
Ikäkaudet



Perhepartio
-Uusin lisäys partiotoimintaan

-Toimii omalla tavallaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaisesti, kuitenkin 

noudattaen arvoja ja toimintamalleja

-Perhepartio ei käytä vielä partio-ohjelmaa

-Perhepartiolaisillakin on nyt vakuutusturva kunnossa, kun saman perheen 

aikuiset ovat maksaneet partion jäsenmaksun, 4-6 –vuotiaat oman 3-

jäsenmaksuluokan maksunsa ja 0-3 –vuotiaat voivat olla mukana ilmaisina



Sudenpennut (7-9v)
-Sudenpennut toimivat  yhdessä oman laumansa kanssa tutustuen ja 

harjoitellen eri kasvatustavotteita ja suorittaen jälkiä ja askeleita. Jälkiä eli 

aktiviteettikokonaisuuksia on yhteensä 35 kappaletta. Jokaisessa jäljessä on 8-

12 askelta eli aktiviteettiä. Jäljissä tehdään pakolliset askeleet ja valinnaisista 

vähintään kaksi.

-Sudenpentuja ja heidän toimintaa kuvaa parhaiten puuhailu, tarinointi, 

tutustuminen, harjaantuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen

Jäljet on sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden mukaiseen osioon. Kustakin 

osiosta tulee tehdä vähintään yksi jälki toimintavuoden aikana.

Sudenpennuilla on oma akelansa, useasti jopa kaksi. Aikuinen tai vaeltaja 



Seikkailijat (10-12v)
-Ohjelma koostuu ilmansuunnista

-Alkaa tervetuloa-vaiheella jonka aikana tutustutaan omaan 

ryhmäänsä/joukkueeseensa

-Jokaiseen ilmansuuntaan kuuluu parisenkymmentä aktiviteettia, keksi retkeä, 

osallistuminen kisaan ja vähintään yksi taitomerkki

-Johtajana toimii sampo joka on aikuinen tai vaeltaja



Tarpojat (12-15v)
-Kestää 2-3 vuotta siten, että samoajaksi siirrytään sinä vuonna kun täyttää 15 

vuotta

-Koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista

-Voidaan suorittaa missä tahansa järjestyksessä. Vartio suunnittelee itselleen 

majakan johon tähdätään ja valitsee ne tarpot joita vaaditaan kyseiseen 

majakkaan. Majakka on tapahtuma jossa kokeillaan ja testataan opittuja 

asioita

-Johtajana aikuinen luotsi ja samoajaikäinen vartionjohtaja



Samoajat (15-17v)
-Ohjelma kestää 3 vuotta

-Koostuu aktiviteeteista jotka on jaettu 21 eri taskuun. Pakollisissa tutustutaan 

mm. samoajaohjelmaan ja opitaan johtajuutta ja ryhmätyöskentelyä.

-Johtajana aikuinen luotsi ja toimivat myöskin vertaisjohtajina



Vaeltajat (18-22v)
-Kulkee mukana ja on huomioitu eri elämänvaiheet niin opiskelujen, töiden ja 

henkilökohtaisten toiveiden mukaisesti.

-Aktiviteetit on jaettu rasteihin

-Jokainen vaeltaja koostaa oman henkilökohtaisen vaelluskartan. Vuosittain 

tarkastetaan missä ollaan ja mihin mennään ja tarpeen mukaan tehdään 

muutoksia ja päivitellään.

-Johtajana aikuinen luotsi ja toimitaan vertaisjohtajina

-Useasti käydään partiojohtajan peruskurssi tällä ikäkaudella



Aikuiset (22+)
-Toimii erilaisissa pesteissä ja apukäsinä

-Toimii myös mahdollistajana ja voidaan hyödyntää myöskin omia tietoja, 

taitoja ja lahjakkuuksia niin ryhmänjohdossa kuin yhdistysteknisissä asioissa



Yleistä ikäkausista
-Lisäksi on myös sisutoimintaa, joka noudattaa aina tietyn ikäkauden mukaista 

ohjelmaa ryhmän omien kykyjen ja taitojen mukaisesti

-Joissain lippukunnissa on jonkin verran joustoa ikäkausien välillä. Tietyn 

henkilön kohdalla voidaan katsoa menevän vielä nuoremman ikäkauden 

mukaisesti, vaikka ikä olisikin jo seuraavaan sopiva


