
Sudenpentujen suoritustaulukko

Tervetuloa
Tiedän johtajieni nimet ja yhteystiedot.

Keksimme laumallemme nimen ja opin 
muiden laumalaisteni nimet.
Tunnistan lippukuntani huivimerkin ja 
huivin.
Teemme laumani kanssa yhteisen 
tunnuksen.
Teen itselleni lauman tunnuksen tai 
maskotin.
Osaan kulkea turvallisesti kololle.

Keksimme laumalle kokouksen alku- ja 
loppumenot.
Tutustun lippukuntaani.

Osaan lupauksen, tunnuksen, tervehdyksen,
valmistaudun lupaukseen.
Laadimme yhdessä laumallemme säännöt.

Osaan merimiessolmun ja käytän sitä 
partiohuivissani.
Tutustun sudenpennun partioasuun.

Taiteilija
Teen maalauksen.

Teen sarjakuvan.

Muovailen.

Teen kipsityön.

Teen paperimassatyön.

Valokuvaan.

Vierailen taidemuseossa.

Painan kankaalle.



Askartelu
Teen läsnäolotaulun.

Teen joulu- tai pääsiäiskoristeen.

Teen kortin tai lahjan ystävälle.

Askartelemme kierrätysmateriaalista.

Taittelen paperista.

Huovutan.

Teen sorminuken.

Teen kynttilän.

Kädentaidot
Teen vanhasta tavarasta jotain uutta.

Ompelen napin tai merkin paitaani.

Valmistan luonnonmateriaaleista esineen.

Valmistan itse pelin.

Teen nahkatyön.

Opettelen virkkaamaan.

Teen esineen, jossa on liikkuvia osia.

Korjaan esineen kotikonstein.

Valmistan puusta käyttöesineen.

Teen korun.

Rakentelu
Tunnen tavallisimmat työkalut ja tiedän 
mihin niitä käytetään.
Käytän turvallisesti puukkoa.

Ruuvaan ja naulaan.

Sahaan.

Poraan reikiä.

Maalaan tai lakkaan.

Siivoan työntekoni jäljet ja osaan säilyttää 
oikein työkaluja.
Teen voileipähalsterin ja valmistan sillä 
lämpimiä voileipiä.



Kotikokki
Ymmärrän siisteyden merkityksen.

Valmistan herkulliset voileivät ja syön ne.

Opin kattamaan pöydän ja tunnen hyvät 
pöytätavat.
Valmistan perheelleni aamupalan, välipalan 
tai iltapalan.
Valmistan laumani kanssa aterian ja syömme 
sen.
Tutustun ruoanlaitossa käytettäviin mittoihin ja 
keittiövälineisiin.
Leivon laumani kanssa.

Opin suunnittelemaan aterian lautasmallin 
mukaisesti.
Tutustun kotimaisiin vihanneksiin ja juureksiin.

Leirikokki
Opin pesemään kädet ja tiskaamaan 
leiriolosuhteissa.
Suunnittelemme retken ruokalistan ja tiedän 
mitä voin ottaa retkelle mukaan.
Opettelen valmistamaan ruokaa 
retkikeittimellä.
Siivoan laumani kanssa retkialueen ja 
lajittelemme jätteet retkellä.
Keitän teetä luonnonantimista.

Teemme ostoslistan retkeä varten sekä 
käymme ostoksilla lähikaupassa.
Valmistan syötävää avotulella.

Ompelen itselleni ruokailuvälinepussin retkiä 
varten.
Opettelen laumani kanssa ruokalauluja ja 
huutoja.

Tarinat
Teen oman partiotarinan.

Kuvitan tarinan.

Kerron vanhemmilleni partiosta.

Kuuntelen laumani kanssa jatkotarinaa 
laumaillan päätteeksi.
Kerron tarinan tai vitsejä.

Tutustun johonkin hengelliseen kertomukseen.

Näyttelen tarinan.

Kuuntelen satuja eri maista.



Esiintyjä
Tiedän miten esiinnyn hyvin.

Esitän kolme partiolaulua.

Esiinnyn lippukunnan tilaisuudessa.

Rakennan oman soittimen ja säestän sillä 
yhteistä esitystä.
Tutustun jonkin näytelmän käsikirjoitukseen ja 
teen sellaisen laumani kanssa.
Valmistan esityksen yhdessä laumani kanssa ja
esitän sen.
Käyn laumani kanssa tutustumassa teatteriin.

Harjoittelen maskeerausta.

Teemme lavastuksen tai koristelut tai 
roolivaatteen.

Iltaohjelma
Keksin huudon iltanuotiolle.

Suunnittelen ja pidän laumani kanssa 
iltahartauden tai hiljentymisen.
Teen laumani kanssa oman tarinan 
iltahartauteen tai hiljentymiseen.
Osaan ainakin yhden nuotionsytytyslorun.

Teen nukketeatteriesityksen.

Tiedän millainen on hyvä ja hauska kilpailu, 
juonnan sen iltanuotiolla tai -ohjelmassa.
Järjestän yhdessä laumani kanssa vanhemmille
iltanuotion tai -ohjelman.
Sanoitan laulun uudelleen.

Retki
Osaan huolehtia puhtaudestani retkellä.

Osaan pukeutua oikein retkelle.

Tiedän mitä tarvitaan mukaan päiväretkelle.

Osallistun päiväretkeen.

Osallistun laavun tms. majoitteen 
pystyttämiseen.
Suunnittelen retken yhdessä laumani kanssa.

Tutustun retkikeittimeen.

Teen itselleni järkevät retkieväät.



Leiritaidot
Osaan pakata leirivarusteet.

Osallistun teltan pystyttämiseen.

Olen yötä metsässä teltassa.

Osaan pakata leirivarusteet.

Osaan käyttäytyä lipunnostossa.

Osallistun leirirakennelman rakentamiseen.

Osaan kuivattaa märät vaatteeni.

Kokeilen teltta- tai savusaunaa.

Yövyn kaminateltassa.

Liikunta
Rakennan laumani kanssa esteradan ja 
suoriudumme siitä yhdessä.
Käyn laumani kanssa luistelemassa, 
hiihtämässä, laskettelu- tai pulkkamäessä.
Pidän liikuntapäiväkirjaa viikon ajan.

Tutustun laumani kanssa meille vieraaseen 
urheilulajiin.
Käyn kotikuntani urheilujoukkueen pelissä.

Keksin laumani kanssa oman taukojumpan ja 
käytämme sitä kokouksissa.
Käyn uimassa.

Pelaamme laumani kanssa ulkopeliä.

Tutustun vammaisurheilulajiin.

Liikenne
Opin liikkumaan turvallisesti kolon 
lähiympäristössä.
Tunnen jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat 
liikennesäännöt.
Ymmärrän pyöräilykypärän tärkeyden.

Käytän heijastinta ja ymmärrän heijastimen 
käytön merkityksen.
Järjestän laumani kanssa turvallisen 
pyöräilyillan.
Käytän joukkoliikennettä tullessani kololle tai 
liikkuessani laumani kanssa.
Huollan pyörän.

Osallistun pyöräily- tai kävelyretkeen 
kaupungissa.
Vierailen poliisilaitoksella.



Minä uskon
Pohdin laumani kanssa, mikä on oikein ja 
mikä on väärin.
Teen päivän hyvän työn.

Osallistun laumani iltahartauden 
suunnitteluun ja toteutukseen.
Tutustun lähikirkkoon.

Tutustun Raamatun kertomukseen.

Opettelen kaksi hengellistä laulua.

Mietin yhdessä laumani kanssa, mitä erilaisia 
tapoja on kiittää ruoasta.
Teemme kolon seinälle kalenterin kirkkovuoden 
suurista juhlista.
Valmistan esineen, jota käytetään laumani 
iltahartaudessa.

Partiotaitokilpailu
Tutustun kisakutsuun ja tiedän, kuinka 
partiotaitokilpailussa käyttäydytään.
Suunnittelen laumani kanssa varustelistan 
partiotaitokilpailua varten.
Osallistun partiotaitokilpailuun.

Käyn laumani kanssa yhdessä 
kisakokemuksia läpi.
Mietimme laumassa vahvuuksiamme ja 
heikkouksiamme PT-kilpailussa.
Kertaan suunnistustaitoja.

Järjestämme oman kisan tai suunnittelemme 
rastin toiselle laumalle.
Teen laumani kanssa yhteisen kisa-asusteen.

Leikit
Opetan leikin laumalleni.

Keksin uuden leikin.

Leikin ulkomaalaista leikkiä.

Osallistun maastoleikkiin.

Teen pelin.

Leikin tai pelaan perinteistä suomalaista peliä 
tai leikkiä.
Leikin pimeässä.

Leikin nokkeluusleikkiä.



Yksissä tuumin
Tutustun toiseen laumaan.

Tiskaan leirillä tai retkellä yhteisiä astioita.

Huolehdin kotona viikon ajan sovitusta 
tehtävästä.
Osallistun talkoisiin.

Toimin yhdessä sisupartiolaisten kanssa.

Keskustelen laumassani kiusaamisesta ja 
keksin keinoja sen lopettamiseksi.
Osallistun keräykseen.

Mietin kiitoksen ja auttamisen merkitystä.

Osallistun kehitysyhteistyöprojektiin.

Maailma
Ymmärrän, että ihmiset ovat erilaisia, mutta 
samanarvoisia.
Maistelemme laumassani eri kulttuurien 
makuja.
Tutustun maailmanmusiikkiin.

Järjestämme perinteisen ulkomaisen juhlan.

Teemme kuvakollaasin tai pienen näytelmän 
jonkin maan lasten elämästä.
Valmistan toiseen kulttuuriin kuuluvan 
esineen.
Järjestän yhdessä laumani kanssa 
kansainvälisen illan toiselle laumalle.
Tutustumme maahanmuuttajaan tai ulkomailla 
pitkään asuneeseen suomalaiseen.

Ensiapu
Osaan tyrehdyttää nenäverenvuodon.

Tunnistan vaaratilanteen ja tiedän miten 
toimia sekä lohdutan kaveria.
Osaan hälyttää apua.

Osaan hoitaa pieniä haavoja.

Osaan hoitaa pieniä palovammoja.

Tutustun ensiapulaukun sisältöön.

Osaan hoitaa nyrjähtäneen nilkan.

Tiedän, mitä tehdä pyörtyneelle.

Osaan auttaa kyynpuremassa tai 
ampiaisenpistossa.
Osaan hoitaa pieniä paleltumia.



Kotiseutu
Tunnistan kotikaupunkini tai -kuntani 
vaakunan.
Käyn vierailulla kotiseudullani toimivassa 
toisessa lippukunnassa.
Tutustun kotipaikkakuntani 
mielenkiintoiseen paikkaan.
Tunnen kotipaikkakuntani nimen, tarinan ja 
osaan etsiä sen kartasta.
Tiedän mitkä ovat kotipaikkakuntani 
tunnuseläin ja -kasvi/kivi.
Käymme tutustumassa kaupungin- tai 
kunnantaloon.
Osallistun kotipaikkakuntani tapahtumaan.

Käyn kotiseutuni historiallisessa kohteessa.

Media
Opin etsimään ja löytämään oikeaa tietoa 
internetistä.
Tutustun internetiin ja tiedän, kuinka sitä 
käytetään turvallisesti.
Tutustumme Suomen Partiolaisten, oman 
piirin tai lippukunnan kotisivuihin.
Tutustun radioon ja televisioon 
viestintävälineinä.
Tutustun erilaisiin pikaviestintävälineisiin.

Tutustun sudenpentuikäisille tarjottuun 
verkkopalveluun.
Käytän sähköpostia.

Vertailen mainoksia ja keskustelen niiden 
sisällöstä.

Toimittaja
Tutustun laumani kanssa eri lippukuntien 
lehtiin, piirilehteen ja Partio-lehteen.
Toimitan laumani kanssa uutisia.

Teemme jutun lpk:n kotisivuille/ lehteen tai 
teemme laumalle oman lehden.
Tutustun laumani kanssa erilaisiin lehtiin ja 
mietimme niiden eroavuuksia.
Tutustun paikallislehden toimitukseen tai 
kirjapainoon.
Lähetän kirjeen minulle tärkeälle henkilölle.

Kirjoitan laumani päiväkirjaa tai lokikirjaa.

Teemme puuhalehden naapurilaumalle.

Teen gallupin.

Harjoittelen kameran käyttöä.



Partioperinne
Tutustun Kimin tarinaan ja teen laumani 
kanssa Kimin kokeita.
Opin tuntemaan tavallisimmat partiotavat.

Tutustun partiopukeutumiseen ja opin 
tunnistamaan sudenpennun partiomerkit.
Tutustun Pyhän Yrjön ja B-P:n tarinaan.

Osallistun lippukunnan perinteiseen juhlaan tai 
tapahtumaan.
Tutustun entisajan partiointiin.

Tiedän mikä muistelemispäivä on ja osallistun 
muistelemispäiväjuhlaan.
Tutustun laumani kanssa muiden maiden 
partiotapoihin.

Meloja
Osaan käyttäytyä kanootissa tai kajakissa.

Osaan nousta kanoottiin tai kajakkiin ja siitä 
pois.
Osaan pukea pelastusliivit.

Osaan meloa ja rantautua kanootilla tai 
kajakilla.
Tutustun kajakkiin ja kanoottiin ja tiedän niiden 
eron.
Valmistan ongen ja ongin.

Tutustun lauman kanssa vesillä liikkumisen 
jokamiehenoikeuksiin.
Tutkin rannan tai veden elämää.

Vesillä liikkuja
Osaan pukea pelastusliivit.

Osaan käyttäytyä veneessä.

Tunnen veneen osia.

Teen siansorkan ja tiedän mihin sitä 
käytetään.
Kellun pelastusliivit päällä.

Tunnen tavallisimmat viitat (kardinaali ja 
lateraali).
Teen kahdeksikko-solmun ja tiedän, mihin sitä 
käytetään.
Opettelen heittämään pelastusköyttä.



Purjehtija
Tunnen tavallisimmat merikarttamerkit.

Seuraan merikarttaa veneen navigaattorin 
opastuksella.
Uin pelastusliivit päällä.

Osallistun iltapurjehdukselle.

Harjoittelen soutamista.

Tunnistan tavallisimpia venetyyppejä.

Tiedän mitä pakkaan purjehdukselle.

Tiedän miksi köydet vyyhditään ja vyyhdin 
köyden.

Merenkulkija
Harjoittelen aluksen ohjaamista ruorimiehen 
opastuksella.
Tiedän missä säilytetään veneen 
turvallisuusvälineitä.
Löydän itsenäisesti merikarttamerkin 
vastineen vesiltä.
Tiedän mitä teen, jos putoan yli laidan.

Tutustun lokikirjaan ja tiedän sen merkityksen.

Osaan käyttää veneen WC:tä.

Osallistun rantautumisen jälkeiseen veneen 
selvittämiseen.
Tutustun veneen keittiöön.

Ympäristönsuojelu
Kerään roskan päivässä.

Tutustun laumani kanssa 
energiansäästömahdollisuuksiin.
Tutustumme jätteiden hajoamiseen ja 
saasteiden ympäristövaikutukseen.
Lajittelen laumani kanssa jätteitä ja tutustun 
kompostin toimintaan.
Järjestän laumani kanssa lelunvaihtopäivän.

Vierailen laumani kanssa kirpputorilla.

Vierailen laumani kanssa kaatopaikalla tai 
jäteveden puhdistamolla.
Istutan laumani kanssa puun tai kasvin ja 
seuraan sen kasvua.



Luonnontuntemus
Tunnen neljä kotiseutuni eläintä.

Tunnen neljä kotiseutuni kasvia.

Tunnen neljä kotiseutuni lintulajia.

Tunnen neljä kotiseutuni sientä.

Tutustun laumani kanssa luonnon ja 
eläinten talveen sopeutumiseen.
Tunnen neljä kotiseutuni hyönteistä.

Teen itselleni luontokansion.

Teen viikon aikana säähavaintoja.

Pidän vuodenaikapäiväkirjaa kahden eri 
vuodenajan aikana.

Luonnossa liikkuja
Osaan suojautua luonnon voimilta.

Teemme laumani kanssa aistiretken.

Tunnen heikkojen jäiden tuntomerkkejä ja 
harjoittelen jäistä pelastamista.
Tutustun jokamiehenoikeuksiin. Tiedän mitä 
saan ja en saa tehdä luonnossa.
Ongin tai pilkin.

Määritän pohjoisen luonnonmerkkien avulla.

Tunnistan Otavan, Orionin ja Kassiopeian 
tähtikuviot.
Teen laumani kanssa sieni- tai marjaretken.

Nuotio
Tutustun laumani kanssa turvalliseen tulen 
tekoon.
Osaan valita hyvän nuotiopaikan.

Osallistun nuotion sytyttämiseen ja tulen 
ylläpitämiseen.
Tutustun tulen sammuttamiseen oikealla ja 
turvallisella tavalla.
Valmistan syötävää avotulella.

Tutustun laumani kanssa siihen, mitä tuli 
tarvitsee syttyäkseen ja palatakseen oikein.
Tutustumme laumani kanssa siihen, kuinka 
erilaiset kankaat palavat.
Vuolen sytykkeitä tulentekoa varten.



Suunnistus
Opin pää- ja väli-ilmansuunnat.

Tunnistan 10 karttamerkkiä.

Opin, mikä kartta on ja kuinka yksinkertaista
karttaa luetaan.
Piirrän kartan kolosta tai sen lähialueelta ja 
järjestän aarteenmetsästyksen ystävälle.
Suunnistan johtajan opastuksella.

Tutustun kompassiin.

Tunnistan maamerkkejä ja osallistun 
jäljittämiseen.
Tiedän, kuinka toimin eksymistilanteessa.

Lemmikki
Tutustun maamme yleisimpiin kotieläimiin.

Tiedän, mitä on eläinallergia ja kuinka se 
pitää huomioida.
Tutustun lemmikkieläinten hoitoon.

Teen ohjeet lemmikkieläimen hoidosta. 
Esittelen ohjeet laumalleni.
Tutustun eläintensuojeluun ja tiedän kuinka itse 
voin siihen osallistua.
Valmistan lintujen talviruokintapaikan ja tiedän, 
kuinka siitä huolehditaan.
Vierailen lemmikkieläinkaupassa, maatilalla tai 
eläintarhassa.
Tutustun eksoottisiin lemmikkieläimiin.

Oma jälki



Siirtymä
Tutkin seikkailijaohjelmaa.

Tutustun Taitokirjaan.

Tutustun seikkailijan symboleihin.

Osallistun siirtymätapahtumaan.

Tutustun tulevaan sampooni.

Teen oman partiopolkuni.


