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Pieniä partiolaisia metsässä
kompassit ojossa

lella. Suunnistuksessa ei saa
enää tukea kaverista, vaan
on luotettava omaan vakaa-
seen kompassin käyttöön ja
vaikeammilla suunnistusrei-
teillä suunnattava rastilta
toiselle omin neuvoin. Toi-
nen luokka painottaa parti-
on suuria mahdollisuuksia
kokemuksien tuojana ja vas-
tuuntunnon kasvattajana.
Luokan tärkeimpiä taitoja
ovat nuotion sytyttäminen
partiotaitojen mukaisesti,
retkeilyn kaikkien osa-alu-
eiden hallinta (ruoka, huol-
to, rakennelmien ja majoi-
tusten pystytys yms.), risti-
ja pukkiköytökset, joiden
avulla leirirakentelu onnis-
tuu hyvin partionomaisesti,
luonnossa liikkuminen ja
luonnon suojeleminen, en-
siaputaidot vakavammissa
tapauksissa sekä kansainvä-
lisyys. Kun tästä kaikesta
selviää kunnialla ja saa rin-
nukseensa uuden merkin,
voi huokaista hetkeksi hel-
potuksesta. Ennen kuin pää-
see yrittämään ensimmäisen
luokan merkkiä voi vieräh-
tää helposti useampikin vuo-
si.

Ykkönen kruunaa
sarjan

Jo huomattavasti vanhem-
pana  ja viisaampana ryntää
sitten muutaman hengen
porukka melko suuria par-
tiolaisia metsään suoritta-
maan ensimmäistä luokkaa.
Ensimmäinen luokka on
uusia haasteita, kokemuk-
sia ja vastuuta kartuttava

Mikä – mikä
riihitys?

Partio saa joskus hyvin koulua muistuttavia piirteitä,
mikä sinänsä saattaa kuulostaa aika pelottavalta. No sitä
se ei kuitenkaan ole. Aivan kuten koulussa, myös partiossa
on luokkia. Päästäkseen seuraavalle luokalle on
näytettävä, että osaa vaadittavat taidot. Riihitys on se
tilaisuus, missä vartiolaisille annetaan mahdollisuus
näyttää osaamisensa. Partiossa  luokkia on kolme: lähtien
kolmannesta ja päätyen ensimmäiseen luokkaan.
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Mitä riihityksessä sitten ta-
pahtuu? Tehtävät vaihtele-
vat hyvin paljon riippuen
siitä,  mitä luokkaa ollaan
kulloinkin suorittamassa.
Pääasiallisesti riihitykseen
sisältyy suunnistusta, erä-
taitoja ja teoriatehtäviä. Jo-
ten se ei siis poikkea yhtään
tavallisesta partioinnista.
Yleensä riihitys kestää ai-
nakin yhden yön, jotta aika
riittää kaiken välttämättö-
män mittaamiseen. Kuten
kaikessa muussakin partio-
toiminnassa, myös riihityk-
sessä on lippukuntakohtai-
sia eroavaisuuksia.

Taltan käyttö sujui Helka Auerilta mallikkaasti II-luokan
riihityksessä Yläneellä viime toukokuussa.

K o l m a n n e s t a
kaikki alkaa

Kolmannen luokan riihityk-
sessä  mitataan tavallisesti
partion perustaitoja. Vartio-
laiset suunnistavat pareittain
rastilta rastille ja ratkaisevat
rasteilla olevat tehtävät.
Kolmannen luokan riihityk-
sessä tärkeimpiä hallittavia
taitoja ja tietoja ovat perus-
solmut, sahan, puukon ja kir-
veen oikea käyttö, tapatur-
mien hoito, kartan ja kom-
passin käyttö, jokamiehen-
oikeudet sekä partiolegen-
dojen (B-P, Pyhä Yrjö) tari-

noiden tunteminen. Suori-
tettuaan kolmannen luokan
vartiolainen osaa partiosta
jo paljon, mutta vielä on pal-
jon opittavaa. Kolmannen
luokan merkki rinnassa voi
huoletta siirtyä tavoittele-
maan toista luokkaa.

Kakkosessa pärjä-
tään yksin

Pelkät perustaidot eivät enää
riitä. On opittava jo huo-
mattavasti vaativampia par-
tiotaitoja, joista on sitten
hyvin paljon hyötyä myös
elämässä partion ulkopuo-

luokka, mutta myös samalla
tie kohti johtajuuden saloja.
Ensimmäisen luokan jälkeen
tulisi vartiolaisella olla hal-
lussaan seuraavat taidot: tur-
vallisen retken järjestämi-
nen, palvelutoimintaan tu-
tustuminen ja palvelutehtä-
vän suorittaminen, elvytyk-
sen taitaminen ja toimimi-
nen onnettomuuspaikalla
sekä ensimmäisen luokan
vaellus. Ensimmäisen luo-
kan vaellus kruunaa mones-
ti tähänastisen partiouran. Se
on huikea kokemus, josta
saa rintaansa suuren partio-
liljan merkiksi ensimmäisen
luokan suorittamisesta.
Vaellus on tässä luokassa
itse riihitys, jossa tehtävät
suoritetaan vaelluksen aika-
na ilman erillisiä rasteja.
Kun rinnassa komeilee par-
tiolilja, voi luottaa siihen,
että taitaa jo suuren kasan
partiotaitoja, mutta tulee

muistaa, että opittavaa on
vieläkin paljon, minkä saa
vain pysymällä mukana par-

tiotoiminnassa.

Riihitys varmistaa partiojoh-

tajille sen, että vartiolainen
on kypsä ja valmis siirty-
mään partiourallaan uudel-
le portaalle. Vaikka riihitys
onkin eräänlainen koe, se
on myös hauska partiotapah-
tuma, jossa pääsee kaverei-
den kanssa metsään puuhas-
telemaan ja oppimaan taas
jotain uutta. Riihitys on tär-
keä osa partiota, vaikkei se
olekaan niin tunnettu kuin
esimerkiksi merimiessolmu.
Se saa, joskus raskaankin
päivän jälkeen, pienen par-
tiolaisen suupielet nouse-
maan, joko läpi pääsyn hel-
potuksesta tai siitä ilosta, että
pääsee omaan makuupussiin
nukkumaan.
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