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Osaan uida + vesilläliikkujan turv. säännöt
Tunnen vartioni ja lpk:ni
Partiomenot ja -merkit
Jalankulkijan ja pyöräilijän likkennesäännöt
Maamme-, lippulaulu ja partiomarssi
Vj:n valitsema kotona suoritettava tehtävä

RIIHITTÄNYT

Heikon ään tuntomerkit ja jäistä pelastautuminen

Tavallisimmat maamerkit

pohjoissuunnan määrit. valoisalla ja pimeällä

Kimin koe

Mittaukset henk. koht. mitoilla

Merenmies-, paalu-, jalussolmu ja siansorkka

Puukko, kirves, saha

Havainnot ymp. saastumisesta. Aineiden hajoaminen

Jokamiehenoikeudet ja luonnossa käyttäytyminen

Pj-keskustelu: Luonto kertonut Luojasta

Pj-keskustelu ihanteista, tunnuksesta ja lupauksesta

Heittoköysi ja pelastusrengas

Veden varaan joutuminen ja harjoitteleminen

Pintahaavojen hoito ja hälytysajoneuvon kutsu

1

Yöretki

III lk

Kartta ja kompassi + suunnistus

Vartio:
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Täyttöohjeet:
1. Merkitse omat ja vartiolaisesi suoritukset taulukkoon.
2. Niiden osalta, jotka ovat riihittäneet, raksikaa kohta "RIIHITTÄNYT"
kyseisen hlön kohdalta
Muut ohjeet:
3. Jos jollakin vartion jäsenillä ei ole suorituskirjaa, hommatkaa sellainen
hänelle ensi tilassa (oj / sampo auttanee)
4. Suorittakaa paljon!
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Karttamerkin ja suunnistus yksin väh. 3 km
Uin 150 m ja vaatteista vapautuminen vedessä
Tutustun järj, piirin tai lpk:n taustayhteisöön
Osaan morsettaa
Tunnen Suomen lipun käytön
Haavatyypit ja niiden ensiapu. Nenäverenvuodot.
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Täyttöohjeet:
1. Merkitse omat ja vartiolaisesi suoritukset taulukkoon.
2. Niiden osalta, jotka ovat riihittäneet, raksikaa kohta "RIIHITTÄNYT"
kyseisen hlön kohdalta
Muut ohjeet:
3. Jos jollakin vartion jäsenillä ei ole suorituskirjaa, hommatkaa sellainen
hänelle ensi tilassa (oj / sampo auttanee)
4. Suorittakaa paljon!
RIIHITTÄNYT

Lämmin ateria maastossa

koordinaattijärjestelmä

Pilvimuodot ja lähiajan sään ennustaminen

Arviointimenetelmät: etäisyys, välimatka, aika ja korkeus

Eksymistapauksessa käyttäytyminen

Paikkaan ja parsin rikk. vaatekappaleen

Käyttökelpoinen partioesine

Pukki- ja ristiköytös sekä ristirihmos

Pystytän, puran ja huollan teltan tai laavun

Luonnonsuojeluun tai metsänhoitoon liitt. teht.(PJ)

Ympäristönsuojelun pääperiaatteet

Nuotion sytytys ja sammutus ja tulenkäsittely määr.

Kotiseutuni tavallisimmat kasvit ja eläimet

Hyvät käytöstavat

Osallistun jumalapalvelukseen tai uskon. tehtävä

Pj-keskustelu: partioihanteet elämässäni

Henk. koht. terveydenhoidon alkeet

EA nyrjähdys, sijoiltaanmeno, luunmurtuma

Pyörtyminen, palo- ja sähkövamma, paleltuma

1

Osallistun lpk:n, piirin tai järjestön kilpailuun

II lk

Kolme yöretkeä, joista yksi maastoon

Vartio:
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Partioliikkeen ja oman lpk:n historia
"Ihminen ja Myrkyt", mitkä aineet haitallisesti ihmiseen
SP:n turvallisuusohjeet
SPR:n EA 1-kurssi tai vastaavat tiedot
Ohjelmanumero pj:n hyväksymässä tilaisuudessa
Yhteiskunnallinen palvelutehtävä (PJ)

Täyttöohjeet:
1. Merkitse omat ja vartiolaisesi suoritukset taulukkoon.
2. Niiden osalta, jotka ovat riihittäneet, raksikaa kohta "RIIHITTÄNYT"
kyseisen hlön kohdalta
Muut ohjeet:
3. Jos jollakin vartion jäsenillä ei ole suorituskirjaa, hommatkaa sellainen
hänelle ensi tilassa (oj / sampo auttanee)
4. Suorittakaa paljon!
RIIHITTÄNYT

Vietän erämiehen tavoin yöni tulilla

Toimin leirikokkina yhden vrk:n ajan

Lohenpyrstö- tai tappiliitos

Käyttökelpoinen vitsas ja sen käyttö

Arviointi: max. 25% virhe, virhearv. tekijät

Peitepiirros ja karttaluonnos

24 h vaellus, tehtävät, yöpyminen maastossa, raportti

Rakennan vaativan leirirakennelman

Kolmenlaiset hätäpaarit

Teen leirilieden ja valmistan sillä ruokaa

Silmä- ja lyhytpujos

määräykset rauhoitusalueista ja rauhoitetut eläimet

Luonnonvaraiset kasvit ravinnoksi ja ateria vartiolle

Tutustun partioliikkeen kansainvälisyyteen

PJ-keskustelu: Uskon omakohtainen merkitys

PJ-keskustelu: Partioihanteet yhteiskunnassa

1

Partiokilpailun tai suunn.reitin suunn. ja toteutukseen

I lk
Osallistun väh. viikon pituiseen leiriin ja vaellukseen

Vartio:
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