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Turkulainen tyttövartio kisailee syksyllä Partiomestari TV-sarjassa
Partiolaiset toteuttavat kesällä 2014 pääosin vapaaehtoisvoimin kokonaisen TV-ohjelmasarjan.
Partiomestari on nuorten oma “Selviytyjät”, jossa kymmenen eri puolilta Suomea saapuvaa
kisavartiota testaa taitojaan ja näyttää mitä kaikkea nuoret osaavat, kun heille annetaan
mahdollisuus. Turusta sarjassa on mukana tyttövartio Kameleontit Henrikin Tapulitytöt lippukunnasta. Sarja kuvataan Kemiönsaaressa ja Turussa.

Partiomestarissa 12–15 -vuotiaat nuoret ratkovat leiriolosuhteissa yhteistyötä vaativia tehtäviä maalla, merellä
ja kaupungissa. Partiomestari-ohjelmasarja näyttää katsojilleen mitä partio parhaimmillaan on: yhdessä
tekemistä, hauskanpitoa, kokemuksellista oppimista ja luonnosta nauttimista. Mukana on myös tunnettuja
partiolaisia ja oman alansa huippuja, joiden ohjauksessa nuoret pääsevät harjoittelemaan niin kiipeilyä,
kokkausta kuin nuotioräpin tekemistä. ”Tämän ikäisiä nuoria mitataan jo liian monessa yhteydessä liian
monella mittarilla. Näin ei ole partiossa. Tärkeintä ei ole voitto, vaan yhdessä tekeminen”, iloitsee kilpailun
sisällöstä vastaava vapaaehtoinen partiolainen Antti Knuuti.
Turkulaisessa Kameleontit-vartiossa on kolme 12-vuotiasta tyttöä, kaikesta innostuva Aurora Santala,
sosiaalinen ja utelias Sanni Lukka ja sanavalmis energiapakkaus Ruusu Raninen. Kameleonttien
kisavahvuuksia ovat ketteryys ja yhteishenki, joka perustuu pitkäaikaiseen ystävyyteen ja taitoon nauraa
itsellemme. Todellisen kaulan muihin vartioihin tytöt ottavat uintitehtävissä, sillä kaikki harrastavat partion
lisäksi vesipalloa Turun Uimareissa. Myös eläinten kanssa puuhailu on heille mieluisaa ja kaikilla tytöillä on
kotonaan koirat.
Kisaan Kameleontit aikovat valmistautua vartion omalla yöretkellä ja varta vasten heitä varten räätälöidyllä
partiotaitojen pikakurssilla.
Kameleontti-tyttöjen mielestä parasta partiossa on leirit. ”Viime kesänä olimme seikkailijoina Tammileirillä.
Yöretket ja talvileirit on myös kaikki käyty läpi. Hienoa on myös ollut toimia lippukunnassamme
sudenpentujen retkillä apujohtajina”, tytöt kertovat. Tänä kesänä vartio suuntaa Lounais-Suomen Partiopiirin
piirileiri Piirulle, josta tytöt tulevat lähes suoraan Partiomestarin kuvauksiin.
TV-ohjelmasarjan sisällön tuottaminen suurelta osin vapaaehtoisvoimin on mielenkiintoinen ja tervetullut
haaste myös tuotantoyhtiölle. ”Meille tilanne oli viime kesänä uusi ja olimme iloisesti yllättyneitä miten
sitoutuneesti kymmenet vapaaehtoiset suhtautuivat ohjelman tekoon. Nyt toisella tuotantokaudella
ohjelmasta on tulossa vielä aiempaa laadukkaampi ja mukana on monia erikoistehtäviä ja yllätyksiä niin
kisaajille kuin katsojille”, kertoo ohjelmasarjan tuottaja Tomi Paajanen.

Ohjelman tuomarina toimii Suomen ainoa löytöretkeilijä Patrick ”Pata” Degerman, joka on mukana
vapaaehtoisena, kuten suurin osa ohjelmasarjan sisällön tekijöistä. ”Minulle partio on opettanut niin monia
ammatissani ja elämässäni hyödyllisiä taitoja, että koen mahtavaksi tilaisuudeksi päästä opettamaan näitä taitoja
edelleen nuorille partiolaisille ja välittämään niitä ja partiolaisten asennetta TV-ohjelman kautta vielä paljon
laajemmalle yleisölle”, intoilee Degerman.

Partiomestari-ohjelmasarja
Partiomestari on Suomen Partiolaisten ja Story of Sports -tuotantoyhtiön yhdessä tuottama televisioohjelmasarja, jonka toinen tuotantokausi kuvataan 30.7.–2.8.2014 Kemiönsaaressa ja Turussa.
Partiomestari-kilpailussa 12–15-vuotiaat nuoret kilpailevat Suomen Partiolaisten kasvatustavoitteiden
mukaisten partiotaitokisamaisten tehtävien suorittamisesta. Tärkeässä roolissa on aito nuorten yhdessä
tekeminen kuvauksia varten rakennetussa leiriympäristössä. Partiomestari-ohjelmasarjan sisältö toteutetaan
vapaaehtoistyönä, mikä on partiotoiminnan ominaispiirre. Ohjelman tuotannosta vastaavat alan ammattilaiset.
Partiomestari-ohjelmasarja toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013 ja YLE:llä syyskuussa 2013 esitetyllä
ohjelmasarjalla oli suuri merkitys Suomen suurimman nuorisojärjestön jäsenmäärän kasvuun sekä partion
mielikuvan uudistumiseen ei-partiolaisten nuorten keskuudessa. Syksyllä uusia partiolaisia aloitti 24%
enemmän kuin edellisenä vuotena ja jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 11 000 partiolaisella. Ohjelman nähneiden
keskuudessa partion mielikuva muuttui selkeästi positiivisempaan suuntaan. Ohjelman ensimmäisellä
tuotantokaudella oli noin 800 000 katsojaa.
Ohjelmasarjan juontajana toimii Ronja Salmi ja nuorten valmentajina, partioässinä, löytöretkeilijä Patrick
”Pata” Degerman sekä partiojohtaja Anniina Rantala.
Kuvia Partiomestarista löytyy osoitteesta http://partiokuvia.kuvat.fi/kuvat/Partiomestari/
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