
Ohjeita uudelle partiolaiselle 
 
Mitä partio on? 
Partio koostuu viikottaisista kokoontumisista oman ryhmän kanssa. Viikottaisia kokoontumisia 
kutsutaan koloilloiksi ja niiden lisäksi on myös monia erilaisia retkiä ja leirejä, jotka 
muodostavat partion ytimen ja niihin suositellaankin laajaa osallistumista. Partiossa tehdään 
erilaisia merkkejä, joita suoritetaan niin koloilloissa kuin retkilläkin.  
 
Partio jakaantuu ikäkausiin:  
Nuorimpia ovat perhepartiolaiset (0-6 vuotiaat), jotka harrastavat partiota oman aikuisen 
kannsa. 7-9 vuotiaat ovat sudenpentuja ja heistä muodostuvaa ryhmää kutsutaan laumaksi. 
Sudenpentujen suoritettavia merkkejä kutsutaan jäljiksi. Sudenpentu-ikäkauden jälkeen 
siirrytään seikkailijoiksi (10-12 vuotiaat) ja seikkailijoista muodostuvaa ryhmää kutsutaan 
joukkueeksi. Seikkailijoiden suorittamat merkit jakaantuvat ilmansuuntiin. 13-15 vuotiaat ovat 
tarpojia. Tarpojien ja sitä seuraavien ikäkausien ryhmiä kutsutaan vartioiksi ja he suorittavat 
tarppoja. Tarpojista siirrytään samoajiksi (15-18 vuotiaat), joiden ohjelma on jaettu taskuihin. 
Samoajien jälkeen seuraavat vaeltajat (18-22 vuotiaat), jotka suorittavat rasteja 
vaelluskarttaansa. Vaeltajista siirrytään aikuisiksi, jotka toimivat pääasiassa erilaisissa pesteissä, 
mutta joille järjestetään myös omaakin ohjelmaa. 
 
Koloillat pidetään omassa kokoontumispaikassamme, kololla, joka sijaitsee Mynämäen 
seurakuntakodin alakerrassa (käynti joen puolella, portaat alas) osoiteessa Keskuskatu 17. 
Kolokertoihin varustaudutaan sään mukaan, sillä lähtökohtaisesti jokaisella kolokerralla ollaan 
myös ulkona.  
 
Mitä partio maksaa? 
Partiota voi kokeilla 3 kertaa maksutta, jonka jälkeen on tehtävä päätös liittymisestä. Partion 
noin 60 euron suuruinen jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa. Saat erilliset ohjeet 
jäsenhakemuksen tekemisestä. Hakemus kannattaa tehdä heti, sillä partiovakuutus astuu 
voimaan kun lapsi on kirjattu jäsenrekisteriimme kuksaan. Muita kustannuksia tulee esimerkiksi 
retkistä ja leireistä, jotka maksavat noin 15-25 euroa, jolla kustannetaan esimerkiksi 
paikkavuokra, ruoka ja ohjelma. Isommat leirit ja tapahtumat voivat maksaa enemmän. 
 
Yleistä varusteista 
Partiossa ulkoillaan säällä kuin säällä, joten kunnolliset ulkoiluvarusteet ovat suositeltavat. 
Retkillä tarvitaan usein makuupussi ja -alusta, puukko, otsa- tai taskulamppu ja 
ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi ovat riittävät, halutessaan voi 
panostaa ruokailuvälinesettiin). Tavarat suositellaan pakkaamaan yhteen isompaan 
kassiin/rinkkaan, sen sijaan, että tavarat pakattaisiin useampaan pieneen kassiin. Alkuun pärjää 
hyvin lainatuillakin varusteilla, eikä heti tarvitse ostaa uusia. Meillä on käytössä 
lainavarustepankki, josta voi lainata erilaisia retkeilyvarusteita ottamalla yhteyttä 
ryhmänjohtajaan. Partiopukeutumisesta ja varusteista löydät lisää tietoa nettisivuiltamme. 
Mynamaenmaahiset.fi → materiaalit 
 
Huivin ja merkit saat lippukunnalta ilmaiseksi, partioasu ostetaan itse.  
 
Mahdollisia kysymyksiä voi esittää rohkeasti ryhmänjohtalle, kysymyksiin vastataan mielellään! 


