
PERHEPARTIO

SP:n Kasvatusvaliokunta



PERHE 
on osa lippukuntaa. 

PERHE 
toimii luonnossa. 

PERHE 
tekee yhdessä

PERHE
tutustuu partion arvoihin. 



PERHEPARTI
O

PERHEPARTIO on Suomen 
partiolaisten virallista ohjelmaa

TAVOITTEENA on tarjota yhteistä 
toimintaa koko perheelle partion 
arvojen mukaisesti

PERHEPARTIO ei ole partion 
varsinaista kasvatustoimintaa, vaan 
mahdollisuus perheille tutustua 
siihen, mitä partio on



PERHEPARTIO
PERHEPARTIOLLE ei ole määritelty 
erillisiä kasvatustavoitteita, vaan 
toiminta tapahtuu yleisten partion 
arvojen ja kasvatustavoitteiden 
mukaisesti

PERHEPARTION järjestää aina 
lippukunta, mutta toiminnan 
järjestäminen on lippukunnille 
vapaaehtoista

PERHEPARTIOLAISET maksavat 
Suomen partiolaisten 
jäsenmaksun, alle kouluikäiset 
lapset ovat III-jäseniä



JÄSENMAKSUT
17 VUOTIAAT JA SITÄ VANHEMMAT eli aikuiset perhepartiolaiset maksavat I-maksun. (I-jäsen)

SAMAN PERHEEN 7-17 vuotiaat maksavat II-maksun. (II-jäsen)

7-17 VUOTIAAT maksavat I-maksun mikäli ovat perheen ensimmäisiä partiotoimintaan osallistuvia 

jäseniä (I-jäsen)

4-6 VUOTIAAT perhepartiolaiset maksavat aina III-maksun (III-jäsen)

0-3 VUOTIAAT eivät maksa jäsenmaksua (ei jäsen)

0-3 VUOTIAAT perhepartiolaiset merkitään Kuksa-jäsenrekisteriin ”vain lippukunnan jäsen, ei 

partiolainen”. Heidät pitää muistaa muuttaa jäseniksi 4 vuotta täytettyään. 0-3 vuotiaat voivat 

kuulua perhepartioryhmiin, mutta he eivät ole Suomen partiolaisten jäseniä. 0-3-vuotiaan 

vakuutus on voimassa, kun hän on paikalla oman partiolaisaikuisen kanssa

Jos perhe osallistuu perhepartiotoimintaan satunnaisesti tai esimerkiksi lapsen mukana on eri 

aikuinen kuin yleensä, noudatetaan partiotoimintaan tutustumisen periaatteita eli kyse on niin 

sanotusta EVP-toiminnasta.





OHJELMA
PERHEPARTIO-OHJELMA
on suunniteltu perheille joissa on 
3-6 vuotiaita lapsia, ryhmissä voi 
olla myös alle kolmivuotiaita

PERHEPARTIOSSA toimintayksikkö 
on nimenomaan perhe, ei kukin 
lapsi tai aikuinen. Perusyksikkö on 
lapsen ja aikuisen muodostama 
pari

AIKUINEN voi olla lapsen 
vanhempi tai muu tuttu ja 
turvallinen, esimerkiksi kummi, 
eno tai isovanhempi

LAPSET ovat koko ajan omien 
aikuistensa vastuulla

PERHEPARTION tarkoituksena on 
partioon tutustuttamisen ohella 
antaa lapsiperheille yhteisiä 
mukavia hetkiä luonnossa





LAPSELLE OVAT 
TÄRKEITÄ

3-VUOTIAANA
omat vanhemmat 
turvallisuuden, rakkauden ja hyväksynnän tunteet 
ennätysten tekeminen 

4-VUOTIAANA
kehut ja huomio 
erilaiset askartelut ja näpertelyt 

5-VUOTIAANA
päivittäinen huolenpito ja hellyys
aikuisen tuki kaveripiiriin ja liikkumiseen liittyvää 
itsenäistymiseen ja moraalin kehittymiseen liittyen
aikuisen aito kiinnostus lasta ja hänen tekemisiään kohtaan

6-VUOTIAANA
syli ja turvallinen aikuinen 
mitä muut ajattelevat lapsesta itsestään

Lähde MLL





AKTIVITEETIT
Perhepartiota varten on olemassa 
PERHEPARTIO-OHJELMA, joka koostuu 
AKTIVITEETEISTA

PERHEPARTION AKTIVITEETIT on jaoteltu 
kuuteen eri kokonaisuuteen, joiden avulla 
monipuolista tekemistä riittää koko 
vuodeksi

AKTIVITEETIT on koottu ikäkausien 
aktiviteettien tapaan partio-ohjelma.fi –
sivustolle

AKTIVITEETIT voidaan ja on 
tarkoituksenmukaistakin tehdä useamman 
kerran perhepartiovuosien aikana



AKTIVITEETIT
AKTIVITEETTIEN toteutustapaa on 
mahdollista vaihdella, mutta pienet lapset 
saavat varmasti elämyksiä irti myös 
samanlaisella toteutuksella

RYHMÄ valitsee itselleen sopivimmat 
aktiviteetit, mikään aktiviteeteista ei ole 
pakollinen

AKTIVITEETIN yhteydessä on kerrottu 
erilaisia toteutusideoita ja niitä voi 
jokainen myös lisätä itse sivustolle



AKTIVITEETTIKOKONAISUUDE
T

ARJEN TAIDOT: perheen yhteisten arkisten asioiden opettelu, esimerkiksi ensiapu 

ja turvallisuus.

RETKEILYTAIDOT: esimerkiksi nuotion sytytys, retkikeittimen käyttö, majoitteen

pystytys

KÄDENTAIDOT: esimerkiksi nikkarointi, askartelu, huovutus, kankaanpainanta

ULKOILUTAIDOT: retkien toteuttamiseen ja erilaisissa maastoissa liikkumiseen 

kannustaminen., esimerkiksi pulkkamäki, linturetki.

LUONTOTAIDOT:  esimerkiksi jälkien tunnistus, majan rakennus, hyönteisten 

tutkiminen

LIPPUKUNNAN TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN: säännöllisten kokoontumisten 

lisäksi ryhmä osallistuu lippukunnan tapahtumiin, esimerkiksi retkille, juhliin, 

kirkkoihin 



KOKOONTUMISET
PERHEPARTIORYHMÄ kokoontuu 3-5 

kertaa kaudessa

KOKOONTUMISET ovat 2-3 tunnin 

mittaisia 

KOKOONTUMISET etenevät aina lasten 

ehdoilla

Toimiva KOKOONTUMISAJANKOHTA on 

esimerkiksi viikonloppuaamupäivä

Vinkkejä kokouksen rakenteeseen löytyy 

osoitteesta partio-ohjelma.fi/partio-

ohjelma/perhepartio/



Esimerkki yhden perhepartioryhmän vuodesta



KOKOONTUMISEN RAKENNE
ALKUMENOT: 10-15 minuuttia

– Alkumenot ovat tärkeitä yhteenkuuluvuuden ja 

turvallisuuden tunteen vuoksi. 

– Alkumenot on hyvä tilaisuus saada kaikki tuntemaan 

olonsa tervetulleiksi ja muistuttaa kuka kukin on, mikäli 

edellisestä kokouksesta on kulunut aikaa.

– Tutut rutiinit sopivat hyvin alkumenoiksi, esimerkiksi 

huudot, leikit, maskotit

PÄIVÄN TEEMA: 45-60 minuuttia

– Tapaamisen varsinainen sisältö

– Partio-ohjelmasta löytyy kuusi eri aktiviteettiryhmää, 

joista kokouksen vetäjä voi poimia kokouksen aiheen.

– Toki kokouksen aihe voi olla myös joku muu ryhmän niin 

halutessa



KOKOONTUMISEN RAKENNE
EVÄSHETKI: 10-15 minuuttia

– Olennainen osa perhepartiotapaamista

– Aikuisilla mahdollisuus seurustella keskenään 

ja vaihtaa ajatuksia

JÄLKITYÖT: 15 minuuttia

– Huolehditaan varusteista ja ympäristöstä 

esimerkiksi pakkaamalla kokoontumisessa 

tarvittu varusteet ja keräämällä roskat mukaan

LOPPUMENOT: 15 minuuttia

– Selkeät loppumenot kuuluvat partiomaiseen 

toimintaan

– kierros kokouksen parhaista asioista

– Sisaruspiiri



SYMBOLIIKKA

PERHEPARTIOTOIMINNAN tunnuksena on 
orava. 

ORAVA kuvastaa perhepartiota, sillä lajin 
tapaan perhepartio on levinnyt koko 
Suomeen. 

ORAVA liikkuu päiväsaikaan ja on lapsille 
tuttu eläin. Sen voi tavata vaikkapa ryhmän 
retkellä. 

JOKAINEN perhepartiolainen voi saada 
vuosittain orava-merkin. Merkkien saamisen 
ajankohta on lippukunnan tai ryhmän 
päätettävissä.

ORAVA-MERKKIEN määrä kertoo, kuinka 
monta vuotta lapsi on ollut mukana 
perhepartiossa. 



PARTIONSININEN kuten partion tunnus

ORAVANPUNAINEN kuten perhepartion tunnusväri

AURINGONKELTAINEN kuten sudenpentujen ikäkauden tunnusväri

HIILLOKSENORANSSI kuten seikkailijoiden ikäkauden tunnusväri

KANERVANVIOLETTI kuten tarpojien ikäkauden tunnusväri

METSÄNVIHREÄ kuten samoajien ikäkauden tunnusväri

KARHUNRUSKEA kuten vaeltajien ikäkauden tunnusväri



MERKKIEN JAKO JA 
KIINNITTÄMINEN

Merkeistä ensimmäiseksi jaetaan punainen, perhepartion värinen merkki, jonka 
jälkeen merkkien värillä ei ole väliä.

Merkki on hyvän mielen merkki. Saadakseen merkin tarvitsee vain olla 
olemassa ja osallistua perhepartioon.

Merkit kannattaa kiinnittää partiohuiviin, ruokailupussiin, partioviittaan, pipoon 
tai muuhun lapsen mukana kulkevaan. 

Lapsen paitaan merkkien kiinnittäminen ei kannata, sillä perhepartiolaiset 
kasvavat uskomatonta vauhtia. 

Perhepartiossa toimiva aikuinen saa kiinnittää merkin oman partiopaidan 
oikeaan hihaan. Ryhmä voi myös päättää olla jakamatta merkkejä 
aikuisille.



SYMBOLIIKKA



Ja sitten hommiin…

Suunnitelkaa ohjelma yhdelle perhepartiovuodelle

Ottakaa suunnittelussa huomioon

Aktiviteettien monipuolisuus

Lippukunnan tapahtumat

Vuoden kierto

Jos aikaa jää, suunnitelkaa johonkin kokoukseen tarkempi sisältö. 
Miettikään, millä tavoin kyseisen kokoontumisen aktiviteetin voisi 
toteuttaa. Lisätkää vinkkinne käyttöön muillekin osoitteessa partio-
ohjelma.fi.





KIITOS!
WWW.PARTIO-OHJELMA.FI

Kuvat Eeva Helle


