PARTION
IKÄKAUDET

ESITYKSEN KULKU
● Ensiksi yleistä ikäkausista.
● Seuraavaksi ikäkaudet järjestyksessä.
● Todella nopea katsaus perhepartioon ja sisupartioon.

● Esityksen päättäminen.

YLEISTÄ IKÄKAUSISTA, PARTIOPOLUSTA
● Ikäkaudet ovat kokonaisuus. Ne yhdessä muodostavat partiopolun, joka jatkuu katkeamattomana
●
●

ikäkaudesta toiseen.
Partio-ohjelma Suomessa on suunniteltu 7-22 -vuotiaille eli kattamaan koko peruskouluajan sekä koko
nuoruusvuosien kehityksen vuodet.
Eri ikäkausissa matkaa tehdään eri tavoin. Aikuinen on matkaopas, jonka tulee nähdä tämä matka
kokonaisempana kuin matkalaisen itse.

● Joissain lippukunnissa on jonkin verran joustoa ikäkausien välillä.
● Tietyn henkilön kohdalla voidaan katsoa menevän vielä nuoremman ikäkauden mukaisesti, vaikka ikä
olisikin jo seuraavaan sopiva.

SUDENPENNUT (7-9V)
● SUDENPENNUT toimivat yhdessä oman laumansa kanssa tutustuen ja harjoitellen eri

●

kasvatustavotteita ja suorittaen JÄLKIÄ ja ASKELEITA. Jäljet ovat aktiviteettikokonaisuuksia, joita on
yhteensä 35 kappaletta. Jokaisessa jäljessä on 8-12 askelta eli aktiviteettia. 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 AKELA, useasti jopa kaksi, joko aikuinen tai vaeltaja.

SEIKKAILIJAT (10-12V)
● Ohjelma koostuu ILMANSUUNNISTA

● Alkaa tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan ryhmäänsä/joukkueeseensa.
● Jokaiseen ilmansuuntaan kuuluu parisenkymmentä AKTIVITEETTIA, kaksi RETKEÄ, osallistuminen
KISAAN ja vähintään yksi TAITOMERKKI.

● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa toimeliaisuus, neuvokkuus, itsekontrolli, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö.
● Johtajana toimii SAMPO, joka on aikuinen tai vaeltaja.

TARPOJAT (12-15V)
● Kestää 2-3 vuotta siten, että samoajaksi siirrytään sinä vuonna, kun partiolainen täyttää 15 vuotta.

● Koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista. (TARPPO) Voidaan suorittaa, missä järjestyksessä
tahansa.

● MAJAKKA on tapahtuma, jossa kokeillaan ja testataan opittuja tietoja ja taitoja. Vartio suunnittelee
itselleen majakan, johon se toiminnassa tähdätään ja vartio valitsee itse ne tarpot, joita vaaditaan kyseisen
majakan suorittamiseen.

● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa spontaanius, innostuminen, hämmennys, suojautuminen,
herkkänahkaisuus, arkuus, lyhytjänteisyys ja mielialojen vaihtelu.

● Johtajana aikuinen LUOTSI ja samoajaikäinen vartionjohtaja.

SAMOAJAT (15-17V)
● Ohjelma kestää 3 vuotta

● Koostuu aktiviteeteista, jotka on jaettu 21 eri TASKUun.
● Pakollisissa taskuissa tutustutaan mm. samoajaohjelmaan ja opitaan johtajuutta sekä ryhmätyöskentelyä.
● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa aatteellisuus, aktiivisuus, energisyys, etsiminen, kyseenalaistaminen ja
kapinointi.

● Johtajana aikuinen LUOTSI ja samoajat toimivat myös VERTAISJOHTAJINA.
● Ryhmänohjaajakurssille (ROK) ilmoittautuminen mahdollisuutena. Ei ole pakollista.

VAELTAJAT (18-22V)
● Tämä ikäkausi kulkee niin sanotusti mukana ja siinä on huomioitu eri elämänvaiheet niin opiskelujen, töiden
kuin henkilökohtaisten toiveiden mukaisesti.

● Aktiviteetit on jaettu RASTEIHIN ja niiden pohjalta jokainen vaeltaja koostaa oman henkilökohtaisen
VAELLUSKARTAN. Vuosittain tarkastetaan, missä ollaan ja mihin mennään, ja tarpeen mukaan tehdään
muutoksia ja päivitellään mainittua karttaa.

● Ikäkauden kehitysvaiheita kuvaa vakiintuminen, etsiminen, valinnat, ratkaisut, epäily, maailmankuvan valinta,
suuri henkinen kasvu, oman linjan ja elämäntavan löytö, itsenäistyminen, vastuullisuus ja pitkäjänteisyys.

● Johtajana aikuinen LUOTSI ja vaeltajat toimivat myös VERTAISJOHTAJINA.
● Useasti käydään Partiojohtajan peruskurssi (PJ-PK) tämän ikäkauden aikana. Ei ole pakollinen.

AIKUISET (22+V)
● Toimivat erilaisissa pesteissä ja apukäsinä.

● Toimivat mahdollistajan roolissa ja heidän omia tietoja, taitoja ja lahjakkuuksia voidaan hyödyntää niin
ryhmänjohdossa kuin yhdistysteknisissä asioissa.

● Kolmiapila – Gilwell –kurssi (KO-GI) eli partiojohtajakoulutuksen jatkokurssi mahdollisena
suorituksena. Ei ole pakollinen.

● Pesteinä voivat olla akela, sampo, luotsi tai ihan joku muu.
● Aikuisuus ei suoraan merkitse johtajuutta.

PERHEPARTIO JA SISUTOIMINTA
● Uusin lisäys partiotoimintaan on perhepartio, joka ei käytä vielä partio-ohjelmaa vaan toimii omalla
tavallaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaisesti, kuitenkin noudattaen partion arvoja ja toimintamalleja.

● Perhepartiolaisillakin on nyt vakuutusturva, kun saman perheen aikuiset ovat maksaneet partion
jäsenmaksun, 4-6 –vuotiaat oman 3-jäsenmaksuluokan maksunsa ja 0-3 –vuotiaat voivat olla mukana
maksutta.

● Sisutoiminta noudattaa aina tietyn ikäkauden mukaista ohjelmaa sovellettuna ryhmän omien kykyjen ja
taitojen mukaisesti.

● Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden
tai muun ominaisuuden takia.

LISÄTIETOA
• https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/partion-ikakaudet/
• https://fi.scoutwiki.org/Ik%C3%A4kaudet

KIITOS!

