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Partio on antoisa harrastus kaikenikäisille
Partio ei ole vain lasten, vaan myös nuorten ja aikuisikäisten harrastus. Koskaan ei ole
liian vanha liittymään partioon. Aikuiset ovat partiossa lasten ja nuorten harrastuksen
mahdollistajia, mutta pääsevät samalla itse kokemaan ja oppimaan uutta ja pitämään
hauskaa. Partiossa pääsee kouluttautumaan ja harrastamaan oman kiinnostuksensa
mukaan. Lisäksi partiossa saatu koulutus ja opitut taidot ovat loistavat lisät myös
ansioluetteloon. Juuri nyt, syyskauden alkaessa, on paras hetki lähteä mukaan
partiotoimintaan!
28-vuotias Anniina Palola on harrastanut partiota jo 21 vuotta eikä loppua näy. Hän on hyvä
esimerkki siitä, että partiossa on antoisaa tekemistä vielä aikuisenakin. ”Olen toiminut lippukunnassa
lasten ja nuorten kanssa, ollut mukana järjestämässä partiotaitokilpailuja, 2013 kesällä Tammileirillä
toimin leirin turvallisuudesta vastaavassa tiimissä, viime syksynä liityin piirin talousryhmään ja kuluvan
kesän aluevaltaus on ollut Piiru 14 -suurleirin ulkoisessa viestinnässä mediasuhteiden hoito”, luettelee
Anniina partiopestejään.
Yksi partion hienouksista on mahdollisuus kokeilla erilaisia, itselle uusia asioita vaihtelemalla
projekteja ja pestejä. Ei tarvitse olla minkään alan ammattilainen, aina on ympärillä kokeneempia, joilta
voi kysyä apua ja jotka tsemppaavat onnistumaan. Palola on hyödyntänyt partiokokemustaan myös
partion ulkopuolella. ”Olen esimerkiksi soveltanut nykyisessä työssäni partiossa oppimiani
organisointi- ja vuorovaikutustaitoja”, kertoo Palola.
Koskaan ei ole väärän ikäinen liittymään partioon
Partioharrastus sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille uskonnosta, kulttuuritaustasta tai sukupuolisesta
suuntauksesta riippumatta, ja harrastuksen voi aloittaa koska vaan, aiempaa kokemustakaan ei tarvita.
18-vuotias Sofia Savonen liittyi partioon puolitoista vuotta sitten vailla aiempaa partiokokemusta.
”Ihastelin vuosikausia tarinoita kaverieni mahtavista partiokokemuksista, kuten leireistä ja kisoista”,
muistelee Savonen. Lopulta hän rohkaistui ja lähti mukaan partiokokoukseen ja harrastus tempaisi
hänet vauhdilla mukaansa.
Savonen on ehtinyt kokeilla ja kokea partiossa jo monenlaista. ”Partio on sellainen harrastus, mitä voi
suositella kaikille, siihen ei ole sitä yhtä oikeaa ihmistyyppiä. Jos haluat uusia kavereita, tule partioon.
Jos haluat oppia laittamaan ruokaa, tule partioon. Jos haluat mennä vesisotaa, suosittelen partiota. Jos
haluat ruskettua, tämä harrastus on sinun”, kuvailee Savonen partion monipuolisuutta.
Partio on harrastuksena monipuolinen ja joustava. Ei ole vain yhtä tapaa harrastaa partiota, vaan
harrastuksesta pystyy muokkaamaan juuri itseä kiinnostavan ja omiin aikatauluihin sopivan. ”Odotin
että partio vie hirveästi aikaa ja energiaa. Huomasin kuitenkin, että vastuuta saa juuri niin paljon kuin
sitä itse ottaa. Pelkäsin myös, että minulta on jäänyt oppimatta asioita, joita ilman en pärjää. Olin
siinäkin ihan väärässä, ei tämä mitään rakettitieteilyä ole”, kertoilee Savonen kokemuksistaan.
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Partioharrastuksen voi mihin aikaan vuodesta vain, mutta paras aika sille on nyt kun lippukuntien
syyskausi pyörähtää käyntiin. Partion yhteinen syyskauden aloituspäivä on tiistai 19.8. Tuolloin moni
lippukunta järjestää avajaistempauksen, pitää avoimet ovet -päivän tai muuten ottaa vastaan vanhoja ja
uusia partiolaisia mukaan toimintaansa. Lounaissuomalaisten lippukuntien yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.partioon.fi.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen Partiopiirin viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto, 050 312 9428, satumaija.kaunisto@partio.fi.
Lounais-Suomen Partiopiirin 144:ssa lippukunnassa toimii yli 10 000 partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää VarsinaisSuomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.
Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö 65 000 jäsenellään. Partio on vapaaehtoista, kansainvälistä,
puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista
itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuun itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
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