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LÖYDÄ SEIKKAILU TAMPEREELLA—ILMOITTAUDU SUURJUHLAAN 

Täytetään yhdessä lauman / vartion / ryhmän kanssa: 
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Pääkirjoitus 
 

U usi partio tulee, oletko valmis? 
 
Partio ei ole voinut niin hyvin kuin se voisi. 
Näkyvin oireista on ollut jäsenmäärän lasku. 
Partiolaisten määrä on laskenut jatkuvasti, 
enemmän kuin nuorten ikäluokat ovat suhteessa 
pienentyneet. Jos mitään ei tehdä, vuonna 2020 
partiolaisia on puolet nykyisestä. 
 
Yhteiskunta on murroksessa. Väestö vanhenee ja 
muuttoliike jyllää nyt voimakkaammin, kuin 70-
luvun alun suuren muuton aikana. Muutto-
liikkeelle, väestörakenteelle tai globali-saatiolle 
partioliike ei juuri mahda, mutta on asia, johon 
voi vaikuttaa, nimittäin oma toiminta ja 
organisaatio. 
 
Partioliikkeen putkiremontti on päätetty aloittaa 
tukirakenteista. Partiopiirien määrä tulee 
lähivuosina laskemaan 18:ta 8:n. Näin pyritään 
varmistamaan lippukuntien tasa-arvoiset palvelut 
sekä kehittämään aluetoiminnan avulla 
lippukuntien toimintaa ja yhteistyötä. 
 
Uudistuksen toisessa aallossa seuraa 
ohjelmauudistus vuonna 2010. Uudístusten 
avulla pyritään tarjoamaan entistä laaduk-
kaampaa, ikäkaudet ja sukupuolen huomioon 
ottavaa partiotoimintaa, jolla partio toteuttaa 
tehtäväänsä tämän päivän lasten ja nuorten 
kasvattajana. 

Leikkaa tästä... 

LÖYDÄ SEIKKAILU TAMPEREELLA—ILMOITTAUDU SUURJUHLAAN 
Tällä lomakkeella ilmoittaudut juhlavuoden 2007 suurimpaan tapahtumaan,  
Suurjuhlaan 9.-10.6.2007 Tampereelle. 
 
Lue oheiset ohjeet, täytä lomake huolellisesti ja toimita se kolon vihreään postilaatikkoon 
ehdottomasti viimeistään 29.3.2007. Tämän jälkeen ilmoittautuvilta peritään korotettu 
ilmoittautumismaksy. Lisätietoja Suurjuhlasta sekä ilmoittautumislomakkeita saat verkosta 
osoittesta www.partio.fi/suurjuhla. 

1. Henkilötiedot 
 
Ilmoittautumistunnus _____________________  
Nimi ____________________________________ 
Syntymäaika ____________________________________ 
Katuosoite ____________________________________ 
Postinro ja –toimipaikka ____________________________________ 
Puhelinnumero ____________________________________ 
Lähiomainen ____________________________________ 
Puhelinnumero ____________________________________ 
 
Lisätiedot: 
___ Minulla on liikuntarajoite tai vamma. 
___ Huomioitava lääkitys tai sairaus. ____________________ 
___ En ole partiolainen. (esim. huoltaja, huom! Ei vakuutusta) 
 
2. Erikoisruokavalio, rastita tarvittaessa (ruoka on vähälaktoosista) 
___ täysin laktoositon ruokavalio ___ kasvisruokavalio 
___ maidoton ruokavalio ___ kasvisruokavalio, lisäksi käy 
___ keliakia   kananmuna, broiler ja kalkkuna 
___ vilja-allergia  ___ kasvisruokavalio, lisäksi maitotuotteet 
 
Tarvittaessa tarkennusta ruokavalioon: ________________________ 
 
3. Osallistujan allekirjoitus Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus 
 
__________________________ __________________________ 
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn, että minua / lastani saatetaan kuvata tai haastatella ulkopuolista mediaa tai 
partiojulkaisuja varten. Halutessasi kieltää tämän, ota yhteys Suurjuhla-toimistoon: puh. 010 3870 700 

 
 
 

Jatkuu kääntöpuolella...: 
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paljon tarvinnut nukutella. 
Ulkoilma teki tehtävänsä ja 
uni tuli silmään heti, kun 
pää osui tyynyyn. 

Sunnuntaiaamuna pakkasta 
oli kaksikymmentä astetta 
vähemmän kuin lauantaina. 
Aamutoimien jälkeen puet-
tiin monot jalkaan ja lähdet-
tiin hiihtelemään. Ulkoiltiin 
pari tuntia hiihdellen, mäkeä 
laskien ja pojilla oli myös 
vuoren valloitus menossa. 
Kenestä lopulta tuli vuoren 
kuningas, siitä ei ole tietoa! 
Ulkoilun jälkeen oli ruokailu, 
ja vihdoin se palkintojen 
jako. 

Heijastinpolun voittivat 
Henna Nykänen, Mikael ja 
Antti, toisena olivat Janette 
ja Eelis ja kolmantena 
Saara, Alex ja Olga. 

Leiriolympialaisissa oli neljä 
sarjaa ja palkinnot jakau-
tuivat seuraavasti: 

isot tytöt  
1. Henni 
2. Henna Nykänen  
3. Petra 
 
isot pojat  
1. Yonas 
2. Joona 
3. Niko 
 
 

Kirjoittanut: Sirpa Kalliomäki 

pienet tytöt  
1. Lotta 
2. Henna Mettalo 
3.  Elina 
 
pienet pojat  
1. Juho Tavast 
2. Elias 
3. Niilo 
4.  
Palkintojen jaon jälkeen oli 
enää loppujen tavaroiden 
pakkaus ja kotiinlähtö. Taas 
oli yksi kiva viikonloppu 
takana. Tähän lopuksi vielä 
yksi takkaillan tuotoksista 
adjektiivitarina, joka ei 
toivottavasti ole lasten 
näkemys meistä! 

Jouni on limainen, Timo on 
tyhmä. Sirpa on rakastunut 
ja Maria keltainen. Asko on 
homeinen, Kaijtsu räiskyvä 
ja Noora hauska.  Isoset 
ovat ihania, tytöt vihreitä ja 
pojat, ihme kyllä, meri-
sairaita. 

Keittäjät, Minna Laurikainen, 
Sari Ratas ja Titta Reini-
kainen, ovat karvaisia. 
Pikkuoravat ovat ystäväl-
lisiä, Supikoirat epäinhi-
millisiä, Karhunpojat punai-
sia ja Ilvekset askomaisia. 
Kaiken kaikkiaan Kyynärön 
Kiertäjät ovat vanhoja! 
Tällaisen tarinan satunn-
aisilla adjektiiveilla lisättynä 
olivat keksineet Henna N., 
Petra ja Annika. 

5 

Nyt on oikea aika kaivaa 
esi l le suurennuslasit, 

sormenjälkimusteet 
sekä jalanjälkikipsi, 
jotta olet valmis 
hyppäämään sala-
peräisen agentin 
rooliin.  

Juhla-agentit koko-
avat kiivasta tahtia 
salapoliisijoukkoja 
valmistautumaan 
m a i h i n n o u s u u n 
Ratinan stadionille 
koodilla 09062007. 

Suur juh lan sa la-
peräisissä seikkailuissa 
sudenpennut pääsevät 
opettelemaan agenttitaitoja 
salapoliisikoulussa, vartiolai- 
set pääsevät kokemaan 
taitojaan roolipelissä, jossa 
voi törmätä vaikka itse 
herrasmiesetsivä Sherlock 
Holmesiin. Vaeltajille on 
tarjolla sekä nokkeluutta, 

että ketteryyttä 
vaativa kaupunki-
seikkailu.  

L a u a n t a i - i l l a n 
suuressa iltajuhlas-

sa vietetään partio-
liikkeen 100-vuotis-
s y n t y m ä p ä i v i ä , 
joissa suoma-
lainen partio-
liike näyttää 
suuruutensa. 

Suurjuhlan huipentaa sun-
nuntaiaamun partiomessu 
sekä valtakunnal l inen 
partioparaati keskustan 
halki.    

Satavuotiasta partio-
liikettä on syytä juhlia. 
Tervetuloa mukaan 

Suur juh laan sa la-
peräisiin seikkailuihin 

yhdessä parinkymmenen-
tuhannen muun par-
tiolaisen kanssa. 
Tehdään yhdes-
sä partion juhla-
vuodesta ikimuis-
toinen. 

T u n n u s s a n a : 
Ilmoittaudu nyt! 
Täytä lehden lopussa 
oleva ilmoittautumislomake, 
ja palauta se kolon 
vihreään laatikkoon 
29.3. mennessä.  

Johtolanka 
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Tammikuun alussa järjes-
tettiin vartiolaisille suun-
nattu koulutusviikonloppu. 

Suuri osa vartiolaisista piti 
koulutusviikonlopusta. Teks-
tareita lähti aika paljon... 

Perjantaina kun koulutus-
viikonloppu alkoi, oli leikkejä 
mm.ponileikki ja laurentsia, 
sitten opeteltiin rinkan 
pakkausta ja iltanuotiolla 
julistettiin Kivistön Jenni 
KyKin Idol 2007:ksi. Lauan-
taina oli vähän enemmän 
opiskelua esim. majoitteita, 
puukonkäyttöä, EA:ta, 

lauluja, retkiruokaa, iltahart-
sista tietoa ja suunnistuksen 
teoriaa. 

Iltanuotiolla laulettiin kara-
okea ja katsottiin hienoja 
esityksiä. 

Sunnuntaina oli suunistusta 
ja köytöksiä sekä pakkaa-
mista Koulutusviilkonloppu 
oli hauska ja tuskin 
viimeinen. Ruokailuja oli 
usein ja se oli hyvää. Vapaa 
aikaa oli paljon, mutta 
ohjelmaakin oli tarpeeksi. 

Paula Leppäkoski 

Koulutusviikonloppu 
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Sudenpentujen 
talvileirikuulumisia 
Pakkasta pelkäämättömät 
sudarit olivat perjantai-
iltana 9.2 lähdössä suurella 
joukolla Tervikselle talvileirin 
viettoon. Majoittumisen jäl-
keen saikin pukea kaiken 
löytyvän vaatetuksen päälle, 
ja lähdettiin heijastinpolulle. 
Tähtitaivaan alla ja tasku-
lamppujen lisävalolla kaikki 
tehtävärastit löytyivät, eikä 
hukkunut kuin muutama 
kynä lumihankeen! 

Reippaan ulkoilun jälkeen oli 
iltanuotion vuoro. Ohjel-
masta vastasivat johtajat 
”Nyhjää tyhjästä” –tyyliin. 
Lapset keksivät aiheita ja 
me yritimme parhaamme 
mukaan toteuttaa ideoita. 
Hauskaa oli kaikilla! Ilta-
toimien jälkeen olikin sitten 
jo nukkumatin vuoro. Uni 
maittoikin hyvin eikä yöllä 
ollut mitään epämääräistä 
liikehdintää. 

Lauanta iaamu valken i 
kauniina, mutta kylmänä, -
30°! Ohjelmaan tehtiin pieni 
muutos: lipunnoston ja 
aamupalan jälkeen jäätiinkin 
sisälle tekemään vaihe-
suorituksia. Lapset opet-
telivat kierrätystä, puukon ja 

kirveen käyttöä, morsetusta, 
tutustuivat ea-laukun sisäl-
töön ja saivat tehdä 
muistoksi osmonsolmut 
huiviin. Lounaan jälkeen 
pakkanen oli hieman laske-
nut ja uskallettiin lähteä 
ulkoilemaan. Iltapäivän 
talvikisoja varten tehtiin latu 
ja mäenlaskupaikka. Parin 
tunnin ulkoilun jälkeen 
käytiin välipalalla ja lähdet-
tiin takaisin ulos kisailemaan 
talvikisoja. Lajikirjo oli kir-
java: mäenlasku suksilla 
sekä liukurilla, johon oli 
yhdistetty tarkkuusheitto, 
lumikenkäjuoksu, pulkka-
hiihto, tornin kokoaminen 
sekä perinteinen hiihto. 
Kisaillessa aurinkokin ehti jo 
laskea, joten oli aika siirtyä 
sisälle. Vaatteet laitettiin 
kuivumaan ja vaihdettiin 
kuivaa päälle. Raittiin 
ulkoilman jälkeen keittiöllä 
oli taas loihdittu meille 
herkullinen päivällinen. 
Syönnin jälkeen lapset 
saivat huoneittain keksiä 
i l tanuotiol le ohjelman. 
Oh j e lma ta r j on t aa  o l i 
kilpailuista näytelmiin eli 
potentiaalia on vaikka mihin! 
Makkaranpaiston jälkeen ei 
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liikkeen 100-vuotis-
s y n t y m ä p ä i v i ä , 
joissa suoma-
lainen partio-
liike näyttää 
suuruutensa. 

Suurjuhlan huipentaa sun-
nuntaiaamun partiomessu 
sekä valtakunnal l inen 
partioparaati keskustan 
halki.    

Satavuotiasta partio-
liikettä on syytä juhlia. 
Tervetuloa mukaan 

Suur juh laan sa la-
peräisiin seikkailuihin 

yhdessä parinkymmenen-
tuhannen muun par-
tiolaisen kanssa. 
Tehdään yhdes-
sä partion juhla-
vuodesta ikimuis-
toinen. 

T u n n u s s a n a : 
Ilmoittaudu nyt! 
Täytä lehden lopussa 
oleva ilmoittautumislomake, 
ja palauta se kolon 
vihreään laatikkoon 
29.3. mennessä.  

Johtolanka 
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Pääkirjoitus 
 

U usi partio tulee, oletko valmis? 
 
Partio ei ole voinut niin hyvin kuin se voisi. 
Näkyvin oireista on ollut jäsenmäärän lasku. 
Partiolaisten määrä on laskenut jatkuvasti, 
enemmän kuin nuorten ikäluokat ovat suhteessa 
pienentyneet. Jos mitään ei tehdä, vuonna 2020 
partiolaisia on puolet nykyisestä. 
 
Yhteiskunta on murroksessa. Väestö vanhenee ja 
muuttoliike jyllää nyt voimakkaammin, kuin 70-
luvun alun suuren muuton aikana. Muutto-
liikkeelle, väestörakenteelle tai globali-saatiolle 
partioliike ei juuri mahda, mutta on asia, johon 
voi vaikuttaa, nimittäin oma toiminta ja 
organisaatio. 
 
Partioliikkeen putkiremontti on päätetty aloittaa 
tukirakenteista. Partiopiirien määrä tulee 
lähivuosina laskemaan 18:ta 8:n. Näin pyritään 
varmistamaan lippukuntien tasa-arvoiset palvelut 
sekä kehittämään aluetoiminnan avulla 
lippukuntien toimintaa ja yhteistyötä. 
 
Uudistuksen toisessa aallossa seuraa 
ohjelmauudistus vuonna 2010. Uudístusten 
avulla pyritään tarjoamaan entistä laaduk-
kaampaa, ikäkaudet ja sukupuolen huomioon 
ottavaa partiotoimintaa, jolla partio toteuttaa 
tehtäväänsä tämän päivän lasten ja nuorten 
kasvattajana. 

Leikkaa tästä... 

LÖYDÄ SEIKKAILU TAMPEREELLA—ILMOITTAUDU SUURJUHLAAN 
Tällä lomakkeella ilmoittaudut juhlavuoden 2007 suurimpaan tapahtumaan,  
Suurjuhlaan 9.-10.6.2007 Tampereelle. 
 
Lue oheiset ohjeet, täytä lomake huolellisesti ja toimita se kolon vihreään postilaatikkoon 
ehdottomasti viimeistään 29.3.2007. Tämän jälkeen ilmoittautuvilta peritään korotettu 
ilmoittautumismaksy. Lisätietoja Suurjuhlasta sekä ilmoittautumislomakkeita saat verkosta 
osoittesta www.partio.fi/suurjuhla. 

1. Henkilötiedot 
 
Ilmoittautumistunnus _____________________  
Nimi ____________________________________ 
Syntymäaika ____________________________________ 
Katuosoite ____________________________________ 
Postinro ja –toimipaikka ____________________________________ 
Puhelinnumero ____________________________________ 
Lähiomainen ____________________________________ 
Puhelinnumero ____________________________________ 
 
Lisätiedot: 
___ Minulla on liikuntarajoite tai vamma. 
___ Huomioitava lääkitys tai sairaus. ____________________ 
___ En ole partiolainen. (esim. huoltaja, huom! Ei vakuutusta) 
 
2. Erikoisruokavalio, rastita tarvittaessa (ruoka on vähälaktoosista) 
___ täysin laktoositon ruokavalio ___ kasvisruokavalio 
___ maidoton ruokavalio ___ kasvisruokavalio, lisäksi käy 
___ keliakia   kananmuna, broiler ja kalkkuna 
___ vilja-allergia  ___ kasvisruokavalio, lisäksi maitotuotteet 
 
Tarvittaessa tarkennusta ruokavalioon: ________________________ 
 
3. Osallistujan allekirjoitus Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus 
 
__________________________ __________________________ 
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn, että minua / lastani saatetaan kuvata tai haastatella ulkopuolista mediaa tai 
partiojulkaisuja varten. Halutessasi kieltää tämän, ota yhteys Suurjuhla-toimistoon: puh. 010 3870 700 

 
 
 

Jatkuu kääntöpuolella...: 



Leikkaa tästä... 

LÖYDÄ SEIKKAILU TAMPEREELLA—ILMOITTAUDU SUURJUHLAAN 

Täytetään yhdessä lauman / vartion / ryhmän kanssa: 
 

4. Osallistumispaketti 
 
___ Paketti C la-su, (9.-10.6.) ei majoitusta 24 eur 
___ Paketti D vain su (10.6.) 10 eur 
___ Alle 7 vuotias la-su (9.-10.6.) 0 eur 
 
5. Valinta lauantain päiväohjelmaksi 
 
___ Sudenpentuohjelma 
___ Vartio-ohjelma 
___ Vaeltajaohjelma (suositusikä 14—18 vuotta) 
___ Johtajaohjelma 
___ Johtajaohjelma sisältäen Ko-Gi –tapaamisen 
 
Lisätieto: 
 
___ osallistuja toimii ryhmänjohtajana (esim sudenpentuohjelmassa ryhmän huoltajana) 

Majoittuminen kouluille alkaa 
Iltapala kouluilla 

Aamupala majoituskouluilla 
Majoittuminen kouluille jatkuu 

Särkänniem
i 

Vartiolaiset 
 Lounas majoituskouluilla 

Aamupala majoituskouluilla 
Partiomessu / Ratinan stadioni 

Paraati (Hämeenkatu) 
Lounas keskustan kouluilla 

Suden-
pennut 

Vaeltajat 
 Johtajat 

Päivällinen keskustan kouluilla 
Iltajuhla / Ratinan stadioni 
Iltapala majoituskoululla 

Särkänniemi 

PE 

LA 

SU 

Partiokylä / K
eskustori 

Pientä oheisohjelmaa ajankuluksi 

12:00 

19:00 

10:00 

Partionäyttely / Finlayson 

Särkänniemi 
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