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K OLKAT (8-9 V )
Parvi
Parvi sisältää 7‐15 kolkkaa ja kaksi kolkkajohtajaa, ongelmatapauksissa mahdollisesti kolme.
Kolkkien lukumäärän sanelee se onko kyseessä poika‐ vai tyttöparvi; poikaparvissa
vähemmän kuin tyttöparvissa.
Parvien toiminnan keskipiste on viikoittaisissa parvi‐illoissa ja parven ja lippukunnan
järjestämissä retkissä. Näiden tapahtumien suunnittelussa pitää ottaa huomioon poikien ja
tyttöjen eri kiinnostuksen kohteet sekä annettava ajatus toiminnalle eli luotava kolkille
tavoitteita heidän toimintaansa.
Tavoitteet kolkille luodaan heidän oman ohjelmansa, kolkkaohjelman, kautta. Kolkkaohjelma
koostuu TAP‐nuolimerkeistä ja kolkkien harrastusmerkeistä.
Retkien keskeisenä tavoitteena on tutustuttaa kolkkaikäiset retkeilyyn ja luonnossa
toimimiseen niin kesällä kuin talvellakin.

Pieni Savu (PiSu)
PiSun keskeisin tehtävä on kolkkatoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
PiSun kokouksissa ja retkillä käsitelläään kolkkatoimintaa ja pohditaan sekä pyritään
ratkaisemaan parvien ongelmia. PiSu vetää linjat parvi‐illoille ja asettaa tavoitteet parvien
retkille ja pitää huolen siitä, että kolkkaohjelma toteutuu jokaisessa parvessa.
Koska PiSun tavoitteena on myös kolkkien viihtyminen, järjestetään PiSun kokouksissa
johtajahuoltoa ja kasvatetaan kolkkajohtajien yhteishenkeä. Kun kolkkajohtajat voivat hyvin
ja uskovat tekemäänsä työhön, näkyy se myös parvien toiminnassa.
Kolkkajohtajakoulutusta ja –jatkokoulutusta järjestetään PiSun tapahtumissa.
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Kolkkajohtaja (KJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•

Vetää omaa parveaan
Osallistuu oman parvensa parvi‐iltoihin ja retkille sekä koko veljesjoukon tapahtumiin
Haluaa ja yrittää ymmärtää kolkkia
Pitää kuria
Osallistuu PiSun tapahtumiin sekä Johtajaneuvostoon
Pitää yhteyttä kolkkien vanhempiin

Koulutus:
•
•
•
•

VJ‐kurssi jo vartiolaisena
LPK:n oma kolkkajohtajakoulutus
Partiojohtajaperuskurssi
Leikkikurssi

Pestaaja: kolkkaveljesjoukonjohtaja

Kolkkaveljesjoukonjohtaja (KVJJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edustaa kolkkaveljesjoukkoa hallituksessa
Kehittää kolkkatoimintaa ja –ohjelmaa
Huolehtii, että kolkkatapahtumat tulevat järjestettyä
Seuraa parvien toimintaa ja katsoo, että kolkkaohjelma on toiminnan runkona
Vastaa, että kolkkaleirille löytyy johtaja ja että se järjestetään
Osallistuu Johtajaneuvostoon
Suunnittelee ja toteuttaa PiSun tapahtumat
Kehittää Pisun toimintaa
On kolkkajohtajien tuki ja neuvoo heitä toiminnassa
Opastaa koulutusvastaava kanssa kolkkajohtajia kursseille

Koulutus:
Partiojohtajaperuskurssi
Akelakurssi
LPK:n johtamiskurssi
Leirinjohtamiskurssi
• Ko‐Gi‐kurssi
•
•
•
•

Pestaaja: Lippukunnanjohtaja, edellinen KVJJ
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J ERMUT (10-12 V )
Jermuparvi
Jermuparvi sisältää 7‐15 jermua ja kaksi jermujohtajaa, ongelmatapauksissa mahdollisesti
kolme. Jermujen lukumäärän sanelee se onko kyseessä poika‐ vai tyttöparvi; poikaparvissa
vähemmän kuin tyttöparvissa.
Parvien toiminnan keskipiste on viikoittaisissa jermuilloissa ja parven ja lippukunnan
järjestämissä retkissä. Näiden tapahtumien suunnittelussa pitää ottaa huomioon poikien ja
tyttöjen eri kiinnostuksen kohteet sekä annettava ajatus toiminnalle eli luotava jermuille
tavoitteita heidän toimintaansa.
Tavoitteet jermuille luodaan heidän oman ohjelmansa, III‐luokan, kautta. Jermut antavat
partiolupauksensa toisena jermuvuotenaan itsenäisyyspäiväjuhlassa ja saavat III‐luokan
merkin ja lupausmerkin eli Mänkijämerkin.
Retkien keskeisenä tavoitteena on antaa jermuille enemmän haastetta verrattuna kolkkiin ja
myös tutustuttaa jermuja lähemmäs vartiokeskeistä eräretkeilyä.

Suuri Savu (SuSa)
SuSan keskeisin tehtävä on jermutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
SuSan kokouksissa ja retkillä käsitelläään jermutoimintaa ja pohditaan sekä pyritään
ratkaisemaan parvien ongelmia. SuSa vetää linjat parvi‐illoille ja asettaa tavoitteet parvien
retkille ja pitää huolen siitä, että III‐luokan ohjelma toteutuu jokaisessa parvessa.

Jermujen toiminnan päätapahtumat:
1. vuosi
•
•
•
•
•
•

Siirtyminen syysretkellä
Telttaretki (vain 1.vuosi)
Joulu/talviretki kolkkien kanssa
Kämppäretki (ikäkauden yhteinen)
Seikkailijakisat
Kolkkien ja jermujen kesäleiri

(syyskuu)
(lokakuu)
(joulu/tammikuu)
(helmi‐huhtikuu)
(huhti‐toukokuu)
(kesäkuu)

2. vuosi
•
•
•
•
•
•
•
•

Syysretki
Riihitysretki, yksi yö
Joulu/talviretki kolkkien kanssa
Kämppäretki (ikäkauden yhteinen)
WH‐vierailut
Museovierailu (Mannerheim/Partio)
Jermuretki (vain 2. vuosi)
Kolkkien ja jermujen kesäleiri

(syyskuu)
(syys‐marrasku)
(joulu/tammikuu)
(helmi‐huhtikuu)
(huhti‐toukokuu)
(huhti‐toukokuu)
(toukokuu)
(kesäkuu)
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Jermujohtaja (JJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•

Vetää omaa jermuparveaan
Osallistuu oman parvensa parvi‐iltoihin ja retkille sekä koko veljesjoukon tapahtumiin
Haluaa ja yrittää ymmärtää jermuja
Pitää kuria
Osallistuu SuSan tapahtumiin sekä Johtajaneuvostoon
Pitää yhteyttä jermujen vanhempiin

Koulutus:
•
•
•
•

VJ‐kurssi jo vartiolaisena
LPK:n oma jermujohtajakoulutus
Partiojohtajaperuskurssi
Leikkikurssi

Pestaaja: Jermuveljesjoukonjohtaja

Kolkkaveljesjoukonjohtaja (KVJJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edustaa jermuveljesjoukkoa hallituksessa
Kehittää jermutoimintaa ja –ohjelmaa
Huolehtii, että jermujen tapahtumat tulevat järjestettyä
Seuraa parvien toimintaa ja katsoo, että III‐luokka on toiminnan runkona
Osallistuu Johtajaneuvostoon
Suunnittelee ja toteuttaa SuSan tapahtumat
Kehittää SuSan toimintaa
On jermujohtajien tuki ja neuvoo heitä toiminnassa
Opastaa koulutusvastaava kanssa jermujohtajia kursseille

Koulutus:
Partiojohtajaperuskurssi
Akelakurssi
LPK:n johtamiskurssi
Leirinjohtamiskurssi
• Ko‐Gi‐kurssi
•
•
•
•

Pestaaja: Lippukunnanjohtaja, edellinen JVJJ
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V ARTIOIKÄISET (12-16 V )
Vartio
Vartion toiminnan runkona on vartio‐ohjelma. Keskeisenä toiminta‐ajatuksena vartio‐
ohjelmassamme on perinteiset partiotaidot ja retkeily.
Hyvän vartion kokona pidetään 7‐10 jäsentä vartionjohtaja ja tämän apulainen
mukaanluettuina. Vartionjohtaja järjestää vartiolleen ohjelmaa wartioharjoituksissa, laavu‐ ja
kämppäretkillä. Ohjelman tulee olla suunniteltua ja koulutuksellista.
Retkien ohjelma painottuu luonnossa toimimiseen ja vartion omiin perinteisiin sekä
yhteishengen luomiseen. Tärkeänä pidetään myös elämyksien saamista ja uusien asioiden
oppimista.
Vartio järjestää keväisin kämppäretken ja laavuretken. Syksyllä
vartio järjestää
kämppäretken ja osallistuu PT‐kisoihin. Riihitysretki kuuluu olennaisena osana vartion
toimintaan. Riihitysretki järjestetään syksyisin.

Samoajat (15-16v)
Samoajaikäkauteen kuuluvat kaikki 14‐16‐vuotiaat vartioikäiset. Samoajien toiminnasta
vastaa KiKa. Samoajien toimintaa ovat samoajaillat sekä samoajien retket. Samoajatoiminnan
tavoite on saada VJ:t yhtenäiseksi porukaksi, antaa heille ideoita ja virikkeitä sekä
johtajahuoltoa. Samoajat kokoontuvat n. kerran kuussa samoajaillassa, jossa annetaan VJ:lle
jatkokoulutusta sekä kerrotaan lippukunnan ja veljesjoukon tulevista tapahtumista.
Kerran tai kaksi kertaa vuodessa järjestetään KiKan toimesta samoajien retki, jossa
kohennetaan VJ:den yhteishenkeä ja annetaan heille virikkeitä oman toimintansa
kehittämiseen.
Jokaisella vartiolla on oma kummikikalainen, joka on luotsi. Kummikikalainen ja VJ sekä
tämän apulainen/apulaiset kokoontuvat kerran kuussa pohtimaan vartion mennyttä ja
tulevaa toimintaa kummitapaamisessa. Kummitapaamisissa keskitytään myös tarkemmin
vartion toiminnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Tarkoituksena on antaa VJ:lle
henkilökohtaisempaa ja läheisempää tukea.

Kiehuva Kamina (KiKa)
Kiehuva
Kamina
koostuu
luotseista
ja
vartioikäisten
veljesjoukonjohtajasta.
Veljesjoukonjohtajalla ei ole omaa vartiota kaitsettavana, kuten luotseilla on. KiKan keskeisin
tavoite on tukea vartionjohtajia, sillä hyvinvoiva VJ = hyvinvoiva vartio. Kun lippukunnalla on
hyvinvoivia vartioita, on toimintakin laadukkaampaa.
KiKan vastuulla on kaikki veljesjoukon retket ja samoajaillat sekä samoajien retkien
järjestäminen. KiKa kokoontuu aina ennen samoajailtaa ja mahdollisesti useamminkin. Ennen
kaikkea KiKan vastuulla on vartio‐ohjelman toteutuminen veljesjoukossa.
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Vartionjohtaja (VJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelee ja toteuttaa oman vartionsa toiminnan vartio‐ohjelman mukaisesti
Suunnittelee ja toteuttaa vartionsa retket ja WH:t
Toimii vartionsa keulakuvana
Osallistuu samoajailtoihin
Osallistuu samoajien retkille
Pitää yhteyttä vartiolaistensa vanhempiin, kummikikalaiseen ja kämppäisäntään
kämppisten tiimoilta
Osallistuu vartionsa kanssa LPK:n, Mänkijöiden, PäPan ja SP:n PT‐kisoihin

Koulutus:
•
•
•
•

VJ‐kurssi
Samoajaillat ja samoajaretket
Kummitapaamiset
EA I ‐kurssi

Pestaaja: vartioikäisten veljesjoukonjohtaja, oman vartionsa edellinen VJ

Luotsi
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•

Toimii tukena ja turvana omalle kummivartiolleen
Tarkistaa kummivartionsa toimintasuunnitelman ja kehittää vartion toimintaa yhdessä
VJ:den kanssa
Katsoo, että kummivartionsa toiminta on vartio‐ohjelman mukaista
Osallistuu veljesjoukkonsa tapahtumiin
Pitää yhteyttä muihin luotseihin
Osallistuu Kikan kokouksiin ja samoajien tapahtumiin
Osallistuu Johtajaneuvostoon

Koulutus:
•
•
•

VJ‐kurssi
Sampokurssi
Partiojohtajaperuskurssi

Pestaaja: vartioikäisten veljesjoukonjohtaja
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Vartioikäisten veljesjoukonjohtaja (VIVJJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edustaa veljesjoukkoaan hallituksessa
Osallistuu veljesjoukkonsa tapahtumiin
Kehittää vartio‐ohjelmaa yhdessä luotsien kanssa
Vastaa vartioikäisten veljesjoukon tapahtumien järjestämisestä
Seuraa vartioiden toimintaa ja katsoo, että vartio‐ohjelma toteutuu veljesjoukossa
Suunnittelee LPK:n vuoden tavoitteiden ja strategian mukaisesti veljesjoukkonsa
toimintaa
Osallistuu johtajaneuvostoon
Ohjaa ja tukee luotseja
Kouluttaa luotseja ja antaa heille virikkeitä
Suunnittelee ja toteuttaa yhdessä luotisen kanssa samoajien toiminnan
Suunnittelee ja toteuttaa KiKan kokoukset

Koulutus:
•
•
•
•

Partiojohtajaperuskurssi
Sampokurssi
LPK:n johtamiskurssi
Leirinjohtamiskurssi

Pestaaja: lippukunnanjohtaja, edellinen VIVJ
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V AELTAJAT (16-22 V )
Vaeltajakilta
Vaeltajakillan toiminnan runkona on LPK:n vaeltajaohjelma, eli kuntoisuusluokka. Keskeisenä
toiminta‐ajatuksena kuntoisuusluokassa on syventyminen vaativampiin partio –ja
erätaitoihin sekä syventyminen partioliikkeen arvoihin ja ihanteisiin. Kuntoisuusluokan
keskeinen painopiste on oman partioidentiteetin löytäminen.
Hyvän vaeltajakillan kokona pidetään 4‐12 jäsentä vartionjohtaja ja tämän apulainen mukaan
luettuina. Vartionjohtaja järjestää vartiolleen ohjelmaa vaeltajailloissa sekä retkillä. Ohjelman
tulee olla suunniteltua ja koulutuksellista.
Retkien ohjelma painottuu luonnossa toimimiseen ja vartion omiin perinteisiin sekä
yhteishengen luomiseen. Tärkeänä pidetään myös elämyksien saamista ja uusien asioiden
oppimista.
Kuntoisuusluokalle ei ole omaa riihitystä, vaan jokaisella vaeltajalla on oma valvoja/tuutori,
joka pitää kirjaa suorituksista.

Leukulenkin jäsen
Tehtävät:
•
•
•
•

Järjestää vaeltajatapahtumia kuntoisuusluokkaa toimintarunkona pitäen
Mahdollisesti vaeltajaprojektin johtaja
Osallistuu Leukulenkin kokouksiin
Osallistuu Johtajaneuvostoon

Koulutus:
•
•
•
•
•

Partiojohtajaperuskurssi
Erätaito 1‐3‐kurssit
PT‐kisatoimitsijakurssi
Explorer Belt
TOKO‐kurssit

Pestaaja: Vaeltajaveljesjoukonjohtaja
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Vaeltajaveljesjoukonjohtaja (VVJJ)
Tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edustaa veljesjoukkoaan hallituksessa
Seuraa, että vaeltajien toiminta on kuntoisuusluokan mukaista
Kehittää kuntoisuusluokkaa yhdessä Leukulenkin kanssa
Innostaa vaeltajia ja Leukulenkin jäseniä ideoimaan sopivia projekteja ja neuvoo
niiden toteuttamisessa
Vastaa, että suurimmilla vaeltajatapahtumilla on johtaja (esim. vaellukset)
Osallistuu koko veljesjoukon yhteisiin tapahtumiin
Osallistuu Johtajaneuvostoon
Suunnittelee ja toteuttaa Leukulenkin kokoukset
Tukee, ohjaa ja antaa virikkeitä Leukulenkin jäsenille
Ohjaa yhdessä koulutusvastaavan kanssa Leukulenkin jäseniä ja muita vaeltajia
kursseille

Koulutus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partiojohtajaperuskurssi
LPK:n johtamiskurssi
Leirinjohtamiskurssi
Erätaito 1‐3‐kurssi
Eräopaskurssi
TOKO‐kurssit
PT‐kisatoimitsijakurssi
Partiokouluttajakurssi

Pestaaja: lippukunnanjohtaja, edellinen VVJJ

11

Helsingissä 9.1.2011
Helsingin Metsänkävijäin johtajisto
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