
#kotikolona-merkki on Hämeen Partiopiirin luo-
ma, Järvi-Suomen Partiolaisille muokattu kevään 
2020 aikana toteutettava tehtäväkokonaisuus. 
Merkin saa tehtyään pakolliset tehtävät sekä 
omalle ikäkaudelleen suunnitellun määrän vapaa-
valintaisia tehtäviä. Ikäkausittain vaadittavat teh-
tävät:

 ▶ sudenpennuilla 5 pakollista ja 
5 vapaavalintaista tehtävää

 ▶ seikkailijoilla ja tarpojilla 5 pakollista ja 
10 vapaavalintaista tehtävää

 ▶ samoajilla ja sitä vanhemmilla 5 pakollista ja 
15 vapaavalintaista tehtävää

Kun tehtäviä on tehtynä oikea määrä, saa merkin. 
Merkki on kuin tapahtumamerkki ja laitetaan par-
tiopaidassa rintaan tai oikeaan hihaan.

Tehtäviä voi jakaa myös somessa hästägillä #koti-
kolona. Muista käyttää myös hästägejä #järvisuo-
menpartiolaiset, #partioscout ja #etäpartio.



Jokaiselle ikäkaudelle pakolliset:

 ▶ Ripusta partiohuivi ikkunaan [Partioviikon] 
ajaksi kävelijöiden nähtäville (voi olla 
muukin paikka, esim. auto)

 ▶ Kerää roskia metsästä 

 ▶ Lähetä kortti isovanhemmalle / serkulle / 
tädille / sedälle/ kummilapselle 

 ▶ Opettele uusi solmu 

 ▶ Juo kuumaa juomaa retkimukista ulkona ja 
nauti hetkestä

Jokaiselle ikäkaudelle vapaavalintaiset:

 ▶ Bongaa partiohuivikaula 

 ▶ Huuda Järvi-Suomen piirihuuto tai muu 
partiohuuto täysillä metsässä 

 ▶ Ilahduta läheistä viestillä / puhelulla 

 ▶ Soita tai lähetä viesti lippukuntasi entiselle 
jäsenelle 

 ▶ Haravoi / siivoa kotipihaa 

 ▶ Leiki itselle uutta pihaleikkiä 

 ▶ Hypi ruutua / hyppynarulla 

 ▶ Bongaa joutsen tai pääskynen 

 ▶ Katso Youtubesta ainakin kolme videota, 
jotka löydät hakusanalla partio 

 ▶ Laula partiolaulu kivellä seisten 

 ▶ Lue 15 min. Liplatus-piirilehteä tai muuta 
partiolehteä 

 ▶ Tutustu jarvisuomi.partio.fi tai partio.fi-
sivujen sisältöön 

 ▶ Istuta kasvi / kukkia / yrttejä 

 ▶ Opettele / kertaa karttamerkkejä 

 ▶ Pidä piknik olohuoneessa perheenjäsenen 
kanssa (tarv. etänä) 

 ▶ Kokkaa lounas retkikeittimellä kotipihassa

 ▶ Opeta lippukuntahuuto perheenjäsenelle 
(tarvittaessa etänä) 

 ▶ Ihastele tähtitaivasta (https://www.ursa.fi/
taivaalla/tahtikartta/) 

 ▶ Kertaa jokamiehenoikeudet 

 ▶ Sytytä takka / saunanpesä / nuotio 

 ▶ Osallistu etäpartiokokoukseen 

 ▶ Lähde eväsretkelle kotipihalle 

 ▶ Istu ulkona puolituntia kevätauringosta 
nauttien 

 ▶ Paista makkara nuotiolla (muista 
palovaroitukset!) 

 ▶ Tee kotipihalle taideteos 
luonnonmateriaaleista 

 ▶ Kerro / esitä Pyhän Yrjön tarinan perheelle 
(tarvittaessa etänä) 

 ▶ Tiskaa kotona 

 ▶ Seuraa WWF:n luontoliveä (https://
luontolive.wwf.fi/) 

 ▶ Nuku yö parvekkeella / terassilla 

 ▶ Tee hyvä työ naapurille / sukulaiselle 

 ▶ Tee virtuaaliretki museoon (https://
museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa) 

 ▶ Tee partioaiheinen somepäivitys 
(#kotikolona) 

 ▶ Bongaa kimalainen / sitruunaperhonen / 
sinivuokko / leskenlehti 

 ▶ Käy kävelyllä metsässä 

 ▶ Haasta kaverit #kotikolona-merkin tekoon 
ja tee merkistä kimppatilaus


