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PARTIOKERHO 
 

Mikä on partiokerho? 
 
Partiokerho liittyy valtakunnalliseen harrastamisen Suomen malliin. Siinä päätavoitteena on lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja 
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 
Partiokerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti. Partiokerho 
on partiolaisten järjestämää toimintaa.  Kerho on osallistujille ilmaista eikä edellytä partion 
jäsenmaksun maksamista. Partiokerhon avulla tavoitetaan niitä lapsia, jotka eivät muutoin löytäisi 
varsinaiseen partioharrastukseen. 
Lounais-Suomen Partiopiirin alueella ensimmäinen pilottikerho toteutettiin keväällä 2021 Porissa, 
Itätuulen koululla. Partiokerho toimi kerran viikossa, 4 viikon ajan. Kerho järjestettiin yhteistyössä 
Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa, jonka palkkaamia pilottikerhon vetäjät olivat. 
 
Miten järjestämme partiokerhon? 
 
Helpoin tapa on olla yhteydessä oman kunnan nuorisopalveluihin, harrastamisen Suomen mallin 
koordinaattoriin tai sivistystoimeen. Moni kunta on mukana Harrastamisen Suomen mallissa, jonka 
tavoitteena on järjestää kouluilla harrastuskerhoja. Oman kunnan tilanteen saa selville kunnan omilta 
nettisivuilta tai harrastamisen Suomen mallin nettisivuilta.  
 
Yleensä kouluilla järjestettävä harrastustoiminta sovitaan jo aikaisessa vaiheessa, joten kannattaa olla 
hyvissä ajoin liikkeellä. Esimerkiksi keväällä saatetaan jo sopia harrastuskerhoista tulevaan syksyyn. 
Lisätietoa partiokerhon järjestämisestä löydät täältä. 
 
Pohtikaa vastaus näihin kysymyksiin ennen kuin olette yhteydessä kuntaan: 
 

 Minkälaista toimintaa voimme kouluille tarjota? 
 Mille kouluille/millä alueella voimme järjestää partiokerhoja? 
 Onko kerhon vetäjät jo valittu? 
 Millä aikavälillä voimme toimia? 
 Mitä tarvikkeita tarvitsemme tai mistä ne saamme? 

 
Jos lippukuntanne tarvitsee tukea partiokerhon järjestämiseen, piiriin voi olla yhteydessä ja pyytää 
apua esimerkiksi keskusteluihin kunnan kanssa, partiokerhon mainontaan tai johonkin muuhun 
partiokerhoihin liittyvään asiaan. 
 
Valmis ohjelmamateriaali partiokerhoon lippukunnan käyttöön 
 
Yhdessä pilottikerhon ohjaajien kanssa luotiin partiokerhomateriaali, joka sisältää neljälle 1,5 h 
mittaiselle kerhokerralle toimintaa. Jokaiselle kerralle on oma teemansa. Teemoiksi valikoitui 
ensiapu, jokamiehenoikeudet, suunnistus ja retkiruoka.  
 
Lippukunnat voivat käyttää valmiita materiaaleja sellaisenaan tai halutessaan muokata 
ohjelmarunkoa tai poimia valmiita ideoita. Partiokerhon pituutta voi muuttaa koulujen toiveen 
mukaan. Esimerkiksi jos koulupäivä venyy pitkäksi, voi kerhokerralle sisällyttää eväshetken. 
Ohjelmaa voi myös lyhentää jättämällä leikkejä pois ohjelmasta. 
Miten mainostamme lippukunnan toimintaa partiokerhossa? 
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Partiokerhoon voi helposti ottaa mukaan lippukunnan omia perinteitä esimerkiksi alku- tai 
loppumenoihin. Jokaisella kerralla voi kertoa, mitä aiheeseen liittyvää lippukunnassa on esimerkiksi 
leireillä tai koloilloissa tehty.  
 
Voitte tehdä mainoksen koulun alueella toimivista lippukunnista, joista löytyy yhteystiedot, kolon 
sijainti sekä jos mahdollista, kerholaisten ikäkauden ryhmien kokoontumispäivät ja ajat. Kannattaa 
mainita jos jotkut lippukunnat ovat erikseen poika- tai tyttölippukuntia sekä jos alueella on maa- tai 
meripartiolippukuntia. 
 
Partioharrastusta mainostaessa on tärkeä kertoa sen monipuolisuudesta; retkistä, leireistä, 
vaelluksista ja eri aktiviteeteista joita partiossa tehdään. On hyvä käyttää apuna omia parhaimpia 
partiomuistoja. 
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