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Perhepartiolaisen etäpartiopassi 
Ohjeet 

Hyöteishotelli □
Pelastakaa pörriäinen ja rakentakaa hyönteishotelli. Pelasta pörriäinen -kampanja 
kutsuu kaikki mukaan talkoisiin pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi. 
Lisätietoa Pelasta pörriäinen -kampanjasta löydätte täältä: https://yle.fi/aihe/
artikkeli/2020/04/01/viisi-tapaa-pelastaa-porriainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-
tekosi

Ohjeita hyönteishotellin rakentamiseen: 
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/ryhdy-hotellinpitajaksi-nain-rakennat-

hyonteishotellin-kotipihaan
• https://www.martat.fi/blogit/helppo-hyonteishotelli 

Bingoretki □
Pakatkaa retkieväät reppuun ja lähtekää bingoretkelle. Mitä kaikkea näette 
bingoretkellä? Kuinka monta lomakkeen juttua löysitte? Entä näittekö jotain muuta 
jännää? 

• Retkibingo-lomake: https://www.vesikot.net/wp-content/uploads/retkibingo.png 

#etäpartio #perhepartio #viikinvesikot #päpa #partioscout
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Luontotaideteos □
Lähimetsistä ja kallioilta löytyy paljon erilaisia materiaaleja taideteokseen. Maahan 
tehtävän taulun kehykset rakentuvat kepeistä. Kävyistä, kivistä, kuivista lehdistä ja 
neulasista saa rakenneltua vaikka mitä. Tekisittekö koko perheen muotokuvan, 
maisemataulun, koiran, kalan, perhosen? Vai mieluummin jotain abstraktia? 
Jättäkää taideteos paikalleen ilahduttamaan myös muita luonnossa kulkijoita. 

Maja □
Rakentakaa maja sisälle tai ulos. Mitä majassa voisi tehdä? Mahtuisiko koko perhe 
samaan majaan syömään eväitä? Voisiko nukeilla olla oma majansa? Tai 
leikkiautoilla autotalli majan vieressä? 

Suunnistus □
Käykää suunnistamassa ja nauttimassa löytämisen ilosta!  

Lasten rastit ovat lapsiperheille ja aloitteleville suunnistajille suunniteltuja ratoja 
lähimaastoissa. Radat ovat 1,5 – 2 km pitkiä ja kartat helppolukuisia. Lasten Rastit 
löytyvät Helsingin liikuntapuistoista: Paloheinä, Pirkkola, Lauttasaari, Laakso, 
Herttoniemi ja Kivikko. Kartat ovat maksuttomia ja voit tulostaa A4-kokoisen kartan 
itse. Katso tarkemmat ohjeet ja tulosta kartat Lasten Rastit -sivulta.
• https://helsinginsuunnistajat.fi/lasten-rastit/ 

Iltarastit toteutetaan omatoimisena suunnistuksena tämän kevään ajan:  
• http://helsinginsuunnistajat.fi/iltarastikalenteri/ 

Yöpyminen makuupussissa □
Nukkukaa yö makuupussissa. Vietättekö retkiyötä olohuoneessa, mökillä vai 
kenties teltassa? Miltä retkiyö tuntui? 

Kirje tai kortti □
Ilahduttakaa valitsemaanne henkilöä kirjeellä tai kortilla. Mitä teille kuuluu? Voisiko 
mukana olla myös piirros, tai kortti olla itse askarreltu? 

Pehmolelujen eväsretki □
Nauttikaa eväsretkestä yhdessä pehmolelujen kanssa. Minkä retkipaikan haluaisitte 
esitellä pehmoleluille? Mitä kuulette ja näette? 

#etäpartio #perhepartio #viikinvesikot #päpa #partioscout
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Meidän meri □
Nyt on vesileikkien aika! Rakentakaa oma vesistö luonnonmateriaaleista: missä on 
teidän lähteenne, josta lorisee pieni puro? Entä miten vesi kulkee järvien ja jokien 
kautta mereen? Voisiko esimerkiksi pieni kaarnavene purjehtia vesistöreitin? 
Voisiko puhaltamalla saada tuulta purjeisiin järvenselällä?
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