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”Se on pääasia, että on toimintaa!” 

-Markku Rintanen  
LPKJ 1982-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorituskirja 
Nro____ 

Kolmas, uudistettu painos, 2015 
Vaasan Metsäveikot ry 

www.vaasanmetsaveikot.fi 
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Henkilötiedot 
Piirros minusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukunimi 

 

 

Etunimet 

 

 

Syntymäaika 

 

 

Vartio 

 

Puhelinnumero 
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Tervetuloa vartioon! 
1. Tutustun vartiooni ja lippukuntaani. 

__________________________________________
pvm               nimi 

2. Tunnen vartion eläimen elintavat ja 
osaan vartion huudon 

 
 
__________________________________________
pvm               nimi 
3. Osallistun vartion sääntöjen     
      päivittämiseen. 

__________________________________________
pvm               nimi 

4. Osallistun Kimin kokeeseen 

__________________________________________
pvm               nimi 

5. Tunnen partiopojan puvun ja siinä 
käyttöön tulevat merkit sekä käytän 
niitä oikein. 

__________________________________________
pvm               nimi 
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6. Valmistaudumme yhdessä retkelle ja 
tiedän millainen on hyvä 
yöretkivarustus 

__________________________________________
pvm               nimi 

7. Tutustumme leikkien avulla siihen, 
millaista on toimia ilman jotain aistia 

__________________________________________
pvm               nimi 

8. Osallistun yöretkelle 

__________________________________________
pvm                    nimi 

9. Pelaamme muistipeliä Metsäveikkojen 
alueiden eläimistöstä ja kasveista 

__________________________________________
pvm               nimi 

10. Hoidan vastuutehtävän 
 

__________________________________________
pvm               nimi 
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III luokka 

 

Varusteet 

1. Osaan käyttää puukkoa, kirvestä ja 
sahaa oikeaoppisesti 

__________________________________________
pvm               nimi 

2. Osaan käyttää trangiaa 

__________________________________________
pvm               nimi 

3. Osaan käyttää öljylamppua 

__________________________________________
pvm               nimi 

Pohjantyttö,  

1970-1990. 

Nyt Jokisuun 

Kippareilla 
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4. Osaan kuivattaa kenkiä ja muita 
varusteita retkellä 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Liikkuminen 
5. Osaan käyttää karttaa ja kompassia 

__________________________________________
pvm               nimi 

6. Tunnen maamerkit ja osaan seurata 
niitä maastossa 

__________________________________________
pvm               nimi 

7. Tunnen yleisimmät karttamerkit 

__________________________________________
pvm               nimi 

8. Tiedän jokamiehen oikeudet 

__________________________________________
pvm               nimi 
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9. Osaan välttää lihaskipuja. 

__________________________________________
pvm               nimi 
10. Harjoittelen toimintaa eksymis- 
tilanteessa 

__________________________________________
pvm               nimi 
 
 

Tulenteko 

11. Sytytän ja sammutan nuotion 
turvallisesti hyvien partiotapojen 
mukaan 

__________________________________________
pvm               nimi 

12. Tunnen paloturvallisuusmääräykset 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Majoitteet 

13. Pystytän kangaslaavun ja yövyn siinä 

__________________________________________
pvm               nimi 

14. Osallistun kiintolaavuretkelle 

__________________________________________
pvm               nimi 
 
 
 

Puuviikin 

laavu 
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Ruoka 

15. Hankin raaka-aineita ja valmistan 
ruokaa 

__________________________________________
pvm               nimi 

Partioaate 

16. Tutustun B-P:n tarinaan, Pyhän Yrjön 
Legendaan, tai johonkin muuhun 
partiotarinaan 

__________________________________________
pvm               nimi 

17. Osaan Suomen lipun käytön 

__________________________________________
pvm               nimi 

18. Osaan käyttäytyä lipunnostossa ja 
nostaa ja laskea lipun 

__________________________________________
pvm               nimi 

19. Sijaan vuoteeni säännöllisesti 

__________________________________________
pvm               Huoltajan allekirjoitus  
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20. Keskustelen partiojohtajan kanssa 
taakse jääneestä partiovuodesta 

__________________________________________
pvm               nimi 

21. Osaan partioihanteet 

__________________________________________
pvm               nimi 

22. Autan toveriani retkellä 

__________________________________________
pvm               Autetun toverin nimi 

23. Lajittelen, käsittelen ja kierrätän kodin, 
retken tai leirin jätteet:  

__________________________________________
pvm               nimi 

24. Pelaamme ekotekobingoa 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Ensiapu 

25. Osaan hoitaa rakkoja ja pieniä 
palovammoja 

__________________________________________
pvm               nimi 

26. Osaan suojautua auringolta ja viimalta 
ja huolehtia riittävästä juomisesta. 

__________________________________________
pvm               nimi 
27. Tunnen heikkojen jäiden tuntomerkit, 

osaan pelastaa jäihin joutuneen ja 
pelastautua itse jäistä 

__________________________________________
pvm               nimi 

28. Osaan hälyttää apua 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Lippukunta ja partiojärjestö 

29. Tunnen Metsäveikkojen perinteitä 
 
 
__________________________________________
pvm               nimi 

 

 
Partiotaidot ja kätevyys 

30. Käytän merimiessolmua, 
paalusolmua, jalussolmua ja 
siansorkkaa oikeaan tarkoitukseen 

__________________________________________
pvm               nimi 

Röjön  maja, käytössä 1946-2001 
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31. Osaan käyttää henkilökohtaisia mittoja 
ja suoritan niiden avulla mittauksia 
tekemättä 10% suurempaa virhettä 

__________________________________________
pvm               nimi 

32. Etsin ja löydän netistä partiotietoutta 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Retket, tilaisuudet 

33. Osallistun lippukunnan yhteiselle 
iltanuotiolle 

__________________________________________
pvm               nimi 

34. Osallistun Yrjönpäiväjuhlaan tai 
avajaiskirkkoon 

__________________________________________
pvm               nimi 

35. Kuvaan retken 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Luonnontuntemus 

36. Tunnistan Suomen yleisimmät puulajit 

__________________________________________
pvm               nimi 

37. Tunnen tavallisimmat syötävät 
metsämarjat ja sienet 

__________________________________________
pvm               nimi 

38. Etsin naavaa luonnosta 

__________________________________________
pvm               nimi 

 
Kolmannen luokan merkki,  

joka tulee partiopaidan vasemman taskun 
laskokseen 
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II luokka 

Varusteet 

1. Osaan huoltaa omat ja vartion 
varusteet 

__________________________________________
pvm               nimi 

2. Osaan teroittaa kirveen ja puukon 

__________________________________________
pvm               nimi 

3. Osaan ommella napin ja parsia 

__________________________________________
pvm               nimi 

Majoitteet 

4. Osaan toimia kipinämikkona Hyvin 

__________________________________________
pvm               nimi 

5.  Osaan pystyttää puolijoukkueteltan 
yhdessä apureiden kanssa 

__________________________________________
pvm               nimi  
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Liikkuminen 

6. Osaan määrittää ilmansuunnat 
luonnonmerkkien avulla 

__________________________________________
pvm               nimi 

7. Osaan yleisimmät komentosanat ja 
osaan noudattaa niitä 

__________________________________________
pvm               nimi 

8. Osallistun iltarasteille 

__________________________________________
pvm               nimi 

9. Teen rinkkalautan ja ylitän sillä 
vesistön 

__________________________________________
pvm               nimi 
10. Teen karttaluonnoksen Koskön ja 

Puuviikin alueista 

__________________________________________
pvm               nimi 
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11. Suunnistan yksin 

__________________________________________
pvm               nimi 

Tulenteko 

12. Tunnen erilaiset sytykkeet 
 

__________________________________________
pvm               nimi 

13. Tunnen eri puulajien palo- 
ominaisuudet 

__________________________________________
pvm               nimi 

14. Tunnen eri nuotiotyypit ja kokeilen niitä 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

  



 19 
 

 

Ruoka 

15. Valmistan retkikeittimellä ruokaa 

__________________________________________
pvm               nimi 

16. Osaan tärkeimmät pakkausmerkinnät 

__________________________________________
pvm               nimi 

17. Kokeilen parhaita nuotioherkkuja 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Partioaate 

18. Osaan lippulaulun 

__________________________________________
pvm               nimi 

19. Osaan kertoa, mitä partio on 

__________________________________________
pvm               nimi 
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20. Osallistun palvelutempaukseen 

__________________________________________
pvm               nimi 

21. Osaan siistiä leiripaikkani niin, ettei 
käynnistäni jää jälkiä 

__________________________________________
pvm               nimi 

22. Teemme iltanuotion 

__________________________________________
pvm               nimi 

23. Pelaamme tunteilla 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Metsäveikoissa nuoret 

johtavat nuoria. 

-Jästi (LPKJ 1946-1971) 
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Ensiapu 

24. Osaan tutkia tajuttoman ja laittaa 
henkilön kylkiasentoon 

__________________________________________
pvm               nimi 

25. Osaan tyrehdyttää verenvuodon sekä 
hoitaa käsien ja jalkojen vammoja 

__________________________________________
pvm               nimi 

26. Osaan virvoittaa pyörtyneen. 

 
__________________________________________
pvm               nimi 

 

Lippukunta ja partiojärjestö 

27. Tunnen partion ja Metsäveikkojen 
historian 

__________________________________________
pvm               nimi 
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28. Teemme vartiollemme kotisivun 
Metsäveikkojen sivustolle 
 

__________________________________________
pvm               nimi 

29. Tiedotamme lippukunnanjohtajalle ja 
teemme jutun lippukunnan verkkosivuille, 
Facebookiin tai Metsäveikkosanomiin 

__________________________________________
pvm               nimi 

30. Tunnen lippukunnan rakenteen 
 

__________________________________________
pvm               nimi 
 



 23 
 

 

 

Partiotaidot ja kätevyys 

31. Osaan tehdä pukki- ja ristiköytöksen 

__________________________________________
pvm               nimi 

32. Osaan pyykätä kotona ja luonnossa 

__________________________________________
pvm               nimi 

Kauppapuistikon kolo 
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33. Osaan puhdistaa vettä 

__________________________________________
pvm               nimi 

34. Osaan vyyhtiä köyden ja päättää 
köyden päät rihmaamalla 

__________________________________________
pvm               nimi 

35. Arvioin etäisyyksiä, välimatkoja ja 
korkeuksia tekemättä 20% suurempaa 
virhettä 

 
__________________________________________
pvm               nimi 

36. Osaan paikata polkupyörän kumin 

__________________________________________
pvm               nimi 

  



 25 
 

 

Retket, tilaisuudet 
 

37. Osallistun partioleirille 

__________________________________________
pvm               nimi 

38. Osallistun vaellukselle 

__________________________________________
pvm               nimi 

39. Osallistun kaksi yötä kestävälle  
retkelle 

__________________________________________
pvm               nimi 

40. Osallistun meripartio-osaston 
kokoukseen tai käyn tutustumassa 
Pohjantuuleen 

__________________________________________
pvm               nimi 

Inkelinmaan 

ruokailukatos 

Liesimäellä 
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Luonnontuntemus 

41. Tunnen vähintään 10 luonnossa 
esiintyvää rauhoitettua kasvilajia 

__________________________________________
pvm               nimi 

42. Tunnen yleisimmät Metsäveikkojen 
alueilla tavatut lintu- ja nisäkäslajit 

__________________________________________
pvm               nimi 

43. Osaan ennustaa tulevaa säätä pilvien 
ja tuulen perusteella 

__________________________________________
pvm               nimi 

44. Tutustun lähiseudun retkeilyalueisiin 

__________________________________________
pvm               nimi 
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I luokka 

Varusteet 

1. Osallistun lippukunnan kaluston 
hoitoon 

__________________________________________
pvm               nimi 

2. Suunnittelemme minimipainoisen 
varustelistan vaellukselle 
 

__________________________________________
pvm               nimi 

 

Koskö 
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3. Osaan käyttää kaasukeitintä 

__________________________________________
pvm               nimi 

4. Harjoittelen kuorman sitomista 
polkupyörään. 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Liikkuminen 

5. Tunnen koordinaattijärjestelmän ja 
osaan käyttää sitä 

__________________________________________
pvm               nimi 

6. Suunnistan yöllä 

__________________________________________
pvm               nimi 

7. Osallistun vartion pyöräretkelle 

__________________________________________
pvm               nimi 
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8. Osaan tehdä vaellukselle 
reittisuunnitelman 

__________________________________________
pvm               nimi 

 
 

9. Osaan määrittää ilmansuunnan kellon, 
auringon ja tähtien avulla 

__________________________________________
pvm               nimi 

10. Suoritan vähintään 20 km pituisen ja 
vähintään 24 tuntia kestävän 
vaelluksen 1 - 2 partiotoverin kanssa, 
suoritan partiojohtajan määräämät 
tehtävät, yövyn maastossa sekä 
kirjoitan vaelluksesta selostuksen 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Majoitteet 

11. Valmistan hätä-/tilapäismajoitteen ja 
yövyn siinä  

__________________________________________
pvm               nimi 

12. Osaan pakata lippukunnan majoitteet: 
niger, puolijoukkueteltta, laavu ja 
kupoliteltta.  
 

__________________________________________
pvm               nimi 

Tulenteko 

13. Valmistan rakovalkean 

__________________________________________
pvm               nimi 

14. Arvioin maja- ja laavuretken 
tulenkäyttöön liittyviä riskejä, niiden 
ennaltaehkäisyä ja toimintaa 
vaaratilanteissa 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Ruoka 

15. Valmistan kokonaisen aterian nuotiolla 

__________________________________________
pvm               nimi 

16. Osaan perata ja valmistaa kalan 
maastossa 

__________________________________________
pvm               nimi 

17. Valmistan ruokaa 
kaupunkiolosuhteissa 

__________________________________________
pvm               nimi 

18. Keräämme luonnosta syötäviä 
kasveja, sieniä, lehtiä, marjoja ym. Ja 
teemme niistä lisukkeen retkiruokaan 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Partioaate 

19. Osaan Partiomarssin 

__________________________________________
pvm               nimi 

20. Teen selkoa partioihanteiden 
omakohtaisesta merkityksestä 

__________________________________________
pvm               nimi 

21. Kerron mielipiteeni ja kuuntelen muita 

__________________________________________
pvm               nimi 

22. Osaan listata vähintään 7 asiaa, jotka 
vaikuttavat omaan hyvinvointiini 

__________________________________________
pvm               nimi 
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23. Vierailen sankarihaudoilla vartioni 
kanssa 

__________________________________________
pvm               nimi 

24. Pelaamme Houkutuksia ja vaikeita 
valintoja -peliä 

__________________________________________
pvm               nimi 

25. Teemme näytelmän käsikirjoituksen 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Ensiapu 

26. Osaan kuljettaa loukkaantunutta 
oikeassa asennossa 

__________________________________________
pvm               nimi 
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27. Tunnistan elvytystä tarvitsevan 
potilaan ja harjoittelen elvyttämistä 

__________________________________________
pvm               nimi 

28. Osaan toimia onnettomuuspaikalla 

__________________________________________

pvm               nimi 

29. Tiedän miten jäihin pudonnutta 
hoidetaan 

__________________________________________

pvm               nimi 

30. Osaan tunnistaa epilepsia- ja diabetes-
potilaan ja toimia hätätilanteessa oikein 

__________________________________________

pvm               nimi 
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Lippukunta ja partiojärjestö 

31. Tunnen lippukunnan toimintaa ja 
tiedän eri virkailijoiden tehtävät 

__________________________________________
pvm               nimi 

32. Tiedän mikä on WOSM ja missä ja 
koska järjestetään seuraava Jamboree 

__________________________________________
pvm               nimi 

Partiotaidot ja kätevyys 

33. Opetan vartiolleni hyödyllisen taidon 

__________________________________________
pvm               nimi 

34. Teen silmä-,  pääte- ja lyhytpujonnan 

__________________________________________
pvm               nimi 

35. Teen kolmijalan ja a-pukin 

__________________________________________
pvm               nimi 
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36. Osaan solmia solmion 

__________________________________________
pvm               Tarkastavan tyyliniekan nimi 

37. Rakennan ja ripustan linnunpöntön 
sopivaan paikkaan 

 
__________________________________________
pvm               nimi 

38. Harjoittelen nuotiomestarin taitoja 

__________________________________________
pvm               nimi 

39. Opettelen syömään tikuilla 

__________________________________________
pvm               nimi 

40. Opettelemme uudet solmut vanhoihin 
käyttötarkoituksiin. 

__________________________________________
pvm               nimi 
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41. Osaan arvioida kuinka paljon aikaa 
johonkin asiaan tarvitaan ja kuinka paljon 
aikaa jostakin on kulunut. 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

Retket, tilaisuudet 

42. Kirjoitan majan tai laavun päiväkirjaan 
selostuksen retkestämme 

__________________________________________
pvm               nimi  

 

  
Puuviikin vanha laavu 
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43. Vierailen vartioni mukana kirkossa ja 
tiedän miksi. 

__________________________________________
pvm               nimi 

44. Teemme lautapelistä maastoversion 

__________________________________________
pvm               nimi 
 

45. Teemme erikoisretken koko vartion 
voimin 

__________________________________________
pvm               nimi  

46. Osallistun partiopurjehdukselle 

__________________________________________
pvm               nimi 
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Luonnontuntemus 

47. Löydän ja tunnistan talvisessa 
luonnossa 5:n eri eläinlajin jäljet 

__________________________________________
pvm               nimi 

48. Tutustun lähellä oleviin 
kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin 

__________________________________________
pvm               nimi 

Pohjantuuli 
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49. Osaan hoitaa metsää

__________________________________________
pvm               nimi 

50. Pohdimme mieleenpainuvia ja erityisiä
luontokohteita 

__________________________________________
pvm               nimi 

51. Tutustun kauempana oleviin
kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin 

__________________________________________
pvm               nimi 

52. Osaan johtaa majoittumisen
lippukunnan majalle ja autiotupaan 

__________________________________________
pvm               nimi 



42 
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Partioihanteet 

1. kunnioittaa toista

ihmistä

2. rakastaa luontoa ja

suojella ympäristöä

3. olla luotettava

4. rakentaa ystävyyttä yli

rajojen

5. tuntea vastuunsa ja

tarttua toimeen

6. kehittää itseään

ihmisenä

7. etsiä elämän totuutta



44 

Partiolupaus 

Lupaan parhaani mukaan 
rakastaa Jumalaani, 

omaa maatani ja maailmaa, 
toteuttaa partioihanteita 

ja olla avuksi toisille. 
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Partiohistoria 
Partioliike syntyi noin 1907  
Iso-Britanniassa kenraali Robert 
Baden-Powellin kirjoittaman kirjan 
pohjalta. Myöhemmin Baden-
Powellista tuli partioliikkeen johto-
hahmo, joka kirjoituksillaan loi 
partiotoiminnan pohjan ja organisoi 
toiminnan. Suomeen partio tuli 
1910-1917, ja siitä tehtiin enemmän 
suomalaisen näköinen 1930-luvulla. 
1960-luvulla partiota Suomessa 
uudistettiin ja silloin perinteiset 
lippukunnat jäivät käyttämään 
ruskeaa paitaa muiden vaihtaessa 
sinisiin. Vuonna 2015 partiolaisia on 
Suomessa noin 50 000. Partio pyrkii 
uudistumaan ja mukautumaan 
aikaansa. 



46 

Metsäveikkojen historia 
Lippukunta on perustettu 15.3.1917 
Toimen Pojat -nimellä Vaasan Lyseon 
kellarissa. Perustajana oli Eino Salli. 
Vuonna 1932 nimeksi tuli nykyinen 
Vaasan Metsäveikot. Johtajana oli tuolloin 
Bruno Ollila, joka mm. keksi 
partiotaitokilpailut. Metsäveikkojen 
johdolla on alkanut myös partio-poikien 
piiritoiminta Etelä-Pohjan-maalla jo 
1920-luvulla. Useat metsäveikkojohtajat 
ovat toimineet piirinjohtajina. 
    Metsäveikkoja johti 25 vuotta Martti 
’Jästi’ Jääskeläinen, joka muovasi 
lippukunnan nykyiseen tilaansa. VJ-
kurssia kehitti 1940-luvulta alkaen Eino 
Mäkinen, ”Köksä”, joka oli myös majan 
isäntä vuosikymmeniä.  
     Metsäveikkojen toimintaa on 
helpottanut vahva talous sekä oman 
kolon ja omien retkeilymaastojen omis-
taminen. Lippukunnalla oli Ylläksellä 
itse rakennettu tunturihotelli,Ylläsmaja. 



47 

Pitkä-aikaisin majan isäntä oli Pentti 
Reino Puska. LPK:n taustayhdistys on 
Metsäveikkojen Tuki ry. 
    Metsäveikoilla on ollut meri-
partiotoimintaa pitkään. Veneistä 
mainittakoon lippukunnalle raken-nettu 
Pohjantyttö, joka seilaa nykyisin 
Joensuussa, sekä H-vene Pohjantuuli 
    Lippukunnan vartiot ovat voittaneet 
useita suomen-mestaruuksia partio-
taitokisoissa. Yksi menestyneimmistä 
vartiois-tamme oli Kärppä-vartio 1940 - 
50 -lukujen vaihteessa. 
    Viisi metsäveikkoa on tähän 
mennessä saanut SP:n korkeimman 
ansiomerkin, hopeasuden: Bruno Ollila, 
Martti Jääskeläinen, Aarno Stauffer, 
Reijo Salmi ja Markku Rintanen. 
    Lippukunta on julkaissut useita 
historiikkejä, joista viimeisin vuonna 
1997. 
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Partioasu 
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Partiotaipaleeni 
Annoin partiolupaukseni sudenpennuissa 

________________________________.  

Kuuluin ____________ -laumaan, jossa 

laumanjohtajana toimi 

_________________________.  Siirryin 

__________-vartioon vuonna________.  

Vartionjohtajana toimi 

tuolloin___________________________. 

Sain leirikasteeni _____________-leirillä 

vuonna _________ 

Kävin Metsäveikkojen VJ-kurssin 

_________. 

Partiotaipaleeni vei ________________-

vartioon vuonna _______ 

vartionjohtajana toimi tuolloin  

___________________________.
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Metsäveikkojen tunnukset 
Huuto 

aliviivoo,  
aliveivoo,  
ali viivoo veivoo vum  
ali met, ali sä, ali vei, ali kot  
ali Metsäveikot HEI!  
 

Punareunainen väiski ja huivi 

 

Oma lippu ja logo 
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Lähilippukuntia 
 
 Ahjopartio 
 Perustettu: 1975 
 Jäsenmäärä (2015): n. 50  
  

 
 Laihian Eräpojat ja –tytöt 
 Perustettu: 1917 

 Jäsenmäärä (2015): n. 70  

 
 Vaasan Partiotytöt 
 Metsäveikkojen sisarlippukunta 
                           Perustettu: 1917 

 Jäsenmäärä (2015): n. 110 

  
 Vaasan Siniset Partiopojat 
 Perustettu: 1949 

 Jäsenmäärä (2015): n. 40 

 
 Vaasan Siniset Partiotytöt 
 Perustettu: 1950 

 Jäsenmäärä (2015): n. 40 
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Olen osallistunut seuraaville leireille:  

Nimi: Paikka: Aika: 
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Jokamiehenoikeudet 
Saat: 

 liikkua jalan, hiihtäen tai 

pyöräillen luonnossa, paitsi 

pelloilla, niityillä tai 

istutuksilla, jotka voivat 

vahingoittua kulkemisesta 

 yöpyä tilapäisesti alueilla, 

missä liikkuminenkin on 

sallittua 

 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 
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 kaataa tai vahingoittaa 

kasvavia puita 

 ottaa kuivunutta tai kaatunutta 

puuta, varpuja, sammalta tms. 

toisen maalta 

 tehdä avotulta toisen maalle 

ilman pakottavaa tarvetta 

 häiritä kotirauhaa esimerkiksi 

leiriytymällä liian lähelle 

asumuksia tai meluamalla 

 roskata ympäristöä 

 ajaa moottoriajoneuvolla 

maastossa ilman 

maanomistajan lupaa  

 kalastaa ja metsästää ilman 

asianomaisia lupia 
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Heikkojen jäiden tuntomerkkejä 
Vaarallisia paikkoja ovat joet, 

järvien kapeikot, jokien ja purojen 

suistot sekä äkkijyrkästi veteen 

putoavien rantapenkereiden 

vierustat, järvessä olevien 

lähteiden kohdat, vedenalaisten 

karien ympäristö ja virtaavat 

paikat. Myös kaislat tekevät jäästä 

seulan ja samalla hauraan. 

 

Kiinteä 5 cm:n paksuinen syysjää 

kestää yhden henkilön. Kun 

liikkeellä on suurempi joukko, on 

jään vahvuuden oltava jo 10 cm. 

Auringon haurastama kevätjää 

saattaa pettää jopa 30 cm:n 

paksuisena.
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Superpartiotaitoja 
 
 Lumikenkien käyttö ja 

umpihankihiihto 

 Osaan tehdä oman ensiapupussin 

 Nuotion sytyttäminen tuoreista tai 
kosteista puista 

 Nuotion sytyttäminen tuliporalla 

 Teen väliaikaisen kantovälineen  

 Teen oman survival-pakkauksen  

 Hätäviestit maasta ilmaan, 
vartaloviestit, lippuaakkoset, 
morsetus 

 Ulkomaalaisen partiolaisen kanssa 
netissä keskusteleminen 

 Näytteleminen 

 Opettelemme uuden tekniikan, esim 
kankaanpainanta 

 Valmistamme videoimalla 

opetusmateriaalia partiokäyttöön 

 Osaan lohenpyrstö- ja tappiliitoksen 

 Teen lumiluolan ja yövyn siinä 

 Teen rosvopaistin 
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 Osaan sukeltaa jään alla puukko 
hampaissa minkin kiinni ja tehdä sen 
ohutsuolesta edulliset ja kätevät 
kengännauhat 

 Teen puukeittimen 

 Osaan käyttää kaasulla ja bensalla 
toimivia retkikeittimiä 

 Teen mustikkapiirakan trangialla 
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VAASAN MARSSI 
Miss' laaja aukee Pohjanmaa, 

veet merten, virtain vaahtoaa, 

me siellä maassa hallojen 

niin kasvoimme kuin kuuset sen: 

ei niitä sää voi säikyttää, 

:,: ei kuihtumaan saa talvetkaan, 

:,: 

ei puute kurjuus korpimaan, 

ei kuihtumaan saa talvetkaan, 

ei puute kurjuus korpimaan. 

 

Kuin aallot järvein tuhanten 

käy rannoillamme yhtehen, 

niin liittohon myös meidät saa 

sun nimes', kallis synnyinmaa. 

Jos vainomies sun sulkis' ties', 

:,: niin kuolemaan me taistellaan 

:,: 

kuin Vaasan urhot ainiaan, 

niin kuolemaan me taistellaan 

kuin Vaasan urhot ainiaan. 
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Et turvatta sa, Suomi, jää, 

on vankka Pohjas' ranta tää, 

ja muuris' meidän olla suo, 

jot' eivät myrskyt maahan luo. 

Pois unteluus ja hervakkuus! 

:,: Niin onnehen maan pohjoisen 

:,: 

vie kunto, työ sen poikien, 

niin onnehen maan pohjoisen 

vie kunto, työ sen poikien. 
 

(Sävel K. Collan, Sanat Z. 

Topelius) 
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PARTIOMARSSI 

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

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. 
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Ja täysi, raikas rakkaus luo 
kuin ihmeet itsestään. 
Se elon kukkaseppelen tuo 
myös kruunuks' ihmispään. 
Jos työt ja toimet vaikeat 
on sulle rakkahat, 
käy joukkohon ja taivas suo, 
et' toimintaan  
se tulta tuo. 

Vain toivo, voima taivahinen, 
voi maalin kirkastaa. 
Kun kulkee eespäin suojassa sen, 
ain' suurta aikaan saa. 
Jos toivo mieles' jännittää 
ja aikees' puhtaiks' jää, 
käy joukkohon ja kuljet ties' 
kuin voimakas ja terve mies. 

(Sanat: J. Finne, sävel: J. Sibelius) 
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LIPPULAULU  
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,  

sinun voimasi voimamme on.  
Sinun kanssasi onnemme jaamme  
ja iskut kohtalon.  
 

Siniristilippumme,  
sulle valan vannomme kallihin:  

sinun puolestas elää ja kuolla  
on halumme korkehin.  
 
(Sanat V.A. Koskenniemi, sävel Yrjö 

Kilpinen) 
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