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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Johdanto

Partiossa suoritusohjelma on tapa päästä aatteen mukaisiin 
tavoitteisiin. Tässä suorituskirjassa on Järvi-Espoon Eräparti-
olaisten näkemys siitä, miten niihin parhaiten päästään. 
Suorittamalla tämän suorituskirjan suoritukset pääset sisälle 
partion arvomaailmaan ja olet yhtenä arvokkaana lenkkinä 
säilyttämässä eräperinteitä.

Suoritukset on jaettu kolmeen luokkaan, jotka etenevät järj-
estyksessä III , II  ja I-luokka. Jokaisen suorituksen kohdalla 
on paikka vartionjohtajan- tai partionjohtajan kuittaukselle 
läpäisystä suorituksesta. Luokan lopuksi on loppukoe, jossa 
testataan kykyä soveltaa opittuja taitoja ja tietoja. Vaikka 
termit suoritus ja loppukoe saattavat kuullostaa raaoilta har-
rastustoimintaan, ne ovat vain perinteisiä nimityksiä sille, mitä 
partiossa tehdään. Tämän suorituskirjan ohjelmasta osa to-
teutetaan kololla tai sen ulkopuolella viikoittaisissa kokouksis-
sa, mutta merkittävä osa vaatii jalkautumista luontoon retkille 
ja kisoihin oman vartion kanssa.

Hyviä suoritushetkiä ja onnistumisen iloa!

Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry:n Koulutustoimikunta
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Henkilötiedot

Partionimi   _____________________________

Nimi    _____________________________

Syntymäaika   ___ . ___ . _____
 
Osoite    _____________________________
    
     _____________________________
  
Puhelin kotiin   _____________________________

Oma kännykkä  _____________________________

OMA KUVA
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Huoltajan lupa osallistua partiotoimintaan

Annan luvan _________________________ lle osallistua parti-
otoimintaan.

__________ ssa __ . __ . _______

Huoltajan allekirjoitus ______________________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Vartio

Vartion nimi  ________________________

Vartionjohtaja  ________________________

Puhelin   ________________________

Vartionjohtaja  ________________________
 
Puhelin   ________________________
  
Muut vartiolaiset ________________________
    ________________________
    ________________________
    ________________________
    ________________________
    ________________________ 
    ________________________ 
    ________________________

Osaston-/   ________________________
joukkueenjohtaja

Puhelin   ________________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Lippukunta
Lippukunta   _____________________________
 
Kolon osoite   _____________________________

Lippukunnanjohtaja _____________________________

Puhelin    _____________________________
  
Sähköposti   _____________________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Partioihanteet

1. Kehittää itseään ihmisenä

2. Kunnioittaa toista ihmistä

3. Auttaa ja palvella

4. Tuntea vastuunsa ja velvollisu-

utensa

5. Rakastaa ja suojella luontoa

6. Olla uskollinen ja luotettava

7. Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

8. Etsiä elämän totuutta

Partiolaki

1.  Partiolainen on luotettava.

2.  Partiolainen täyttää velvol-

lisuutensa. 

3.  Partiolainen on hyödyksi ja 

avuksi muille. 

4.  Partiolainen on hyvä ystävä ja 

jokaisen partiolaisen veli. 

5.  Partiolainen on kohtelias. 

6.  Partiolainen on eläinten ja 

muun luonnon ystävä. 

7.  Partiolainen tottelee. 

8.  Partiolainen säilyttää mielen-

sä valoisana vaikeuksissakin. 

9.  Partiolainen on säästäväinen. 

10. Partiolaisen ajatukset, sanat 

ja teot ovat puhtaat
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Partiolupaus

Partiolupaus
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Partiolupaus annettu __ . __ . ____

_____________________________

Partiojohtajan allekirjoitus

Partiotunnus

Ole valmis!
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

III luokka

 Loppukoe suoritettu arvosanalla _________________

 __.__._____ PJ:n ak:_________________

 III luokan jänkäsusi suoritettu

 __.__._____ PJ:n ak:_________________

 III luokan nahkalilja suoritettu

 __.__._____ PJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Liikunta

1. Osaan uida 50 m ja tunnen turvallisen uimisen periaatteet. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________

 Älä ui, jos:
  - et tunne vesistöä
  - olet yksin
  - olet juuri syönyt
  - olet hengästynyt
  - havaitset vedessä sinilevää
  - vesi on liian kylmää

2. Osaan hiihtää ja osallistun hiihtoretkelle.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

3. Tiedän, mikä on kartta, kompassi ja mittakaava.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

4. Opettelen tavallisimmat karttamerkit maasto- ja suunnistuskar-
talla. Teen maastossa havaintoja karttamerkeistä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

5. Suunnistan partiokaverini kanssa vähintään 3 km.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Partiotiedot ja  taidot

6. Osaan Partiomarssin, Lippulaulun ja Maammelaulun.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

7. Tunnen tavallisimmat partiotavat ja  merkit. Pukeudun oikein 
partiopukuun ja ompelen kaikki saamani merkit oikeille paikoille 
partiopaitaani.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Vartiolaisen ja vartionjohtajan partiopuku

1. Järjestötunnus  4. Vuositähdet  7. Jänkäsusi  10. Huivi
2. Paikkakuntatunnus 5. Taitomerkit  8. Lupausmerkki  11. Pillinaru
3. Järeä-merkki  6. Tapahtumamerkki 9. Luokkamerkit  12. Vj/nauhat
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Vaeltajan ja johtajan partiopuku

 

13. Kaukoretkimerkki     14. Erikoiskurssit ja vaeltajamerkki  15. Osmonsolmu 
16. Pyhän Yrjön solki     17. Partiovyö 18. EA-merkki 19. Tehtävälilja
20. Partiojohtajamerkki   21. Ansiomerkit        22. Mannerheim-solki
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Partiomarssi
(sävellys: J. Sibelius/sanoitus: J. Finne)

Kun usko puhdas, säihkyvä on, 
niin vuoret siirtää voi.
Tää sielun varmuus horjumaton 
ain’ sankareita loi.
Jos uskos’ hyvään, oikeaan, vain 
syttyy uudestaan,
käy joukkohon ja horjuttaa ei 
milloinkaan sua esteet saa.

Tie selvä on
Partiotyttöjen maailmanjärjestön marssi

(sävellys: J. Sibelius/sanoitus: A. Tynni)

Tie selvä on ja marssi soi, ja lip-
pu hulmuaa.
Ei painumaan se joudakaan, ei 
toivo kuolla saa.
On määränpää, se yhdistää, kun 
käymme vierekkäin.
Maailma muu myös uudistuu ja 
laulaa näin ja laulaa näin.

Lippulaulu 
(sävellys: Y. Kilpinen/sanoitus: V.A. Ko-

skenniemi) 

Siniristilippumme, sulle käsin 
vannomme, sydämin: 
sinun puolestas elää ja kuolla on 
halumme korkehin. 

Kuin taivas ja hanki Suomen 
ovat värisi puhtahat. 
Sinä hulmullas mielemme nostat 
ja kotimme korotat. 

Isät, veljet verellään vihki sinut 
viiriksi vapaan maan. 
Ilomiellä sun jäljessäs käymme 
teit’ isäin astumaan. 
Sun on kunnias kunniamme, si-
nun voimasi voimamme on. 
Sinun kanssasi onnemme 
jaamme ja iskut kohtalon. 

Siniristilippumme, sulle valan 
vannomme kallihin: 
sinun puolestas elää ja kuolla on 
halumme korkehin. 
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Maammelaulu
(sävellys: Fredrik Pacius/sanoitus: J.L. 

Runeberg)

Oi maamme, Suomi, synnyin-
maa, soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, 
rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen, maa 
kallis isien.

Sun kukoistukses kuorestaan ker-
rakin puhkeaa;
viel’ lempemme saa nousemaan 
sun toivos, riemus loistossaan, 
ja kerran laulu, synnyinmaan, 
korkeimman kaiun saa. 

 Vårt land
(sävellys: Fredrik Pacius/sanoitus: J.L. 

Runeberg)

Vårt land, vårt land, vårt foster-
land, Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens 
rand, Ej sänks en dal, ej sköljs en 
strand, 

Mer älskad än vår bygd i nord, 
Än våra fäders jord.

Din blomning , sluten än i knopp, 
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp 
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt 
hopp. 
Och högre klinga skall en gång 
Vår fosterländska sång.
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

8. Tutustun vartiooni ja lippukuntaani. Osaan vartioni ja lippuku-
ntani huudot. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________
 
Vartion huuto

________________________

________________________

________________________

________________________

Lippukunnan huuto

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

9. Tiedän, mitä ovat Järeä, EPT, PäPa ja SP.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Palvelu ja aate

10. Opettelen partiolupauksen ja tunnuksen. Tutustun partio-
ihanteisiin tai  lakiin (oman lippukunnan käytännön mukaan).
__.__._____ VJ:n ak:_________________

11. Osallistun lippukunnan ja seurakunnan yhteiseen tapahtumaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

12. Tutustun Pyhän Yrjön legendaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Kätevyys

13. Osaan käyttää turvallisesti puukkoa, kirvestä ja sahaa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

14. Suoritan mittauksia henkilökohtaisilla mitoillani.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

mitta, 
pvm
tuuma
vaaksa

kyynärä

syli

(oma)

laulun 
kesto

   
Oma ajan arviointi lauluni:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

15. Käytän merimies-, jalus- ja paalusolmua, sekä siansorkkaa 
oikeisiin tarkoituksiin.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Merimiessolmu

Jalussolmu
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Paalusolmu

Siansorkka
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Luonnontuntemus

16. Tiedän kauanko eri aineilla kestää hajota luonnossa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

17. Teemme vartion kanssa kasvion, johon keräämme 20 kasvia ja 
nimeämme ne.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

18. Tunnistan Nuuksion tavallisimmat eläimet.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Erätaidot

19. Sytytän nuotion vartionjohtajan opastuksella.
__.__._____ VJ:n ak:_________________

20. Käytän retkikeitintä ruuan valmistamiseen, sekä osaan koota ja 
huoltaa sen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

21. Osaan pakata, purkaa ja säätää rinkan.
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

22. Pystytämme laavun ja osaan pakata ja huoltaa sen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

23. Osallistun laavuretkelle.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

24. Osallistun lippukuntani yöretkelle.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

25. Osallistun päivä- tai yöpartiotaitokilpailuun.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Jänkäsudet

Retkeä Leiriä Kisaa Muuta
III luokka 
(vihreä)

5 1 1 riihi III

II luoka 
(sininen)

10 2 2 riihi II

I luokka 
(punainen)

15 5 5 
(1 piirin)

riihi I

Erikois-
jänkäsusi 
(musta)

25 10 10 
(1 SM)

Viikon erä-
maavaellus
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Kansalaistaidot

26. Osaan hoitaa pintahaavoja ja tyrehdyttää nenäverenvuodon.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

27. Tunnen heikkojen jäiden tuntomerkit ja esiintymisalueet. Har-
joittelen turvallista liikkumista jäillä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

28. Osaan hälyttää apua onnettomuustilanteessa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

29. Tunnen jokamiehenoikeudet.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

30. Harjoittelen nyrjähtäneen raajan ensiapua ja tunnen 3 K:n hoi-
tosäännön.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Heikkojen jäiden esiintymisalueet

 - kivien luona
 - saarien lähettyvillä
 - niemen nokassa
 - railojen luona
 - virtapaikoissa
 - joen ja ojan suussa
 - laiturin luona
 - siltojen alla
 - kaislikossa
 - järvien lähdepaikoissa
 - viemärien suussa
 - kapeissa salmissa
 - vedenalaisten karien kohdalla
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Jokamiehenoikeudet
Saat:

- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin 

pihamaalla, pelloilla tai istutuksilla

- oleskella ja telttailla riittävän kaukana asutuksesta

- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

- onkia ja pilkkiä

- veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Et saa:

- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille

- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia

- häiritä poroja ja riistaeläimiä

- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatu-

nutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta

- tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta

- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia 

tai meluamalla

- roskata ympäristöä
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Lippusolmu
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

II luokka

Loppukoe suoritettu arvosanalla _________________

__.__._____ PJ:n ak:_________________

II luokan jänkäsusi suoritettu

__.__._____ PJ:n ak:_________________

II luokan nahkalilja suoritettu

__.__._____ PJ:n ak:_________________



31

Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Liikunta

1. Osaan paikantaa itseni kartalle omin avuin ja harjoittelen 
toimintaa eksymistilanteessa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

2. Voitelen ja huollan sukseni sisällä ja maastossa. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________

3. Melon tai soudan ja osaan käyttäytyä turvallisesti vesillä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

4. Suunnistan yksin vähintään 3 km.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

5. Osaan ottaa suunnan ja kulkea sen avulla.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

6. Osaan huolehtia toimintakyvystäni eri (erä) olosuhteissa ja tiedän 
ravinnon, nesteen ja levon merkityksen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

7. Laadin peitepiirroksen kulkemastani reitistä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Peitepiirrokseen ja karttaluonnokseen

 - laatimismittakaava
 - pohjoissuuntanuoli
 - pohjakartan tiedot, painovuosi, mittakaava
 - kohdistuspisteet
 - laatija 
 - laatimistarkoitus ja päivämäärä ja vuosi
 - merkintöjen selitykset
 - muutamia nimettyjä maastonkohteita

Partiotiedot ja  taidot

8. Opettelen jonkin merkkijärjestelmän ja harjoittelen sen käyttöä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Morsen aakkoset
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

9. Tunnen lippukuntani ja Järeän toiminnan ja rakenteen. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Palvelu ja aate

10. Ideoin käytännön keinoja, miten voin toteuttaa partioihanteita tai 
partiolakia arkielämässäni. Toteutan nämä keinot.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

11. Tutustun minulle uuteen seurakunnan rakennukseen tai 
toimintaan, sen tarkoitukseen ja historiaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Kätevyys

12. Valmistan käyttökelpoisen partioesineen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

13. Paikkaan ja parsin rikkoutuneet vaatekappaleet. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

14. Osaan tehdä pukki- ja ristiköytöksen sekä tukkikytkyn.  

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

15. Osaan vyyhtiä köyden ja narun sekä päättää köyden päät.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Luonnontuntemus

16. Teen havaintoja ihmisen aiheuttamasta ympäristön saastumis-
esta.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

17. Ideoin ja toteutan 8 keinoa, joilla voin säästää ympäristöä viikon 
aikana.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

18. Kierrätän retken tai leirin jätteet.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

19. Tunnistan 10 puulajia ja tiedän niiden tärkeimmät käyttökohteet 
retkillä ja leireillä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Erätaidot

20. Sytytän ja sammutan nuotion hyvien partiotapojen mukaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

21. Teen ruokaa nuotiolla.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

22. Osaan valita ja pakata varusteeni maastoretkelle, kesäleirille ja 
pt-kilpailuun.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

23. Osaan teroittaa puukon ja kirveen sekä harittaa sahan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

24. Pystytämme ja pakkaamme pj:n, kympin tai sissin.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

25. Arvioin matkaa, korkeutta, aikaa, etäisyyttä ja painoa.  

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

26. Harjoittelen jäistä pelastamista ja toimintaa jäihin pudottaessa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

27. Osallistun lippukuntani kanssa leirille.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

28. Osaan pukeutua vuodenaikojen mukaan ja tiedän mitä hyötyä on 
kerrospukeutumisesta.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Kansalaistaidot

29. Osaan antaa palovammojen ensiavun.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

30. Osallistun yleishyödylliseen keräykseen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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31. Tiedän, miten paleltumia voidaan ehkäistä ja hoitaa. Harjoittelen 
toimintaa hypotermiatilanteessa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

32. Tiedän tulipalonsammuttamisen periaatteet ja sammuttimen 
käytön. Harjoittelen rasvapalon sammuttamista partionjohtajan joh-
dolla.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

33. Osaan tukea raajan luunmurtuman kuljetusta varten.  

__.__._____ VJ:n ak:_________________

34. Tiedän, miten ampiaisen pistoa ja käärmeen puremaa tulee 
hoitaa. Otan retkelle mukaan oman kyypakkauksen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

35. Osaan kääntää tajuttoman potilaan kylkiasentoon.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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I Luokka

Loppukoe suoritettu arvosanalla _________________

__.__._____ PJ:n ak:_________________

I luokan jänkäsusi suoritettu

__.__._____ PJ:n ak:_________________

I luokan nahkalilja suoritettu

__.__._____ PJ:n ak:_________________
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Liikunta

1. Suunnittelen ja toteutan yksin tai parin kanssa suunnistusradan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

2. Harjoittelen vaatteista vapautumista vedessä ja veden varaan jou
tuneen kuljettamista.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

3. Osaan määrittää sijainnin koordinaateista ja tunnen tavallisimmat 
koordinaattijärjestelmät.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

4. Osallistun yösuunnistukseen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

5. Suunnistan 1:50 000 tai 1:100 000 kartalla vaativan reitin.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Nahkaliljat

Väri Kävellen Hiihtäen Pj:n allekirjoi-
tus

III luokka (vi-
hreä) 

40 km 60 km

II luokka (pun-
ainen) 

50 km 70 km

I luokka (har-
maa)

60 km 70 km

Erikois (musta) 100 km 120 km

6. Laadin karttaluonnoksen PJ:n osoittamasta alueesta.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

Partiotiedot ja –taidot

7. Tunnen partioliikkeen ja oman lippukuntani historian.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Partioliikkeen alusta nyky-Järeään

1907 kenraali Robert Bade-Powell (eli B-P eli biipii) perusti parti-

oliikkeen lähtemällä 20 pojan kanssa leirille Brownsean saarelle.

1908 B-P julkaisi Partiopojan kirjan (Scouting for Boys).

1910 Partiopojan kirja ilmestyi ruotsiksi ja levisi nopeasti Suomeen. 

Perustettiin mm Toimen Pojat.

1913-1917 Partiolaiset toimivat maan alla, koska tsaarin Venäjä ei 

katsonut toimintaa hyvällä.

1925 Tyttö- ja poikapartiointi erosi erillisiksi liitoikseen.

1963 Pitkäjärven Polkupojat (Pitvaa edeltävä lippukunta) perustet-

tiin, se erkani Vaaran Vaeltajista.

1968 Karakarhut perustettiin, se erkani Vaaran Vaeltajista.

1975 Tyttö- ja poikapartiointi yhdistyi yhdeksi liitoksi. Perustettiin 

Suomen Partiolaiset ry.

1977 Pitkäjärven Vaeltajat perustettiin Polkutyttöjen ja  poikien 

jäänteille.

1986 Viherlaakson Peurat perustettiin, se erkani Karkasta.

2001 Kilon Kipinät perustettiin, se oli eronnut Karkasta pikkuhiljaa 

omana Kilon osastonaan vuodesta 1996.
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8. Tutustun partioliikkeen kansainvälisyyteen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

9. Osallistun lippukuntani vuosikokoukseen.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

10. Osallistun ryppään tai EPT:n vaeltajatapahtumaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

11. Osallistun lippukuntani tapahtuman järjestämiseen. Kannan vas
tuun sovitusta tehtävästä.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

12. Vierailen piirin tai SP:n toimistossa. Tutustun SP:n, EPT:n ja 
PäPan www-sivujen tarjontaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Palvelu ja aate

13. Osallistun palvelutempaukseen tai kehitysyhteistyötapahtumaan.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

14. Keskustelen partiojohtajan kanssa partioihanteista tai partiolais-
ta.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

15. Ymmärrän partion ja uskonnon välisen suhteen.

__.__._____ PJ:n ak:_________________

16. Rakennan ystävyyttä yli rajojen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Kätevyys

17. Teen silmäpujoksen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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18. Valmistan ja kokeilen vähintään kolmenlaisia hätäpaareja.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

19. Rakennan vaativan leirirakennelman.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

20. Teen lohenpyrstö- ja tappi- tai lomiliitoksen.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

Luonnontuntemus

21. Tunnen kestävän kehityksen periaatteet.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

22. Suoritan luonnonsuojeluun tai metsänhoitoon liittyvän tehtävän.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

23. Teemme lintubongausretken, jonka aikana tunnistamme 
vähintään 10 lintua.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Erätaidot

24. Osaan tehdä nuotion hankalissa olosuhteissa maastosta löytämil-
läni puilla.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

25. Tiedän mitä luonnonvaraisia kasveja, sieniä ja muita luonnon 
antimia voi syödä ja valmistan niistä aterian nuotiolla.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

26. Yövyn talvella metsässä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

27. Osaan arvioida kulkunopeutta, tilavuutta, sekä etäisyyttä ve-
sistön yli.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

28. Osallistun yön yli kestävälle hiihtoretkelle, jonka aikana 
yövytään maastossa ja hiihdetään vähintään 10 kilometriä.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Kansalaistaidot

29. Suoritan SPR:n EA 1  kurssin.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

30. Tunnen maastoetsinnän periaatteet ja harjoittelen maastoetsintää.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

31. Tiedän, miten rakkoja ja hiertymiä voidaan ehkäistä. Harjoit-
telen jalkojeni teippausta omasta urheiluteippirullastani retkeä, kisaa 
tai vaellusta varten. 

__.__._____ VJ:n ak:_________________

32. Tunnen SP:n turvallisuusohjeet.

__.__._____ VJ:n ak:_________________

33. Harjoittelen toimintaa auto-onnettomuustilanteessa.

__.__._____ VJ:n ak:_________________
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Jänkäsusien kerääntyminen
Retkiä maastoon

Tapahtuma Aika Paikka Pj:n allekirjoi-
tus
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Tapahtuma Aika Paikka Pj:n allekirjoi-
tus
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Partioleirejä

Tapahtuma Aika Paikka Pj:n allekirjoi-
tus



52

Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Vartiolaisen suorituskirja

Partiotaitokilpailuja

Tapahtuma Aika Paikka Pj:n allekirjoi-
tus
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Kursseja ja muita tapahtumia

Tapahtuma Aika Arvosana Pj:n allekirjoi-
tus
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Taitomerkit

Merkki Taso Aika Vj:n allekirjoi-
tus
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Tehtäväni vartiossa ja lippukunnassa
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________




