
Limingan Niittykärpät, marraskuu 2019 

Eräpartio-ohjelma – innostavaa toimintaa tarpojille ja sitä vanhemmille Niittykärpille! 

Niittykärpillä on ikiomia Eräpartiomerkkejä, jotka on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille. 
Kussakin merkissä on neljä tasoa: vihreä, punainen, harmaa ja musta. Niitä kannetaan partiopaidan oikeassa 
hihassa. Eräpartiomerkkejä voi valita omien mieltymysten mukaan. Niittykärpillä on monenlaista toimintaa 
tarjolla! 

Vuonna 2018 tai sen jälkeen tarpojina aloittaneet tekevät vihreitä ja punaisia Eräpartio-merkkejä varten 
ennakkotehtäviä. Jos tarpojavartio suorittaa Suomen Partiolaisten tarpojaohjelman tarppoja, Eräpartio-
merkkejä saadakseen ei tarvitse tehdä ennakkotehtäviä. Ennakkotehtävistä voi kysyä lisää tarpojavartioiden 
johtajilta ja luotseilta!  

 Vihreät Eräpartiomerkit Punaiset Eräpartiomerkit 

Johtamismerkki Osaan suunnitella vartionkokouksen. 

Tunnistan ryhmän rooleja ja harjoittelen ratkomaan 
ongelmatilanteita. 

Tunnen eri ikäkausien partio-ohjelmat ja niiden 
merkit. 

Valinnainen: esim. opetan nuoremmille partiolaisille 
jonkin taidon tai olen rastihenkilönä lippukunnan tai 
nuorempien ikäkausien tapahtumassa 

1. Pohdin hyvän vartionjohtajan ominaisuuksia ja taitoja. 
2. Tunnen ryhmän kehityksen vaiheet ja ymmärrän, mitkä asiat vaikuttavat 

ryhmähenkeen. 
3. Tunnen SP:n turvallisuusohjeet. 

 

Kädentaidot-merkki Harjoittelen puutyökalujen käyttöä ja valmistan 
yksinkertaisen retkeilyyn tai partioon liittyvän 
esineen. 

Ompelen käsin merkkejä esim. partiopaitaani tai 
nuotioviittaan. 

Valmistelen ja esitän esityksen osaston tai 
lippukunnan tilaisuudessa. 

Valinnainen, esim. teen opetusvideon solmuista. 

1. Osaan laulaa 3 partiolaulua ulkomuistista. 
2. Opetan toisille partiolaisille uuden laulun tai leikin. 
3. Opettelen uuden käsityötekniikan 
4. Valinnainen: esim. teen lohenpyrstöliitoksen. 

 

Märkämerkki Suunnistan maastossa yksin tai parin kanssa, 
ilman elektronisia apuvälineitä. 

Teen rinkkalautan tai donitsin, joka kelluu 
miehitettynä väh. 5 minuuttia. 

Teen karttaluonnoksen. 

Valinnainen, esim. tutustun 
koordinaattijärjestelmiin. 

1. Teen lautan ja sauvon sitä vähintään 10 minuuttia. 
2. Opettelen pakkaamaan retkivarusteet vesitiiviisti. 

Valinnainen, esim. opettelen tärkeimmät merimerkit. 

Nälkämerkki Suunnittelen ruoat viikonlopun kestävälle 
eräretkelle. 

Harjoittelen retkimuonan kuivaamista, pakkaamista 
ja valmistamista. 

Huollan retkeilyvarusteita. 

Valinnainen, esim. valmistan aterian avotulella. 

1. Autan leirikeittiössä vähintään 4 tuntia. 
2. Opettelen perkaamaan järvikalan TAI käsittelemään riistaa. 
3. Valinnainen, esim. osallistun linturetkeen tai pidän viikon ajan 

lintupäiväkirjaa kotipihani linnuista. 

 

Pakkasmerkki Opettelen tekemään vähintään kahdet erilaiset 
hätäpaarit (jotka kestävät ikätoverini painon). 

Hiihdän umpihangessa vähintään 3 km lenkin. 

Osaan hoitaa paleltumavammoja. 

Valinnainen, esim. harjoittelen retkikokkausta 
vaativissa talvisissa olosuhteissa. 

1. Kokeilen talvista urheilulajia, esim. hankijalkapalloa, retkiluistelua tai 
hiihtoratsastusta. 

2. Harjoittelen heikon jään tunnistamista ja avannosta nousemista. 
3. Valinnainen, esim. tunnen keinoja selviytyä vaativissa talviolosuhteissa ja 

harjoittelen ratkaisuja erilaisiin sääoloista johtuviin ongelmatilanteisiin. 

 

Partioaatemerkki Syvennyn johonkin partioihanteeseen ja esittelen 
sitä muille  

Osallistun partiopiirin tai SP:n ikäkaudelleni 
järjestämään tapahtumaan 

Valinnainen, esim. tutustun SP:n tai piirin 
kehitysyhteistyöhankkeeseen ja teen jonkin niihin 
liittyvän aktiviteetin 

1. Esittelen partiota harrastuksena. 
2. Osallistun Muistelemispäivän, Yrjönpäiväjuhlan tms lippukunnan 

tapahtuman järjestelyyn. 
3. Tutustun piirin, SP:n ja maailmanjärjestöjen tapahtumiin 
4. Valinnainen, esim. suunnittelemme ja toteutamme yhdessä 

kaverikokouksen ei-vielä-partiolaisille. 

 

Rakkomarssimerkki Tutustun erilaisiin retkeilyvarusteisiin ja vertailen 
niiden ominaisuuksia. 

Suunnittelen vaellusreitin erilaisia karttoja käyttäen.  

Osaan antaa ensiapua tyypillisiin 
vaellusvammoihin ja tapaturmiin. 

Valinnainen, esim. opettelen maamerkit ja kokeilen 
niiden käyttöä 

1. Tunnistan omia vahvuuksiani ja annan positiivista palautetta 
vartiotovereilleni. 

2. Suunnistan yksin vähintään 3 km reitin. 
3. Valinnainen, esim. merkitsen vähintään 1km reitin maamerkein tai 

opettelen morsettamaan ja ottamaan viestejä vastaan 

Yhteiskuntamerkki Osallistun jumalanpalveluksen toteuttamiseen. 

Harjoittelen antamaan elämää pelastavaa 
ensiapua, jotta uskaltaisin auttaa tositilanteessa. 

Osallistun lippukunnan kanssa itsenäisyyspäivän 
viettoon ja toteutan annetun tehtävän. 

Valinnainen, esim. tutustun sisupartiotoimintaan tai 
jonkin vammaisjärjestön toimintaan. 

 

1. Suunnittelen & toteutan loppuhiljentymisen ikätovereilleni. 
2. Osallistun hyväntekeväisyystalkoisiin 
3. Valinnainen, esim. tutustun paikallishistoriaan tai tutustun jonkun 

yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaan 
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  Vihreä Punainen Harmaa Musta 

Johtamis-
merkki 

Toimin rastihenkilönä PT-
kisoissa TAI hoidan 
vähintään päivän kestävän 
pestin nuorempien 
ikäluokkien retkellä tai 
leirillä. 

Osallistun vähintään kaksi 
yötä kestävän retken tai 
leirin suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Toimin rastipäällikkönä 
PT-kisoissa TAI toimin 2 
vuotta vartionjohtajana 

Toimin ison leirin (esim. 
Pökkelön tai Ruoktun) 
staabissa 
vastuutehtävässä 

Luovuus-
merkki 

(ent. 
kätevyys) 

Huolellisesti toteutettu 
käsityö, jota voi käyttää 
partiotoiminnassa. Esim. 
villasukat, nuotioviitta  

Huolellisesti toteutettu 
käsityö, jota voi käyttää 
partiotoiminnassa. Esim. 
puinen ”aarrearkku” 

Huolellisesti toteutettu 
käsityö, jota voi käyttää 
partiotoiminnassa ja jossa 
käytetään eri tekniikoita 
kuin aiemmissa 
luovuusmerkeissäni  

Erityisen ansiokas 
partiokäyttöön soveltuva 
käsityö, joka on vaativampi 
ja työläämpi kuin omat 
aiemmat käsityöt. Esim. 
puukko, ahkio. 

Märkä-
merkki 

Vesistöretki, johon sisältyy 
vähintään 2 km melomista 
tai soutamista kanootilla, 
kajakilla, soutuveneellä tai 
vastaavalla. Yöpyminen 
maastossa. 

Vesistöretki, johon sisältyy 
vähintään 4 h melomista 
tai soutamista ja 2 
yöpymistä maastossa. 

Vesistöretki, johon sisältyy 
vähintään 3 yöpymistä 
maastossa. 
Voidaan suorittaa 2 
osassa – ainakin toisen 
oltava itse suunniteltu & 
toteutettu. 

Yhtäjaksoinen, vähintään 
4 vuorokauden 
vesistöretki, johon sisältyy 
raportoitava luonnon 
havainnointitehtävä. 

Nälkä- 
merkki 

Vähintään 1 yön ja 10 km 
retki maastossa yöpyen 

Vähintään 2 yön ja 15 km 
retki maastossa yöpyen 
ilman ulkopuolista apua. 

Vähintään 3 yön retki 
maastossa yöpyen 
peruselintarvikkeiden 
varassa. 
Voidaan suorittaa 2 
osassa – ainakin toisen 
oltava itse suunniteltu & 
toteutettu. 

Itsenäisesti toteutettu, 
vähintään 4 yön retki, josta 
vähintään 48 tuntia 
luonnonantimien varassa, 
ilman ulkopuolista apua. 

Pakkas-
merkki 

Yöpyminen 
talviolosuhteissa (maassa 
oltava pysyvä lumipeite) 
ilman ulkopuolista 
lämmönlähdettä. 

Yövyn 2 yötä itse 
tekemässäni 
lumikuopassa/kammissa. 

Vähintään 36 h, 2 
yöpymistä sisältävä retki 
talvisissa maasto-
olosuhteissa. 

Suunnittelen ja toteutan 
vaativan talvivaelluksen, 
johon sisältyy vähintään 
kolme yötä 
talviolosuhteissa. 

Partioaate-
merkki 

Osallistun piirin tai SP:n 
projektiin TAI 
kerron/näyttelen 
partiohistoriaan liittyvän 
tarinan 

Tutustun partiotoimintaan 
eri maassa esim. 
järjestämällä teemaillan tai 
vähintään puoli vuotta 
kestävän 
ystävyysvartiotoiminnan 
kautta 

Osallistun vähintään 
viikonlopun kestävän, 
laajemmalle yleisölle kuin 
vain Niittykärpille 
suunnatun 
partiotapahtuman 
järjestelyyn. 

Käyn pj-peruskurssin 

Rakko-
marssi 

30 km marssi 
päiväretkivarustuksella 24 
h sisällä. Ulkopuolinen 
muonittaja OK. 
Pyöräillen 3-kertainen, 
hiihtäen 1,5-kertainen 
matka. 

45 km marssi 
päiväretkivarustuksella 24 
h sisällä. Ulkopuolinen 
muonittaja OK.  
Pyöräillen 3-kertainen, 
hiihtäen 1,5-kertainen 
matka. 

60 km marssi 
päiväretkivarustuksella 36 
h sisällä.  
Pyöräillen 3-kertainen, 
hiihtäen 1,5-kertainen 
matka. 
 

100 km marssi 48 h sisällä 
päiväretkivarustuksella. 
Muut liikkumistavat vain 
terveydellisistä syistä. 

Yhteiskunta-
merkki 

Osallistun kotiseudullani 
teemaretkeen, jonka 
aikana vieraillaan esim. 
museossa tai 
ilmaiskonsertissa. Teen 
raportin retken aikana 
kohtaamistani asioista. 

Osallistun 
hyväntekeväisyystem-
pauksen tms suunnitteluun 
ja toteuttamiseen 

Hoidan palveluun liittyvän 
vastuutehtävän, esim. 
toimin adventti-
kalenterikampanjan 
kalenteritonttuna  

Toimin yhteiskunnallisesti 
vaikuttavan projektin 
vastuuhenkilönä.  

 

Eräpartiomerkit saa aina samassa järjestyksessä; ensimmäisestä vihreän, neljännestä mustan. Jos tekee 
itselleen heti alkuun ahkion, saa punaisen tai harmaan Luovuusmerkin sitten vihreän "arvoisella" käsityöllä. 
Tai voi ensin kävellä partiokaverien kanssa punaisen Rakkomarssin, ja sitten vartionjohtajana nuorempien 
kanssa vihreään Rakkomarssiin riittävän matkan. 

 


