
RASTI 1

Partiolupaus
 

Katsotaan oheinen video
johtajien/aikuisten puhelimilla.

 
 https://www.youtube.com/watch?

v=UgcdUqZtjvc 
 

Videossa puhutaan seikkailijoista,
mutta sudenpennut antavat saman

lupauksen. Perhepartiolaisten kohdalla
kerrotaan, että äiti tai isä voi antaa

tämän lupauksen ja lapset voivat antaa
lupauksen 7-vuotiaana aloitettuaan

partion
 

Partiolaiset antavat lupauksen merkiksi
siitä, että he sitoutuvat partion

arvoihin. Sudenpennun kohdalla tämä
tarkoittaa, että hän tietää olevansa

partiolainen ja haluaa toimia lupauksen
ja ihanteiden mukaisesti.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgcdUqZtjvc


RASTI 2

Tonttujumppa

 
On jumpan aika! 

Kuunnellaan seuraava jumppavideo ja jumpataan mukana. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyumeKDMdI4 
leen teksti



RASTI 3
Luonnon äänet

Pysähdy hetkeksi kuuntelemaan mitä ääniä
kuulet. Kuuluuko tuulen suhinaa tai tontun

kellon kilinää? Tepsutteleeko jossakin
pikkuiset jalat, kuuluuko läheltä

pikkulintujen laulua tai kuuletko jotakin
muuta mielenkiintoista?



RASTI 4

Hipi hiljaa

Tontut ovat hyviä
hiippailemaan.

Osaatko sinä kulkea
äänettömästi pienen

pienin 
askelin? Kokeile

kulkea
mahdollisimman

näkymättömästi kohti
seuraavaa rastia.

 



RASTI 5

Pienet tontut joutuvat kurkottelemaan nähdäkseen
ikkunoista 

sisään ja piilottelemaan pieninä pysyäkseen
näkymättöminä. Kurkota niin korkealle kuin pysyt.
Nosta kädet ylös ja venytä vielä vähän lisää. Mene

sen jälkeen niin pieneksi kuin osaat.
 

Tontut kurkkii..



RASTI 6

Luetaan seuraavat väittämät yksitellen ja muut
vastaavat saako näin toimia

 
Kyllä - Seistään kädet pystyssä mahdollisimman

pitkänä
Ei - X- asento

 
Saan heittää roskia maahan 
Voin katkoa puiden oksia.

Saan kerätä marjoja metsästä.
Jätän toisten heittämät roskat luontoon

Voin rikkoa linnunpesän
Voin pystyttää teltan naapurin pihalle ilman lupaa 

 

 Jokamiehenoikeudet

Tämä on perjepartion viimeinen rasti. Sudenpennut ja sitä vanhemmat jatkavat vielä rasteja.



RASTI 7

Kunnioittaa toista
ihmistä

 
Mietitään, mitä tämä

tarkoittaa? Miten sinä
kunnioitat toista ihmistä?

 
"Kunnioittaa toista ihmistä"

tarkoittaa
sudenpentuikäkaudessa halua
olla hyvä kaveri. Sudenpentu

kohtelee toisia tasapuolisesti ja
kuuntelee, mitä toisella on
sanottavana. Sudenpentu

ymmärtää sen, että ihmiset
ovat erilaisia, mutta

samanarvoisia.
 

(sudenpennut ja sitä vanhemmat)



RASTI 8
(Sudenpennut ja sitä vanhemmat)

Partiolaisen tunnus: Ole valmis. Tähän vastataan: Aina
valmiina.

 
Partiolaiset kättelevät toisiaan aina vasemmalla kädellä.

B-P toi tavan Afrikasta, jossa soturit kantoivat kilpeä
vasemmassa kädessä. Tavatessaan henkilön, johon he

luottivat, he laskivat kilpensä ja kättelivät vasemmalla
kädellä. Vasen käsi on myös lähellä sydäntä.

 
Sudenpentutervehdys on samantapainen lähes kaikkialla
maailmassa. Sudenpennut tervehtivät nostamalla oikean

käden etu- ja keskisormen hiukan haralleen ohimolle,
jolloin ne kuvastavat sudenpäätä ja korvia. Peukalo kuvaa
myös “isoveljeä, joka pitää huolta kahdesta pikkuveljestä”

eli nimettömästä ja pikkurillistä.
Akela tervehtii kolmella sormella.

 
Tehtävä: Harjoitellaan tunnusta, tervehdystä ja kättelyä.

Pidetään käsineet kädessä.
 

Ole valmis

Tämä oli viimeinen rasti. Siirrytään takaisin Ynnin pihalle.


