuri silloin riemumme,
kun jälleen kohdataan.
Tiet kauas voivat loitota,
jää muistot sydämiin.
Siis vielä kiitos kaikesta
ja terve näkemiin.
Should auld acquaintance
be forgot and never
brought to mind?
Should auld acquaintance
be forgot and days of
auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we'll take a cup of kindness
yet for auld lang syne.

Partiolaisen iltavirsi
- säv. Eva Suhonen,
san. Linnea Röhr
Rakas Jeesus, nyt päivästä sulle
kannan partiokiitokseni.
Mitä osoititkaan tänään mulle,
sen teit kaikki sä parhaakseni.
Jos ei partiopolkuni tänään
nimeäsi oo kirkastanut,
enhän anteeksiannotta jääkään,
joskin jälleen oon kompastunut.
Yöhyt luonnon kun rauhalla
täyttää, sydän rauhaasi
pyytävä on.

Avaruuden kun tähtöset peittää,
sisin sytytä sun valohon.
Pidä valmiina meidät, jos milloin
merkinantosi taivainen soi.
Ehjin vartioin kaikki ett' silloin
iltahuutoosi saapua voi.

B-P spirit
- säv.& san. Trad.
I’ve got that B-P spirit
right in my head, right in my
head,
right in my head,
I’ve got that B-P spirit

right in my head,
right in my head to stay
I’ve got that B-P spirit
deep in my heart...
I’ve got that B-P spirit
all round my feet...
I’ve got that B-P spirit
right in my head,
deep in my heart,
all round my feet,
I’ve got that B-P spirit
all over me
all over me to stay

Meille aurinko paistaa
Laulu valtaa hiljaisuuden aavistaa
voin salaisuuden, joka tänään
meitä piirittää. Koko luomakunta
valvoo jotain kaivaten. Sydäntemme
pohjaan me kuulla
voimme kutsun hiljaisen.
:,: Meille aurinko paistaa, meille
hymyilee kuu, saamme taivasta
maistaa, se meille avautuu.:,:
Joku saapuu keskellemme, joku
kuulee kaipauksemme, joku
tuntee polut erämaan. Joku
istuu nuotiolle lämmittelemään.
Sil-miimme hän katsoo ja meille
jakaa palan leivästään
:,: Meille aurinko paistaa…:,:
Vielä kulkee halki ajan polku
hyvän Vapahtajan. Tänään uutta
meissäkin hän luo. Erämaahan
eksyneille suunnan näyttää hän.
Läpi myrskytuulen me kuulla
voimme äänen lempeän.
:,: Meille aurinko paistaa…:,:

 Sama taivas, sama maa
Sama taivas yllä tämän maan
yhä kutsuu meitä kulkemaan
sama aava meri sininen sama koti
yhteinen. Samat niityt, vuoret,
erämaat Joet, järvet, kukkulat ja
haat sama tuuli hiljaa humisten
laulaa yllä metsien.
38
:,: Samaa vettä janoinen saa, sama
lähde pulppuaa. Vesi kirkkain
kaiken janon sammuttaa. Sama



voima rakkauden syliin sulkee
jokaisen. Matka jatkuu, matka
kohti Jumalaa.:,:
Sama retki alla auringon, sama
kaipaus sisällämme on ilo lapsen,
hymy vanhuksen
sama matka yhteinen. Täällä
yhteen kuuluu jokainen kasvi,
lintu, puu ja ihminen
kukin hoivan toisellensa suo,
yhdessä näin uutta luo.
:,: Samaa vettä…:,:
Yksi kaiken antoi omastaan,
kaiken voitti rakkaudellaan.
Yksi meitä kutsuu kulkemaan
aina hänen seurassaan. Kristus
kuoli vuoksi jokaisen leivän mursi
meitä siunaten, meidät liittää
puuhun elämän
antaa meille tehtävän.
:,: Samaa vettä…:,:

Tartu käteen Jumalan
Sammuu loiste kynttilöiden 
tuuli laulaa ikävöiden 
hetki kaikkein kaunein kohta muisto vain on.
Tuli hiipuu nuotiossa,

käsi ystävän on poissa,
sisälläsi kaipaus soi
sammumaton.

Tartu käteen Jumalan,
tartu siihen mikä kestää,
astu kalliolle joka pettää ei voi.
Tartu käteen Jumalan
älä minkään anna estää.
Kuule kuinka sydämesi
sykkii ja soi.

Pian jo lehdet lentelevät,
koittaa talvi, koittaa kevät.
Moneen kertaan telttanarut irrotetaan.
Uupuu askel vaeltajan,
sortuu seinä savimajan,
mutta yksi loppuun asti on paikallaan.

Tartu käteen…

Elämä on taivallusta 
iloa ja kaipausta
Halki vuorten, laaksojen ja vetten se vie.
Yksi auttaa ainoastaan 
yössäkin Hän tulee vastaan,
sydämeesi kuiskaa hiljaa: Tässä on tie!

Tartu käteen...



8. Hartaushetket

Partioilta on hyvä päättää hartaushetkeen, jossa hiljennytään hieman päivän rientojen jälkeen. 
Hartauden päätteeksi partiolaiset tekevät sisaruspiirin, jossa kaikki osallistujat menevät piiriin 
seisomaan käsi kädessä siten, että jokaisella on omat kädet ristissä niin, että vasen käsi tulee 
oikean päälle. Kun kaikki ovat ottaneet toisiaan kädestä ja piirissä on aivan hiljaista laittaa yksi 
henkilö sähkötyksen kiertämään piirissä. Sähkötyksen aikana ei piirissä puhuta tai meluta lainkaan.
Kun sähkötys on kiertänyt koko piirin lausutaan vielä lyhyt kiitosrukous. Versoilla on ollut tapana 
lausua mm. Seuraava rukous.

Hyvä yötä,
Jeesus myötä,
Kiitos tästä päivästä,
Se oli mukava,
Kiva, kun olit mukana!

Vaihtoehtoisesti voidaan myös laulaa partiolaisen iltavirsi. Jotkut lippukunnat tekevät jopa 
molemmat.

Alla hartausesimerkkejä käytettäväksi perhepartioretken tai –illan päätteeksi. Hartausmallit on 
otettu diakonia ammattikorkeakoulun päättötyöstä. Halmetoja, Luukkanen, Manner: Haistellen, 
maistellen ja körötellen -Toiminnallisia hartauksia seurakuntien perhekerhoille. Koko työ löytyy 
osoitteesta http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Pieksamaki2008/HalmetojaLuukkanenManner.pdf . 

Alla olevat hartaudet on kopioitu sellaisenaan, joten jutuissa kerhon voi korvata partiolla ja toki 
kannattaa soveltaa omiin tarkoitusperiin sopiviksi.

Vaihtoehtoisesti voi myös soveltaa Polku 316 -kirjan oppeja iltojen hartaushetkissä. Myös tässä 
asiassa internet on oivallinen tiedon lähde, kun on kyse materiaalin ja ideoiden hankinnassa.



8.1. Hartaus 1

Aihesanat: Jumalan huolenpito, Jumala hoitaa 

Tarvitset:
• kastelukannu

Ohjaaja kyselee hartauden aluksi, miten kasveja hoidetaan ja kerholaiset saavat vastata. 
Kerholaiset ovat kasveja, joita ohjaaja hoitaa. Ohjaaja kiertää kerholaisten joukossa ja hoitaa heitä 
kuin kasveja kastelemalla tyhjällä kastelukannulla sekä koskettamalla. Myös kerholaiset voivat 
koskettamalla hoitaa toinen toistaan, esimerkiksi lapset vanhempiaan ja toisin päin.

Jumala pitää meistä kaikista hyvää huolta ja hoitaa meitä joka päivä. Niin kuin me hoidamme 
hellästi kasveja ja toisiamme, niin Jumalakin hoitaa meitä. Jumala pitää huolta kasveista, eläi- 
mistä ja ihmisistä. Kasvit ja eläimet ovat Jumalalle tärkeitä, mutta erityisen tärkeitä Jumalalle 
olemme me ihmiset. Jumala antaa kasveille multaa, vettä ja auringonpaistetta. Eläimille Jumala 
antaa ruokaa ja juomaa. Koska Jumala pitää näin hyvää huolta kasveista ja eläimistä, hän pitää 
yhtä hyvää huolta myös meistä ihmisistä. Ihmisille Jumala antaa ruokaa, juomaa, kodin, ystävät ja 
perheen. Jumala tietää, mitä kasvit ja eläimet tarvitsevat. Jumala tietää myös yhtä hyvin, mitä me 
ihmiset tarvitsemme.

Rukoillaan. Rakas Jumala. Kiitos siitä, että sinä hoidat meitä ja pidät meistä hyvää huolta. Kiitos, 
että hoidat myös kasveja ja elämiä. Auta meitäkin hoitamaan toinen toisiamme. Pidä meistä hyvää 
huolta tänäänkin. Aamen.

8.2. Hartaus 2

Aihesanat: valinnat, mikä on elämässä tärkeää 

Tarvitset:
• kaksi astiaa, hiekkaa (esim. koristehiekkaa talvella), kivi ja vesikannu

Toisessa astiassa on hiekkakasa ja toisessa kivi. Ohjaaja kysyy: ”Mitä tapahtuu jos tämän hiekan 
päälle joku yrittäisi rakentaa taloa? Ja mitä sitten tapahtuisi jos tulisi kova myrsky?” Ohjaaja kaataa
kannusta vettä hiekkakasaan, joka valuu astian pohjalle läjään. Kysyy mitä talolle olisi tapahtunut. 
Ohjaaja kysyy: ”Mitä tapahtuu jos talo onkin rakennettu tälle kivelle ja tulee myrsky?” Ohjaaja 
kaataa kannusta vettä kiven päälle, jolle ei tapahdu mitään. Kysyy mitä talolle olisi tapahtunut.

Meidän tulee myös miettiä minkä päälle olemme oman elämämme rakentaneet tai tulemme 
rakentamaan. Hiekalle vai kivelle? Meidän tulee tehdä elämässämme valintoja ja osata valinnan 
hetkellä katsoa asiaa tulevaisuuden kannalta. Miten valintamme vaikuttavat tulevaisuuteemme? 
Entä ihmisiin ympärillämme?

Lapsilla ja aikuisilla ovat valinnat erilaisia. Esimerkiksi, moniko mietti tänä aamuna, syönkö 
aamupuuron vai en? Jos et syönyt, mietitkö, että et jaksa kovinkaan pitkään kun sinulla taas on 
nälkä. Ja jos söit niin hyvä, sillä sait paljon energiaa ja jaksat paremmin ja pitemmälle päivään 
ennen kuin sinulla on nälkä.

Asioita pitää punnita ja miettiä. Ei ole väärin kysyä apua kun sitä tarvitsee. Yhdessä miettiessä voi 
tulla uusia näkökulmia asiaan ja päättäminen helpottuu.

Rukoillaan: Rakas Jumala. Kiitos siitä, että Sinä autat meitä rakentamaan elämäämme kivelle, sille
joka kestää rajutkin myrskyt. Auta meitä kysymään apua ystäviltämme, silloin kun sitä tarvitsemme.
Aamen.



8.3. Hartaus 3

Aihesanat: anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen 

Tarvitset:
• kämmenen sisälle mahtuva sileä kivi

Sauli ja Roosa olivat hyviä kavereita keskenään. He asuivat samassa kerrostalossa ja leikkivät 
melkein joka päivä yhdessä. Eräänä päivänä Sauli teki hienoa hiekkalinnaa. Roosa juoksi paikalle 
iloisena: ”Katso mitä minulla on! Setäni toi minulle ulkomailta aarteen!” Sauli oli innoissaan. Aarre! 
Sen voisi vaikka kätkeä hiekkalinnan kätköihin. ”Näytä minulle.” Sauli pyysi. Roosa avasi 
kämmenensä ja näytti aarrettaan. (Ohjaaja on pidellyt kiveä kädessään ja näyttää aarteen 
osallistujille) Roosalla oli kädessään hieno, sileä kivi. ”Vautsi! Mehän voisimme leikkiä, että tämä 
hiekkalinna on aarresaaressa ja tuo kivi olisi se aarre. Piilotetaan se tänne linnaan” Sauli ehdotti 
Roosalle. Hetken mietittyään Roosa suostui ja he aloittivat leikkinsä. He leikkivät koko päivän 
kunnes Roosan äiti huusi Roosan sisälle. ”Voi harmi, mun pitää mennä. Jatketaanko huomenna?” 
Roosa kysyi Saulilta. ”Joo, jatketaan vaan” Sauli vastasi ja vilkutti Roosalle.

Ennen iltapesua Roosa muisti, että hän oli unohtanut ottaa aarteensa mukaan. Äiti antoi Roosan 
nopeasti käydä hakemassa kiven hiekkalaatikolta. Roosa etsi ja etsi, mutta ei löytänyt kiveä. ”Äiti, 
se on hävinnyt!! Mun aarre on hävinnyt!” Äiti ehdotti, että Roosa kysyisi aarteesta Saulilta, ehkäpä 
Sauli on ottanut aarteen talteen. Seuraavana päivänä Roosa meni kysymään Saulia ulos. ”En mä 
nyt taida lähteä” Sauli vastasi. ”Otitko eilen mun aarteen talteen, Sauli? Se kun on hävinnyt” Roosa
kysyi. ”En. En ole nähnytkään sitä” Sauli vastasi ja laittoi oven kiinni. Roosa oli kummissaan. Mihin 
aarre on voinut hävitä?

Myöhemmin päivällä Roosa näki Saulin leikkivän muiden pihan poikien kanssa. He seisoivat 
ringissä ja ihastelivat jotakin. Roosaa alkoi kiinnostaa mikä oli niin hieno asia, että kaikki pihan 
pojat olivat yhdessä. Roosa hiipi Saulin taakse ja kurkkasi piiriin. Sauli piteli käsissään Roosan 
aarretta! ”Sauli! Toi on mun aarre! Anna se takaisin, se kuuluu minulle!” Roosa huusi ja piteli Saulia
hihasta. ”Eipäs. Tämä on mun. Löytäjä saa pitää” Sauli sanoi ja repäisi itsensä irti. ”Sä tiedät, että 
se on mun. Sä varastit sen multa, Sauli!” Roosa itki ja lähti juosten kotiinsa.

Illalla Saulilla oli hiukan paha mieli. Mikä hänen mielensä sai niin surulliseksi? Mitä Saulin pitäisi 
tehdä? Mitä Roosan pitäisi tehdä?

Me kaikki teemme joskus väärin. Saatamme loukata toista ja saada toiselle pahan mielen. On- 
neksi voimme aina pyytää anteeksi. Aina se ei ole helppoa, silloin täytyy myöntää olleensa 
väärässä tai tehneensä väärin. Anteeksi antaminen ei ole myöskään helppoa. Silloin pitää yrittää 
unohtaa toisen virheet ja jatkaa elämää ystävinä. Kuitenkin anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat
tärkeitä asioita. Elämämme olisi kovin raskasta, jos meillä ei olisi anteeksi pyytämisen ja anteeksi 
antamisen lahjaa. Jumala tahtoo, että eläisimme sovussa ja ystävinä kaikkien kanssa.

Rukoillaan: Rakas Taivaan Isä. Minäkin olen tehnyt väärin. Anna anteeksi. Kiitos siitä, että sinä 
annat aina anteeksi kun sitä sinulta pyydämme. Aamen.



8.4. Hartaus 4

Aihesanat: Jumalan luomistyö, vuodenajat, luomisjärjestys 

Tarvitset:
• valkoista, vihreää, keltaista, oranssia, punaista ja ruskeaa huovutusvillaa

Huovutusvilloja on tarkoitus kierrättää vuodenaikojen mukaan. Vihreä, punainen ja keltainen 
kuvastavat kesää. Oranssi, keltainen ja ruskea ovat syksyn värejä. Talvea kuvataan valkoisella 
huovutusvillalla ja kevättä vihreällä sekä keltaisella. Kerronta tulisi olla verkkaista, jotta osallistujat 
ehtivät ihastella ja tunnustella villoja.

Raamatun alussa kerrotaan kuinka Jumala loi maailman. Jumala on myös luonut kaikki 
vuodenajat. Ne luovat järjestystä luontoon ja kaikki tapahtuu tietyssä järjestyksessä.

(Vihreä, punainen ja keltainen huovutusvilla) Kesällä luonto on elossa. Kukat kukkivat; on punaisia,
sinisiä ja keltaisia kukkia. Jokaisessa puussa on lehtiä, metsät ovat ihan vihreinä. Pieniä hyönteisiä
pörräilee ja aurinko lämmittää mukavasti. Aamuisin on mukava herätä lintujen lauluun.

(Oranssi, keltainen ja ruskea huovutusvilla) Kesää seuraa syksy, jossa luonto pikku hiljaa 
valmistautuu talveen. Muuttolinnut lähtevät pitkälle muuttomatkalle; ne lentävät lämpimään etelään.
Puut tiputtavat lehtensä ja kukat kuihtuvat, eiväthän ne kestäisi kovia pakkasia. Ennen kuihtumista 
luonto kuitenkin saa värikkään asun. Puut ovat täynnä väriä: punaista, oranssia ja ruskeaa. 
Syksyllä tapahtuu myös kasvua: omenapuissa on omenia ja metsässä marjoja sekä sieniä. 
Jumalan tarkoituksena on varmaan ollut ruokkia meitä luonnon antimilla ennen pitkää talvea.

(Valkoinen huovutusvilla) Talvella luonto nukkuu. Aivan kuin mekin, myös luonto tarvitsee aikaa 
levätä. Jotkut metsän eläimetkin menevät talvilevolle, kuten karhut ja siilit. Ne lepäävät omissa 
pesissään, lumen alla. Luonto on hiljaa, se lepää.

(Vihreä ja keltainen huovutusvilla) Eläimet ja luonto herää unestaan keväällä. Heti kun lumet ovat 
sulaneet ja aurinko alkaa lämmittää, ensimmäiset elonmerkit ilmaantuvat. Ensimmäinen leskenlehti
nousee esille ja rohkea sitruunaperhonen lentelee etsien laskeutumispaikkaa. Pikkuhiljaa puihin 
ilmaantuu pieniä lehtiä ja ruoho alkaa vihertää. Muuttolinnut palaavat etelästä ja kohta ilman 
täyttää taas lintujen viserrys.

Rukoillaan: Rakas Taivaan Isä. Kiitos vuodenajoista ja siitä, että kaikki toimii Sinun suunnitelmasi 
mukaan. Opeta meitä nauttimaan kaikista vuodenajoista ja näkemään niiden kauneus. Aamen.

8.5. Hartaus 5

Aihesanat: Mikkelinpäivä, enkeli, suojelija, esikuva

Tarvitset:
• enkeliin: silkkipaperia, kartonkeja, vesivärejä, erilaisia kyniä, papereita, muovailuvahoja jne.

Kerhon alussa ohjaaja on laittanut esille erilaisia materiaaleja, joista jokainen saa tehdä oman 
enkelin. Jokainen saa halutessaan myös esitellä tekemänsä enkelin.

Ohjaaja kyselee tämän jälkeen, mitä yhteistä kaikilla enkeleillä on? Minkälaisia luonteenpiirteitä 
kaikilla näillä enkeleillä voisi olla? (ystävällinen, auttava...)

Tämän jälkeen ohjaaja selittää, mikä tehtävä enkeleillä on. Raamatussa puhutaan enkeleistä, 



jossa ne ovat sanansaattajina ihmisten ja Jumalan välillä. Enkelit ovat lähettäneet myönteisiä 
viestejä Jumalalta ihmisille. Tästä esimerkkinä on Jeesuksen syntyessä enkelin ilmestyminen 
ihmisille kertomaan iloisesta asiasta.

Ohjaaja kertoo, että joskus voi kuulla myös sanottavan jostakin ihmisestä, että hän on kuin enkeli. 
Usein tällainen ihminen on tehnyt jotain hyvää toiselle. Me ihmiset emme ole enkeleitä mutta 
voimme asettaa heidät esikuviksi. Voimme pyrkiä toimimaan ikään kuin enkelit ja kerto- maan 
myönteisiä asioita toisillemme, viestimään iloisia ja rohkaisevia ilmeitä, luomaan hyvää ilmapiiriä 
toisillemme ja olemaan toiselle tukena sitä tarvittaessa.

Rukoillaan: Rakas Jumala. Kiitos siitä, että olet antanut enkelit meille esikuviksi. Auta meitä 
olemaan enke- leitä toinen toisillemme. Anna meidän kaikkien elämiin enkeleitä. Aamen.

8.6. Hartaus 6

Aihesanat: Jumalan silmissä kaunis, jokainen on tärkeä

Tarvitset:

 pupupehmolelu, nauhakenkä, postia (esimerkiksi pari aikakauslehteä) 
 kirjekuori, jonka päällä lukee kirjeen saajan (Oona) ja lähettäjän (Maija) nimet ja jonka sisällä on 

kirje ja pieni paketti, 
 paketin päällä lukee, että ”lue kirje ensin” 
 paketista löytyy peili, jossa on Jumalan silmissä kaunis –tarra, peili voi olla myös tavallinen pieni 

peili 

Tarinan edetessä ohjaaja ottaa esille edellä mainitut esineet merkityissä kohdissa. Kun Jumalan 
silmissä kaunis -peili otetaan paketista, se voi kiertää jokaisella kuulijalla, että kaikki saavat nähdä 
siitä oman kuvansa. 

Oonalla oli ollut huono päivä. Aamulla kerhoon lähdettäessä Oona oli huomannut, että Oonan 
rakkaan pehmopupun (pupupehmolelu), Pupuliinan, käsi oli irronnut. Äiti ei kerinnyt Pupuliinaa 
kuitenkaan korjata ennen kerhon alkua. Kerhossakaan Oonalla ei ollut hauskaa, koska Oonan 
paras kaveri, Lotta, ei ollut tänään kerhossa. Kerhossa myös yksi pojista oli nauranut Oonalle, kun 
Oona ei ollut muistanut, mikä viikonpäivä tänään oli. Kerhosta lähdettäessä Oona oli ha- lunnut itse
solmia kengännauhansa (nauhakenkä), mutta hän ei saanut niitä solmittua, vaikka hän kuinka 
yritti. Äiti auttoi häntä kengännauhojen solmimisessa ja niin he lähtivät kotiin. Kotona Oona meni 
heti ensimmäisenä kurkkaamaan postilaatikkoon. Muiden postien (esimerkiksi pari lehteä) seassa 
oli kirje (kirjekuori) myös Oonalle. Oona ei malttanut riisua edes takkia päältään vaan aukaisi heti 
kirjeen (anna jonkun lapsista aukaista kirjekuori). Kirje oli Oonan kummitädiltä, Maijalta, äiti kertoi 
luettuaan lähettäjän nimen. Kirjeen mukana oli pieni paketti (ota paketti kirjekuoresta), mutta 
paketin päällä luki, että: ”lue kirje ensin.” Oonan äiti aukaisi kirjeen ja ryhtyi lukemaan kirjettä 
Oonalle. Kirjeen alussa Maija kertoi kuulumisiaan toiselta puolelta Suomea. Loppupuolella oli 
kuitenkin jotain, joka koski tuota pientä pakettia. ”Oona”, Maija kirjoitti, ”muista, että sinä olet tärkeä
ja merkityksellinen minulle, vanhemmillesi, sisaruksillesi, ystävillesi, kerhokavereillesi ja 
naapureillesi, mutta ennen kaikkea myös Jumalalle. Sinä olet Jumalan silmissä kaunis. Voit nyt 
avata paketin (anna jonkun lapsista aukaista paketti).” 

Oona avasi paketin ja paketin sisältä löytyi pieni peili, johon oli liimattu tarra, jossa luki: ”Ju- malan 
silmissä kaunis”. ”Kun katsot peiliin näet siinä Jumalan suuren aarteen”, Maijan kirje jatkui. ”Sinä 
olet Jumalan suuri aarre. Jumala on luonut sinut juuri sellaiseksi kuin olet. Jumalan silmissä 
ihmisen omilla teoilla, kyvyillä, ominaisuuksilla tai ulkomuodolla ei ole mitään merki- tystä. Sinä olet



tärkeä juuri omana, ainutlaatuisena itsenäsi.” Oona katsoi itseään peilistä ja tunsi olonsa 
turvalliseksi ja onnelliseksi. Jumalan silmissä Oona oli kaunis, eikä millään muulla ollut mitään 
merkitystä. Oona päätti ottaa peilin seuraavalla kerralla kerhoon ja näyttää sitä myös Lotalle ja 
muille kerhokavereille ja kertoa kaikille siitä, kuinka jokainen ihminen on Jumalan silmissä kaunis ja
tärkeä.

Rukoillaan: Jumala, kiitos siitä että me olemme kaikki sinun silmissäsi kauniita ja tärkeitä, eikä 
millään ulkoisella piirteellä tai osaamisellamme ole väliä. Anna meidän myös kertoa siitä muille 
ihmisille. Anna meidän levittää ilosanomaasi. Jumala, jää siunaamaan meitä ja kaikkia meidän 
rakkaitamme. Aamen.

8.7. Hartaus 7

Aihesanat: Jeesus ja lapset

Raamatusta Jeesus siunaa lapsia kertomus omin sanoin kerrottuna (Mark. 10: 13–16):

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heitä. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen 
huomatessaan Jeesus hermostui. Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Sallikaa lasten tulla minun 
luokseni. Älkää estäkö lapsia tulemasta luokseni. Heidän kaltaistensa on Taivasten valtakunta. 
Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Sitten hän otti lapset 
syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Sylissä on turvallista ja hyvä olla. Lapset halusivat päästä Jeesuksen syliin, mutta jotkut aikuiset 
yrittivät estää sen. Jeesus kuitenkin oli toista mieltä. Hän välitti paljon lapsista ja halusi ottaa lapset
syliinsä. Siinä oli turvallista ja hyvä olla.

Tänään kokeilemme miltä tuntuu istua toisen sylissä ja miltä tuntuu ottaa toinen syliin. Vanhemmat 
ottavat lapsensa syliin: miltä tuntuu istua äidin tai isän sylissä? Miltä tuntuu pitää omaa lastaan 
sylissä? Seuraavaksi lapset pitävät toisiaan sylissä: miltä tuntuu pitää siskoa/veljeä sylis- sä ja 
miltä tuntuu olla heidän sylissään? Entä jos sylissäsi on ihan pieni vauva? Miltä se tuntuu ja mitä 
silloin pitää huomioida? Entä jos aikuiset istuisivat sylikkäin? Miltä aikuisesta tuntuu olla toisen 
aikuisen sylissä?

Iästä riippumatta sylissä on hyvä olla. Meistä jokainen on Jumalan isossa sylissä ja siinä meidän ei
tarvitse pelätä yhtään.

Rukoillaan: Rakas Taivaan Isä. Kiitos siitä, että saamme olla sinun lapsiasi. Sinun sylissäsi on hyvä
ja turvallista olla. Aamen.



8.8. Hartaus 8

Aihesanat: Jeesus maailman valo

Raivaa tila avoimeksi. Jokainen kerholainen ottaa itselleen parin. Toinen parista menee huoneen 
toiselle puolelle ja laittaa silmät kiinni. Hänen pitää päästä parinsa luokse silmät kiinni, pari voi 
auttaa kutsumalla kaveriaan. Muista, että tilassa pitää olla tarpeeksi vahtijoita, ettei satu 
törmäyksiä. Kun parit ovat löytäneet toisensa, osat vaihtuvat. Tämän jälkeen sama tehdään silmät 
auki niin, että molemmat pareista saa kokeilla etsimistä myös silmät auki.

Kumpi tapa oli helpompi, silmät auki vai kiinni paria etsiessä? Miksi? Löysivätkö kaikki parinsa kun 
silmät olivat kiinni?

Valossa on helpompi löytää etsimänsä, kun taas pimeässä etsimäänsä ei koskaan välttämättä 
löydä. Jeesus on maailman valo ja siinä valossa on turvallista olla. Siinä valossa on lupa 
kompuroida ja kaatua, etsiä ja löytää.

Jeesus on sanonut: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan 
hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12)

”Te olette maailman valo... Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun 
jalkaan. Siitä se valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt. 5:14–16)

Rukoillaan: Rakas Jumala. Kiitos, että saamme luottaa Jeesukseen, Hänen valossa ja turvassa 
saamme etsiä ja löytää. Jeesus, ole aina valonamme. Aamen.



9. Viitteet

(http://www.partio.fi/tutustu-partioon/historia)

Suomen Partiolaiset ry:n peruskirja hyväksytty jäsenkokouksessa Rovaniemellä 15.11.2008

http://fi.scoutwiki.org/Partiolupaus
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