Tämä rastikierros on osa Lounais-Suomen partiopiiri ry:n
sekä paikallisen partiolippukunnan Kaverikuu-kampanjaa.
Ethän siirrä tai hävitä rastia.
Lisätietoja partiotoiminnasta löydät partio.fi/tule-mukaan/
Lähimmän partiolippukunnan tiedot löydät www.partioon.fi.

JOKAMIEHENOIKEUDET
Partiossa liikutaan luonnossa. Retkiä voi tehdä kaupunkiympäristössä,
metsissä ja vesillä, joten on tärkeää tietää mitä luonnossa saa tehdä ja mikä on
kiellettyä. Sen määräävät jokamiehenoikeudet.
Mitkä kaikki vaihtoehdot pitävät paikkansa? Jokamiehen oikeudet tarkoittavat,
että saan...
• Pystyttää teltan tyhjillään olevan kesämökin pihaan.
• Pyöräillä ja hiihtää metsässä.
• Ajaa moottorikelkalla tai mönkijällä metsässä.
• Sytyttää nuotion makkaranpaistoa varten.
• Kiehauttaa kahvit retkikeittimellä.
• Haudata litistetyn hernekeittopurkin kiven koloon.
• Kerätä kukkia talousmetsästä.
• Kerätä kukkia luonnonpuistosta.
• Ottaa tuoreita oksia kasvavasta tai kaatuneesta puusta.
• Kerätä sammalta
Oikeat vastaukset löytyvät QR-koodin takaa:
Jos QR-koodi ei toimi, voit käydä katsomassa
Jokamiehenoikeudet täältä:
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
ja verrata vastauksiasi niihin!

Osallistu #kaverikuu haasteeseen!
Postaa Instagram-feediin kuva 1.1.-31.1. välisenä aikana rastikierrokselta ja
käytä hashtagia #kaverikuu. Jokainen haasteeseen julkisella profiililla
osallistunut ja kuvassa näkyvä saa palkinnoksi L-SP heijastimen!
Osallistujiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä. Instagram ei ole mukana
haasteessa.
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KIMIN KOE
Kimin koe on leikki, jossa tarvitset tarkkaavaisuutta ja muistia.
•

•
•
•
•

Kerätkää noin 10 pientä esinettä, jotka teillä itsellänne on mukana tai jotka
löydätte ympäristöstä. Esineitä voivat olla esimerkiksi kivet ja kepit,
hanskat, heijastimet ja avaimenperät.
Valitkaa, kuka teistä on leikin johtaja.
Leikin johtaja asettaa esineet toisten eteen, ja muut saavat katsoa tavaroita
hetken.
Sen jälkeen he sulkevat silmänsä ja sillä aikaa johtaja poistaa jonkin
esineistä.
Muiden tehtävänä on keksiä mahdollisimman nopeasti, mikä esine puuttuu.

KIMIN TARINA
Kim tutustui muuan herra Lurganiin, joka oli vanhojen jalokivien ja muiden
harvinaisuuksien kauppias ja hallituksen vakooja. Herra Lurgan antoi Kimille erilaisia
huomioimistehtäviä ja neuvoi häntä painamaan tarkasti mieleensä pienimmätkin
yksityiskohdat. Hän aloitti näyttämällä Kimille tarjottimellisen erilaisia jalokiviä ja antoi
Kimin tarkastella niitä minuutin ajan. Sitten hän peitti tarjottimen liinalla ja pyysi Kimiä
kertomaan kuinka monta kiveä tarjottimella oli ja kuvailemaan niitä. Aluksi Kim muisti
ainoastaan muutaman jalokiven, eikä pystynyt kuvailemaan niitä kovinkaan tarkasti,
mutta jonkin ajan harjoiteltuaan hän oppi muistamaan hämmästyttävän paljon
yksityiskohtia.
Tarina pohjautuu Rudyard Kiplingin alkuperäiseen kertomukseen Kimin seikkailut ja se
on mukailtu B-P:n Partiopojan kirjasta vuodelta 1961. Kimin seikkailuiden pohjalta
partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell sai idean kyseiseen opetusmenetelmään ja
alkoi käyttää sitä osana partiokasvatusta.
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PARTIOTA YMPÄRI MAAILMAA
Partiota harrastetaan joka puolella maailmaa ja partiolaisia on noin 45 miljoonaa.
Suomessa partiolaiset oppivat muista maista, voivat saada kavereita eri puolilta
maailmaa ja pääsevät osallistumaan leireille ulkomailla. Testaa tietosi tässä tietovisassa!
1. Missä maassa on eniten partiolaisia?
a. Brasiliassa
b. Indonesiassa
c. Yhdysvalloissa
3. Kaikkien maailman partiolaisten
yhteinen leiri, World Scout Jamboree,
järjestetään neljän vuoden välein.
Missä maassa Jamboree on vuonna
2023?
a. Etelä-Korea
b. Meksiko
c. Saksa
5. Mikä on JOTI?
a. Kaikkien maailman partiolaisten
johtaja
b. Kaikkien maailman partiolaisten
tapahtuma internetissä
c. Kaikkien maailman partiolaisten
suorittama taitomerkki

2. Kuinka monessa maailman maassa ei
voi harrastaa partiota?
a. 72
b. 17
c. 5
4. Minkä maiden partiolaisten kanssa
Suomen Partiolaiset tekevät tällä
hetkellä kehitysyhteistyötä?
a. Senegal ja Bagladesh
b. Niger ja Intia
c. Uganda ja Nepal

Tarkista tästä oikeat vastaukset!

Osallistu #kaverikuu haasteeseen!
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Oikeat vastaukset:
1. B Indonesiassa
2. C 5
3. A - Etelä-Korea
4. C Uganda ja Nepal
5. B - Kaikkien maailman partiolaisten tapahtuma internetissä
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OSAAMISKORTIT
Partiossa oppii ja pääsee käyttämään todella monenlaisia taitoja. Eri
ikäiset partiolaiset tekevät itselleen sopivia tehtäviä, kuten ruokalistan päättäminen
yhdessä, muiden auttaminen kädentaidoissa, ryhmän johtaminen tai tapahtuman
järjestäminen.
Katsokaa linkin ja QR-koodin takaa löytyviä partiolaisten osaamiskortteja. Kerro
kaverillesi, mitä näistä hän jo osaa, tai mieti, mitä itse jo osaat. Miettikää, mitä asioita
haluaisitte vielä oppia

https://urly.fi/1QiX

Osallistu #kaverikuu haasteeseen!
Postaa Instagram-feediin kuva 1.1.-31.1. välisenä aikana rastikierrokselta ja
käytä hashtagia #kaverikuu. Jokainen haasteeseen julkisella profiililla
osallistunut ja kuvassa näkyvä saa palkinnoksi L-SP heijastimen!
Osallistujiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä. Instagram ei ole mukana
haasteessa.

Tämä rastikierros on osa Lounais-Suomen partiopiiri ry:n
sekä paikallisen partiolippukunnan Kaverikuu-kampanjaa.
Ethän siirrä tai hävitä rastia.
Lisätietoja partiotoiminnasta löydät partio.fi/tule-mukaan/
Lähimmän partiolippukunnan tiedot löydät www.partioon.fi.

ENSIAPUA JA
PALELTUMIEN ESTOA
Partiossa opitaan monenlaisia hyödyllisiä asioita, kuten ensiaputaitoja.
Tiedättekö, mikä on paleltuma? Mitä pitää tehdä jos sinä itse tai kaverisi saa
paleltuman? Miten voit estää paleltuman syntymisen?
Miettikää näitä kysymyksiä, ja lukekaa eteenpäin vasta sitten.
Pinnallisen paleltuman tunnistaa ihon pistelystä. Iholla on
valkoinen laikku ja se tuntuu kovalta. Vähitellen iho muuttuu
tunnottomaksi. Lämmitä paleltunutta ihoaluetta esimerkiksi
painamalla sitä kevyesti lämpimällä kädellä, kunnes ihon väri on
normaali, kovettuma hävinnyt ja tunto palannut. Paleltunutta
kohtaa ei saa hieroa, sillä vamma voi pahentua. Paleltumien riski
kasvaa, esimerkiksi jos viettää pitkään aikaa kylmässä märillä
vaatteilla.
Syvässä paleltumassa vaurioituu ihon lisäksi myös ihonalaisia
kudoksia. Paleltunut osa on tunnoton ja kova, sulamisvaiheessa voi
muodostua vesirakkuloita. Paleltunut alue jää hauraaksi,
pahimmillaan seurauksena voi olla kuolio. Paleltunut alue
suojataan kylmältä. Potilas on pidettävä lämpimänä, sillä hän
saattaa kärsiä myös alilämpöisyydestä. Potilas toimitetaan
lääkäriin.
Keksikää nyt oma lämmittelyjumppa, jossa liikutatte erityisesti niitä
ruumiinosia, joihin voi kaikista helpoiten tulla paleltumia.
Tehkää keksimänne jumppa!
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LAULUT JA LEIKIT PARTIOSSA
Partiossa pidetään hauskaa. Leikit ja laulut ovat osa
viikoittaisia tapaamisia, retkiä, juhlia ja tietysti
iltanuotioita. Tiedätkö jotain retkille sopivia lauluja?
Nyt lauletaan Metrin pitkä makaroni!
Löydät Youtube-videon QR-koodin tai linkin
https://urly.fi/1Qhk takaa
Sanat myös tässä:
(san. Pekka Zorro Saarela)
1. Metrin pitkä makaroni, makaroni metrin pitkä.
Metrin pitkä makaroni, makaroni metrin pit yks, kaks, kol.
2. Ihmeen kaunis neitokainen, neitokainen ihmeen kaunis.
Ihmeen kaunis neitokainen, neitokainen ihmeen kau yks, kaks kol.
3. Jäisen kylmä Coca-cola, Coca-cola jäisen kylmä.
Jäsen kylmä Coca-cola, Coca-cola jäisen kyl yks, kaks, kol.
4. Metrin pitkä neitokainen, neitokainen metrin pitkä.
Metrin pitkä neitokainen, neitokainen metrin pit yks, kaks, kol.
5. Ihmeen kaunis Coca-cola, Coca-cola ihmeen kaunis.
Ihmeen kaunis Coca-cola, Coca-cola ihmeen kau yks, kaks, kol.
6. Jäisen kylmä makaroni, makaroni jäisen kylmä.
Jäsen kylmä makaroni, makaroni jäsein kyl yks, kaks, kol.
7. Metrin pitkä Coca-cola, Coca-cola metrin pitkä.
Metrin pitkä Coca-cola, Coca-cola metrin pit yks, kaks, kol.
8. Ihmeen kaunis makaroni, makaroni ihmeen kaunis.
Ihmeen kaunis makaroni, makaroni ihmeen kau yks, kaks, kol.
9. Jäisen kylmä neitokainen, neitokainen jäsen kylmä.
Jäisen kylmä neitokainen, neitokainen jäsein kyl yks, kaks, kol, neljä.
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PÄIVÄN HYVÄ TYÖ
Partiolainen on hyvien puolella ja haluaa tehdä maailmasta hieman paremman
paikan. Siksi osa partiota on päivän hyvä työ.
Se on usein jotakin arkista, esimerkiksi oven auki pitäminen kaverille tai
kotitöissä auttaminen. Se voi myös olla jotakin suurempaa ja vaikuttamista
isoihin yhteiskunnallisiin asioihin.
Mitä hyvää olet tehnyt tänään?
Tai mikä voisi olla päivän hyvä työsi vielä tänään?
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SALAISIA TAPOJA
Tiesitkö, että...
• partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä?
• monella partiolaisella on partionimi? Sitä, miten ja milloin partionimen saa,
emme voi tässä paljastaa...
• partiolaisten tapaamispaikkaa kutsutaan koloksi?
• vaikka partiolaisten partioasut ovat samanlaisia, jokaisella lippukunnalla on oma
merkki partiohuivissa?
• taputtamisen sijaan partiolaisilla on olemassa erilaisia huutoja kiitokseksi ja
kannustukseksi? Esimerkiksi retkillä muonittajaa voidaan kiittää huutamalla
yhteen ääneen RRRRRRRRRRRRRRRRÄISKÄLE!
• Ryhmillä eli vartioilla ja lippukunnilla on omat tunnushuutonsa? Tässä pari
esimerkkiä:
Noormarkkulaisen Pääskyparven huuto:
Pääskyparvi ollaan
Noormarkusta tullaan
Paras lippukunta
From Satakunta!
Turkulaisen Partio-Puhurit -lippukunnan huuto:
Puhurit puhaltaa yhteen hiileen!
Raumalaisen Narvin Tytöt -lippukunnan huuto:
Än tee, än tee,
ei mikään en tee.
Narvin Tytöt jee.
Keksikää nyt oma huuto ja huutakaa se niin kovaa kun pystytte!
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SYMBOLIIKKA
Partiossa on monenlaisia taitomerkkejä, tunnuksia, ansiomerkkejä ja muita symbolisia
merkkejä. Yhdistä oikea merkki tai symboli ja sen selitys:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A. Suomen Partiolaisten tunnus
B. Tarpoja-ikäkauden päätösmerkki
C. Sudenpentu-ikäkauden merkki
D. Mannerheim-solki
E. Osmonsolmu
F. Seikkailija-ikäkauden taitomerkki
Tarkista oikeat vastaukset QR-koodin takaa:
Osallistu #kaverikuu haasteeseen!
Postaa Instagram-feediin kuva 1.1.-31.1. välisenä aikana rastikierrokselta ja
käytä hashtagia #kaverikuu. Jokainen haasteeseen julkisella profiililla
osallistunut ja kuvassa näkyvä saa palkinnoksi L-SP heijastimen!
Osallistujiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä. Instagram ei ole mukana
haasteessa.

Oikeat vastaukset:
1 = C. Sudenpentuikäkaudenmerkki
2 = A. Suomen partiolaisten tunnus
3 = F Seikkailijaikäkauden taitomerkki
4 = B Tarpojaikäkauden päätösmerkki
5 = E Osmonsolmu
6 = D Mannerheimsolki
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VIITTOMAKIELI
Partiossa voi oppia vaikkapa viittomakieltä. Partiota voi myös harrastaa riipumatta siitä,
mikä oma kielesi on. Yritä viittoa kaverillesi jotakin, esimerkiksi oma nimesi tai partiolaisten tunnus: Ole valmis!
Katso QR-koodin tai linkin takaa partiolupaus viittomakielellä:

https://urly.fi/1QiM

Osallistu #kaverikuu haasteeseen!
Postaa Instagram-feediin kuva 1.1.-31.1. välisenä aikana rastikierrokselta ja
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