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MITÄ OVAT ESKARIVIIKKO JA 
PARTIOSEIKKAILU?

Esikoulujen Partioviikko ja Koululaisten Partioseikkailu ovat 
partiolaisten esikoululaisille, 1.-2. luokkalaisille ja iltapäiväkerhoille 
tuottamat materiaalipaketit, jotka esikoulu- tai kouluryhmät voivat 
tilata itselleen ilmaiseksi. Joka vuosi kymmeniätuhansia lapsia ja 
tuhansia ryhmiä osallistuu näihin aktiviteetteihin! 

Esikoulut ilmoittautuvat mukaan alkuvuodesta ja saavat materiaalit 
käyttöönsä keväällä. Koulut ja iltapäiväkerhot ilmoittautuvat 
Partioseikkailuun keväällä ja materiaalit toimitetaan niihin 
alkusyksystä.  

Materiaalit koostuvat erilaisista toiminnallisista aktiviteeteista, 
joista riittää ohjelmaa noin viikoksi, esimerkiksi kahden oppitunnin 
verran päivässä. Materiaaleihin kuuluvat opettajan opas, tehtäväkortti 
ja tarrat jokaiselle lapselle sekä partioesite kotiin. 

LIPPUKUNNALLE HELPPO TAPA 
HANKKIA UUSIA PARTIOLAISIA

Partioviikon aktiviteetit onnistuvat päiväkoti- tai kouluryhmän 
henkilökunnan voimin, mutta osana sitä on suositeltavaa, että 
lippukunta vierailee koulussa tai esikoulussa. Se on loistava tapa 
syventää lasten kokemusta partiosta ja markkinoida omaa syksyllä 
alkavaa toimintaa. Parhaimmillaan vierailusta voi muodostua jatkuva 
yhteistyö esikoulun tai koulun kanssa. Tämän materiaalin avulla 
lippukuntanne on helppo järjestää vierailu lähialueenne ryhmiin. 
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Muista, että voit olla itsekin 
yhteydessä lähikouluihin 
ja -päiväkoteihin ja sopia 

vierailusta!

YHTEYDENOTTO  
KOULUUN TAI PÄIVÄKOTIIN

Yhteydenotto esikouluun, ala-asteeseen tai iltapäiväkerhoon on 
tärkeä osa onnistunutta vierailua. Koulu voi toki olla myös suoraan 
yhteydessä lippukuntaanne. 

Selvitä yhteystiedot ja ole yhteydessä kouluun tai päiväkotiin 
(esimerkiksi johtajaan tai rehtoriin). 
 
Seuraavat asiat on hyvä kysyä:

 Onko koulu/päiväkoti ilmoittautunut Esikoulujen 
Partioviikkoon tai Koululaisten Partioseikkailuun?
 Kenen kanssa voi keskustella / sopia käytännön asioista? 
 Jos ovat ilmoittautuneet, milloin on suunnitteilla,  
että ryhmät tekevät aktiviteetteja?
 Milloin voitte tulla (pvm) ja mihin aikaan?
 Paljonko aikaa on varattu vierailulle?
 Ryhmän koko?
 Missä vierailu voidaan toteuttaa?  
Miettikää yhdessä, onko ulko- vai sisäohjelma parempi.
 Voitteko käydä tekemässä esivalmistelut  
paikan päällä ennen aloitusta?
 Onko ryhmä tehnyt oman partiohuudon?
 Onko ryhmä keksinyt omat partionimet?
 Onko ryhmä tehnyt omat partiohuivit?  
Jos ovat, niin kertokaa, että ne voi laittaa  
kaulaan kokouksen ajaksi.
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Kannattaa ottaa mukaan lippukuntanne 
yhteystietoja, niin opettaja voi jakaa ne lasten 

koteihin. Voit tehdä ja printata valmiit infolaput 
lippukuntasi tiedoilla partio.fi/partioseikkailu

ja partio.fi/esikoulut -sivuilla.

MITÄ MITEN KESTO
ESITTÄYTYMINEN Esim. kokoonnutaan piiriin 5 min

ALKUMENOT Laulu tai oma huuto 5 min

OHJELMA Valitse yhdessä opettajan kanssa 
ohjelma Eskariviikon tai Partioseikkailun 
koulumateriaaleista:

 partio.fi/partioseikkailu

 partio.fi/esikoulut

30–40 
min

LOPETUS Kerro, miten lippukunnan  
toimintaan pääsee mukaan.
Sähkötys ja sisaruspiiri.

5 min

VIERAILUN  
SUUNNITTELU

Tämän rungon pohjalta voitte koota vierailun ohjelman huomioiden 
lippukuntanne omat tavat sekä ryhmän ja opettajan mahdolliset 
toiveet. Runko on tehty noudattamaan sudenpentulauman 
normaalin kokouksen runkoa ja on kestoltaan noin yhden tunnin. 
Huomioittehan, että kouluissa voi olla käytettävissä yksi oppitunti 
(45 min) tai vähemmän, kun taas iltapäiväkerhossa aikaa voi olla 
enemmänkin. Voitte valita sään ja ryhmän/opettajan toiveiden 
mukaan joko ulkona tai sisällä toteutettavan ohjelmavaihtoehdon.
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KOKOUSRUNKO

Esittäytyminen
Kokoontukaa aluksi piiriin. Aloittakaa kokous esittelemällä itsenne ja oma 
partiolippukuntanne. Tämän jälkeen voitte antaa myös lasten kertoa omat 
nimensä ja mahdolliset keksimänsä partionimet. 

Alkumenot
Jokaisella lippukunnalla on omat tapansa aloittaa laumojen ja joukkueiden 
kokoukset. Tämä on hyvä paikka esitellä niitä myös koululaisille. Tehkää siis 
alkumenot, kuten omassa lippukunnassanne on tapana.

MUUTAMA ES IMERKKI:
 Laulu on yksi tapa aloittaa lauman kokous.  

Onko teillä olemassa joku sudenpentujen tai seikkailijoiden oma laulu? 

 Huuto on toinen hyvä tapa lisätä yhteishenkeä.  
Voitte huudattaa koululaisilla heidän oman keksimänsä huudon tai opettaa jonkin 
lippukuntanne omista huudoista. Kertokaa alkumenojen lopuksi koululaisille, 
mistä yhteinen tuntinne tulee koostumaan, jotta he tietävät mitä kaikkea hauskaa 
on seuraavaksi luvassa.

Varsinainen ohjelma
Valitse yhdessä opettajan kanssa ohjelma Eskariviikon tai Partioseikkailun 
koulumateriaaleista:

 partio.fi/partioseikkailu
 partio.fi/esikoulut

Lopetus
Kokoonnutaan lopuksi yhteen ja mietitään, mitä olemme tänään yhdessä 
tehneet, miltä se on tuntunut ja olemmeko oppineet uutta. Miltä tuntui olla 
partiossa? Tiesivätkö koululaiset, että myös he voivat aloittaa partion? Kerro, 
miten teidän lippukuntaan pääsee mukaan. Jos lippukunnallanne on pitkä 
jonotuslista, kerro myös naapurilippukunnasta. 

Voitte opettaa koululaisille, miten mennään sisaruspiiriin. Voitte tehdä 
lasten kanssa sähkötystä lippukuntanne tapojen mukaan. Kertokaa lapsille, 
että sisaruspiiri on partiolaisten tapa päättää yhteinen kokoontuminen ja 
opettakaa lapsille ”Hyvää yötä onni myötä, kiitos tästä päivästä, se oli kiva”-loru 
lippukunnan tapaan.

Kiittäkää koululaisia ja opettajia hauskasta hetkestä. Kannattaa lopuksi 
muistuttaa lapsia vielä, mistä lippukunnasta tulitte ja halutessanne jakaa 
yhteystiedot jaettavaksi koteihin.
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KOULULAISTEN PARTIOSEIKKAILU  
on partiolaisten 1.–2. luokkalaisille ja iltapäiväkerhoille 

tuottama materiaalipaketti, jonka kouluryhmät voivat 
tilata itselleen ilmaiseksi. Koulut ja iltapäiväkerhot 

ilmoittautuvat Partioseikkailuun keväällä ja 
 materiaalit toimitetaan niihin  

alkusyksystä.  

ESIKOULUJEN PARTIOVIIKKO  
on partiolaisten esikoululaisille tuottama 

materiaalipaketti, jonka esikouluryhmät voivat 
tilata itselleen ilmaiseksi.  Esikoulut ilmoittautuvat 

mukaan alkuvuodesta ja saavat materiaalit 
käyttöönsä keväällä. 
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 PARTIO.FI/PARTIOSEIKKAILU

 PARTIO.FI/ESIKOULUT

#PARTIOSCOUT


