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TOIMINNAN PERUSTEET
1. Ikäkaudet
Ikäkausien rajat eivät ole aina ihan tarkkoja. Pienessä lippukunnassa erityisesti joudutaan
soveltamaan. Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa – yläikärajaa ei ole. Joku viihtyy muutaman
kerran ja toiselle partiosta tulee elinikäinen harrastus. Ryhmän rakenteesta, missä vaiheessa
ryhmäläisiä on ryhmään tullut ja ohjelman suorittaminen on edennyt, vaikuttavat siihen missä
vaiheessa ikäkaudesta toiseen siirrytään.

Sudenpennut, ryhmä lauma
7-9 – vuotiaat, 1-3 luokkalaiset. Ryhmää kutsutaan laumaksi. Toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja
tarinat. Viikoittaisissa illoissaan sudenpennut oppivat asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla
omaksuta. Kipinäpartiossa toimii yleensä yksi lauma, jossa on juuri mukaan tulleita, sekä pidempään
partiossa viihtyneitä. Johtajat määrittelevät missä vaiheessa ja millainen osa ryhmästä siirtyy
seikkailijaksi. Sudenpentulaumaa johtavat aikuiset akelat.

Seikkailijat, ryhmä vartiot ja joukkue
10–12 –vuotiaat, 4-6 luokkalaiset. Seikkailijavartiot ja joukkueet opettelevat partion perustaitoja ja
retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin
osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu
kuin solmutkin tulevat tutuiksi. Seikkailijasta tarpojaksi siirtyminen ei ole kovin tarkkaa.
Seikkailijajoukkuetta johtaa aikuinen sampo. Sammon apulaisena toimivat toisinaan tarpojat ja
samoajat.

Tarpojat, ryhmä vartio
12–14 –vuotiaat, 7-8-luokkalaiset. Seikkailijana opittuja perustaitoja syvennetään tarpojaikäkaudessa. Ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset.
Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa. Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava
aikuinen on tarpojaluotsi. Samoajia toimii tarpojavartion johtajina aikuisen tuella.

Samoajat, ryhmä vartio
15–17 –vuotiaat, 9 luokkalaisesta alkaen. Ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajat
suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden
mukaisesti. Samoajavartiota johtaa samoajaikäinen vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta
aikuisen samoajaluotsin tuella.

Vaeltajat, ryhmä vartio
18–22 –vuotiaat. Vaeltajavartioiden ohjelmaan kuuluu niin Suomessa kuin ulkomaillakin
toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin
vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen
sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajien toiminta on itsenäistä.
Vaeltajavartionjohtaja toimi vaeltajaikäinen vertaisjohtaja, joka suunnittelee & johtaa vartion
toimintaa. Vaeltajaluotsi on aikuinen tuki.

Aikuiset
Yli 22 vuotiaat ovat partiossa aikuisia. Aikuisilla tärkeä rooli on ikäkausien toiminnassa johtajina ja
aikuisena tukea. Aikuisella ei ole omaa ohjelmaa, mutta aikuinen on mukana aina ikäkausien
ohjelmassa ja kouluttautuu.
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2. Mitä Partiossa Tehdään
Partiossa opitaan kädentaitoja, sudenpentukin osaa vuolla. Retkeillään lähiluonnossa metsässä,
vesillä, erämaassa … yövytään kämpässä tai teltassa, kesällä ja talvella. Partiolaiset huolehtivat
varusteistaan ja pakkaavat reppunsa itse. Oman lippukunnan leirillä on turvallista opetella
leiriläiseksi. Myös piirit ja keskusjärjestö järjestävät leirejä. Leirille voi lähteä myös ulkomaille.
Partiotaitokilpailut eli pt-kisat järjestetään nuoremmille päiväsaikaan ja varttuneemmille kisat
jatkuvat yli yön. Kisoissa edetään suunnistamalla maastossa. Matkan varrella mitataan partiossa
opittuja taitoja ja tietoja, seikkaillaan, hullutellaan, testataan päätä ja käsiä. Sudenpennut ja
seikkailijat kulkevat omissa partiotaitokisoissaan saattajan kanssa. Partiossa aikuisetkin leikkivät ja
laulavat. Partiossa päätetään yhdessä.

3. Lippukunta paikallisen partiotoiminnan ydin osana
Partiolippukuntia on Suomessa yli 700. Jokainen lippukunta kuuluu johonkin maamme 10
partiopiiristä. Piiri tukee lippukuntien toimintaa ja partiopiirin olemassaolon syy on, että jokaisella
lapsella ja nuorella olisi mahdollista osallistua partiotoimintaan lippukunnassa. Piirit ovat
keskusjärjestön, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n, jäseniä. Keskusjärjestö huolehtii siitä,
että suomalainen partiotoiminta on Partiotyttöjen Maailmanliiton ja Partiopoikien Maailmanjärjestön
periaatteiden mukaista.
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa (216). Yhteensä meitä
on maailmassa tällä hetkellä n. 40 miljoonaa, Suomessa n. 65 000.

4. Toiminnan tavoitteena vastuunsa tunteva kansalainen
Partiotoiminnan tavoitteena on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja itsenäisesti
ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi, joka elää tasapainossa itsensä, toisten ihmisten ja
elinympäristönsä kanssa. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä
tukevat sellaiset periaatteet kuin toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen
avartuminen, usko korkeimpaan. Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten
toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua.
Partiotoiminta on avointa kaikille. Se on itsenäisiä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

5. Partio on kasvatusjärjestelmä
Partiossa toimitaan ryhmässä. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii toisaalta, että kaikkien ei tarvitse
osata kaikkea. Partio-ohjelma etenee nousujohteisesti. Muita kasvatuskeinoja ovat perinteet,
partioaate, tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, sosiaalinen toiminta, johtajatehtäviin
kouluttaminen, kansainvälinen toiminta. Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se
ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan
kykymme mukaan.

6. Partiotoiminnan juuret syvällä
Partioliikkeen perusti englantilainen Robert Baden-Powell, B-P, vuonna 1907. Hän kokosi
parikymmentä poikaa eri yhteiskuntaluokista yhteiselle leirille. Pojat toteuttivat vartioissa ohjelmaa,
jossa yhdistyivät leikki ja tavoitteellinen toiminta. B-P:n keskeinen oivallus oli vartiojärjestelmä.
Vartio on 5–8 partiolaisen itsenäisesti toimiva ryhmä, jonka johtaja on vain hieman johdettaviaan
vanhempi. Vartiojärjestelmässä on suomalaisen partiotoiminnan vahvuus tänäkin päivänä. B-P:n
leirikokeilu oli menestys: partioliike oli syntynyt. Suomeen liike tuli 1910, ja myös tytöt olivat
toiminnassa mukana alusta asti.
Ensimmäinen kosketus partiotoimintaan Parkanossa oli Pohjois-Satakunnan Partioveikkojen
perustaminen vuonna 1936. Sotavuosien jälkeen Parkanon Partiopojat aloitti toimintansa vuonna
1947. Samoihin aikoihin perustettiin tyttölippukunta Parkanon Virkut. Vuonna 1956 perustettiin
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tyttölippukunta Parkanon Kipinät. V. 1987 Parkanon Partiopojat ja Parkanon Kipinät yhdistyivät
Kipinäpartioksi. Nykyisellään Kipinäpartion jäsenmäärä on noin 60–70.

KIPINÄPARTION TOIMINTA
7. Viikkotoiminta ja retket
7.1. Viikkotoiminta Partiokololla
Viikkotoiminta tapahtuu partiotiloissa (eli Kololla) seurakuntatalon alakerrassa. Kokoontumisajat
ajoittuvat maanantai-torstai – iltoihin ja välille 15:30 – 20:00. Koloillan kesto on 1-1,5 tuntia,
ryhmästä ja aktiviteetista riippuen. Poikkeuksellisista kokoontumisajoista ilmoitetaan aina erikseen.
Seikkailijat ja tarpojat saattavat kokoontua lähes suoraan koulupäivän jälkeen. Tällöin on hyvä ottaa
eväät mukaan ja ryhmäkokoontumisen aluksi voidaan pitää eväspaussi. Sudenpentujen
kokoontuminen on aina niin, että kyydityslapsetkin ehtivät käydä kotona ennen koloiltaa.
Johtajilla on kololle avaimet, muuten ovet ovat lukossa. Sateella ja vaikka kovalla pakkasella ei
kannata tulla odottelemaan kovin paljon ennen kokoontumisen alkua, säänsuojapaikkoja on
huonosti. Kannattaa myös aina varmistua, onko jaetuissa tiedotteissa (sähköisissä tai paperisissa)
mainittu poikkeava kokoontumispaikka tai aika.
Viikkotoiminta syksyllä alkaa elo-syyskuun vaihteessa ja joulutauolle jäädään joulukuun
puoleenväliin mennessä. Kevätkauden toiminta starttaa loppiaisen jälkeen ja päättyy toukokuussa
puolenvälin tienoilla. Koulujen loma-aikaan ryhmät eivät kokoonnu kololla. Lomilla voi olla retkiä.

7.2. Pienet retket viikolla ja koko lippukunnan yhteiset kokoontumiset
Joskus viikollakin illalla saattavat ryhmät normaalin kokoontumisen sijaan lähteä pienelle retkelle.
Tyypillisesti nämä ovat kokoontumisia jossakin muussa paikassa tai vaikka retki uimaan.
Osa retkistä on sellaisia, että koko lippukunta kokoontuu viikolla yhtenä päivänä ja ohjelmassa on
esimerkiksi leikkimielinen kaupunkisuunnistus. Kun on koko lippukunnan yhteinen kokoontuminen
jonakin päivänä, sillä viikolla ei ole muita ryhmäkokoontumisia. Aina tämä yhteinen päivä ei ole sama
viikonpäivä, mutta se pyritään laittamaan aina sellaiseen päivään ja kellonaikaan, että se sopii
mahdollisimman monelle.

7.3. Ryhmien viikonloppuretket
Pidemmät retket ovat viikonloppuisin tai loma-aikaan. Alle 15-vuotiaiden eli sudenpentujen,
seikkailijoiden ja tarpojien retkellä on mukana aikuinen johtaja. Tätä vanhemmat partiolaiset
saattavat retkeillä jo keskenään tai vartionjohtajiensa kanssa.

7.4. Koko lippukunnan yhteiset leirit
Syksyisin on koko lippukunnan yhteinen syysleiri ja talvella talvileiri. Syysleiri pidetään yleensä syyslokakuussa ja paikka on oma retkikämppämme Erävalkea. Talviretki ajoittuu helmi-maaliskuulle ja
paikka voi vaihdella.
Syksyisin ja keväisin on myös partiotaitokilpailut ja muita tapahtumapäiviä ja retkiä.
Kesälomalla on partiopiirien ja Suomen Partiolaisten leirit ja isot tapahtumat, joskus myös
lippukuntamme oma leiri.
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7.5. Retkikirjeet ja Ilmoittautuminen retkille ja tapahtumiin, retkimaksut
Retkistä ja tapahtumista jaetaan etukäteen tiedote, jossa on myös ilmoittautumisohjeet, varusteet ja
mahdollinen osallistumismaksu. Ilmoittautuminen tarvitaan, aina kun pitää varata tiloja, tarjoiluja,
kuljetuksia, yöpymisiä jne. Retkille ja leireille pitää olla aina kotoa saatu kirjallinen huoltajan lupa.
Ryhmien omat retket
Ilmoittautumiset kerätään ryhmänjohtajien ohjeiden mukaan, tulevaisuudessa ainakin osa menee
myös Kuksan kautta. Ryhmän omista retkistä yleensä kerätään osallistumismaksu, maksu
ryhmänjohtajien ohjeiden mukaan.
Lippukunnan, piirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumat ja retket:
Ilmoittautuminen tapahtuu aina sähköisesti Kuksa-järjestelmän kautta. Huoltaja kirjautuu
järjestelmään ja ilmoittaa partiolaisen. Ilmoittautumislinkki löytyy aina lippukunnan kotisivuilta
kipinapartio.fi.
Jos tapahtumaan on osallistumismaksu, ilmoittautumisajan päätyttyä huoltajan sähköpostiin
lähetetään osallistumismaksusta lasku. Lasku maksetaan lippukunnan tilille ja on ehdottomasti
käytettävä laskussa mainittua viitenumeroa. Lisää Kuksasta sivulla 8.

8. Johtajien ja aikuisten rooli lippukunnassa
8.1. Johtajat tekevät vapaaehtoistyötä
Partiotoiminta niin meillä kuin muissakin lippukunnissa perustuu vapaaehtoistyöhön - partio on
johtajillekin harrastus. Kipinäpartiossa tällä hetkellä sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien
johtajana toimii aikuinen, apunaan heillä on nuoria. Tätä vanhemmissa ryhmissä vartionjohtajana
toimii muutaman vuoden ryhmäläisiään vanhempi partiolainen. Lippukuntamme johtajistosta vain
murto-osa koostuu viikkotoiminnan ryhmänjohtajista. Johtajaikäiset lähtevät opiskelujen ja töiden
myötä muille paikkakunnille ja toimivat ns. kaukopartiolaisina ja ovat toiminnassamme mukana vain
joskus viikonloppuisin, esimerkiksi leireillä.

8.2. Vanhempien osallistuva rooli tärkeä
Vanhempien rooli toiminnassamme on tärkeä. Heitä tarvitaan viikkotoimintaan apujohtajiksi,
avustamaan kuljetuksissa ja tapahtumien järjestämisessä, leirikokeiksi ja puusavotoille, siskot ja
veljetkin voivat olla mukana. Johtajistomme voimavarat riittävät juuri ja juuri viikkotoiminnan
pyörittämiseen, mutta erityisesti Erävalkean talkootöihin, retkille, tapahtumiin ja varainhankintaan
tarvitsemme vanhempien apua.

9. Kipinäpartion maja Erävalkea
Kipinäpartio omistaa partiomaja Erävalkean. Kämppä sijaitsee lippukunnan omistamalla maalla
kirkasvetisen Valkeinen-järven rannalla Latosuolla, noin viidentoista kilometrin päässä Parkanon
keskustasta. Maja toimii tukikohtana lippukunnan leireillä ja retkillä. Majaa vuokrataan edullisesti
myös partioperheiden käyttöön.
Erävalkea kuten moni muukin vanha kiinteistö ja mökki kaipaa jatkuvaa pientä huoltoa ja joskus
vähän isompaakin. Erävalkeassa ollut remonttihanke Leader+ -rahoituksen puitteissa saatiin
päätökseen vuoden 2005 loppupuolelle. 3 vuoden aikana majalle tehtiin mittavia kunnostustoimia ja
nyt se taas palvelee turvallisesti retki- ja leiritoimintaa. Kunnostustoimia on jatkettu tämänkin
jälkeen: isoimpina mm. ruokailukatos pöytineen ja penkkeineen, puucee ja majan uusi kuisti. Viime
syksynä nousi uusi puuliiteri ja tänä kesänä liiteri on saanut terassin. Ajankohtaista on uuden
puuliiterin käyttöönotto, vanhan puuliiteri-varaston kunnostaminen kokonaan varastokäyttöön ja
saunan kunnostustoimet.
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Jotta maja pysyisi hyvässä kunnossa, aina on jokin projekti menossa. Siivous ja puutalkoota
harrastamme joka vuosi keväin syksyin. Talkoista ilmoitetaan tiedotteissa. Jokaisesta partioperheestä
tarvitaan osallistujia vähintään toisiin talkoisiin.
Ajo-ohje: Parkanon keskustasta ajetaan Karviantietä Karvian suuntaan noin 8 km, jonka jälkeen
käännytään oikealle (kyltti: Latosuo 8). Latosuontietä ajetaan noin 6 km. Tämän jälkeen käännytään
oikealle Ristiharjuntielle (kyltti: Hietikko). Noin 2 km kuluttua sorakuoppa-alueella käännytään
oikealle Lettolammentielle (kyltit Lettolampi ja Pitkäjärvi). Noin 1 km päässä on toinen vasemmalle
kääntyvä metsäautotie, jonka päässä on Erävalkean parkkipaikka. Parkkipaikan laidalta alkavat 300
metriä pitkät pitkospuut vievät Erävalkeaan. Pysäköidessä autosi ota huomioon, että et tuki tietä.
Varaa matka-aikaa Parkanon keskustasta Erävalkeaan 20–25 minuuttia. Viimeisimmät hiekkatiet
ovat osin kuoppaisia ja kiviä tienpinnasta koholla.

10. Tiedottaminen koteihin
Lippukunnan ajankohtaisista tapahtumista ja jutuista julkaistaan tiedotteita, keskimäärin kerran
kuukaudessa. Tiedote lähetetään koteihin sähköpostitse, julkaistaan Kipinäpartion nettisivuilla ja
jaetaan kololla paperisena.
Isommista tapahtumista, kuten leireistä julkaistaan omat tiedotteet.
Ajankohtaisia lippukunnan asioita ja uutisointia voi seurata lippukunnan nettisivuilta, lippukunnan
instagramista ja suljetusta FB-ryhmästä (katso kohdasta yhteystiedot).

JÄSENMAKSUT
Partiotoiminta on harrastustoimintaa, jossa kaikki toiminnassa mukana olevat maksavat
jäsenmaksun eli maksettu jäsenmaksu oikeuttaa jäsenyyteen ja osallistumaan toimintaan.

11. Jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksuja on 3 tyyppiä. Kipinäpartiossa tällä hetkellä vain 1- ja 2- jäseniä.
1 jäsen: perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva ja kaikki yli 17-vuotiaat.
2 jäsen: Alle 17-vuotiaat ovat 2-jäseniä, sillä poikkeuksella, että perheessä pitää olla
vähintään 1-jäsen ja loput alle 17-vuotiaat voivat olla 2-jäseniä.
3 jäsen: partioperheen alle kouluikäinen partiolainen (uusi jäsenmaksu-luokka, joka ei
vielä ole kipinäpartiossa käytössä)
Jäsenmaksu koostuu kolmesta osasta (tulevat yhtenä laskuna maksettavaksi). Kipinäpartiossa
vuodelle 2019 jäsenmaksu on yhteensä 1-jäseneltä 68,50 ja 2-jäseneltä 58,50. Jäsenmaksusta tulee
lasku kotiin. Syksyllä partioon liittyvät saavat seuraavan vuoden jäsenmaksulaskun, joka kattaa myös
syksyn jäsenyyden.
Suomen partiolaisten osuus on 1-jäsenen maksusta 34,50 euroa ja 2-jäsenellä 24,50 euroa
Partiopiirin eli meidän tapauksessamme Lounais-Suomen Partiopiirin osuus on 22 euroa
Lippukunnan osuus on Kipinäpartiolla 12 euroa.

11.1.

Uudet jäsenet

Uudet jäsenet täyttävät henkilötietolomakkeen ilmoittautumispäivässä tai toimittavat sen
myöhemmin ryhmänjohtajan kautta lippukunnan jäsenrekisterihoitajalle. Kun tiedot on tallennettu
jäsenrekisteri-Kuksaan, astuu jäsenyys voimaan. Jäsenyys on voimassa laskun eräpäivään saakka eli
on tärkeää muistaa maksaa jäsenmaksu ajallaan. Uusille jäsenille lähtee jäsenmaksulaskuja
syyskuusta alkaen, viikoittain sen jälkeen, kun henkilötietolomake on toimitettu
jäsenrekisterinhoitajalle.
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11.2.

Vanhat jäsenet

Vanhoille jäsenille jäsenmaksulaskut saapuvat marraskuun alkupuolella.

11.3.

Paperinen vai sähköinen lasku

Voit valita paperisen tai sähköisen jäsenlaskun. Laskun toimitustapaa voi muuttaa Kuksassa. Alle 15vuotiaille jäsenlasku toimitetaan kuitenkin aina paperilaskuna, ellei maksajaksi ole valittu huoltajaa
(ks. Kuksan ohjeesta kohta huoltaja laskun maksajana). Yli 15-vuotiaille jäsenlasku toimitetaan
sähköpostitse jäsenen omaan sähköpostiin, ellei Kuksasta ole käynyt valitsemassa laskujen
laskutustavaksi paperilaskua. Jos jäsenmaksu jätetään maksamatta, lähetetään kaksi
maksumuistutusta postitse kuukauden välein. Maksumuistutukset lähtevät aina paperilaskuina.

12. Tukea jäsenmaksuun ja jäsenmaksuvapautus
Mikäli perhe on vähävarainen, voi jäsenmaksun suorittamiseen hakea tukea kunnan sosiaalipuolelta.
Lounais-suomen partiopiirin jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja
sosiaalisin perustein. Piirin jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille.
Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus
harrastaa partiota.
Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti piirin lomakkeella, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin, tai
täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin
toiminnanjohtajalle. Vapautus tulee anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lisätietoja
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/liity-partioon/jasenmaksu

13. Myös huoltajat kirjataan jäsenrekisteriin
Huoltajat kirjataan myös jäsenrekisteriin. Huoltajat pääsevät näkemään huollettaviensa tiedot ja
voivat päivittää tietoja ja ilmoittavat huollettaviaan tai itsensä tapahtumiin. Huoltajat saavat oman
tunnistenumeron, mutta eivät jäsenstatusta, eikä pelkällä huoltaja-statuksella kolahda jäsenmaksua
postiluukusta. Huoltajalta tarvitaan samat tieto kuin jäseneltäkin.
Kun huoltaja on merkitty jäsenrekisteriin, hän saa asiasta postia ja voi sitten kirjautua järjestelmään,
joka tekemällä itselleen partioID:n tai Google- tai Facebook kirjautumisen kautta.
Huoltaja näkee yhdellä kirjautumisella kaikki hänelle merkityt huollettavat.

14. Jäsenedut
Tärkein jäsenetu on oikeus osallistua partiotoimintaan.
Partiolehden ja Repolainen-lehden saavat kaikki 1-jäsenmaksun maksaneet. Partiolehden välissä tulee myös sudenpentujen ja seikkailijoiden Jälki-liite.
Suomen Partiolaisilla on Järjestövakuutus LähiTapiolassa. Tämä Partiovakuutus korvaa
partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat. Matkavakuutus
koskee vain piirin ja keskusjärjestön leirimatkoja. Vastuuvakuutus koskee vahinkoja, joka
aiheutetaan partiotoiminnassa käytetylle toisen omistamalle omaisuudelle. Tapaturma- ja
matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin
nähden.
Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry:n jäsenedut
10 %:n alennus Scandinavian Outdoor kivijalkamyymälöiden ja nettikauppojen kaikista
tuotteista, myös alennetuista (ei partioasusteita), jäsenkorttia näyttämällä tai
nettikauppaan kirjautumalla.
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KUKSAN REKISTERÖINTI- JA KÄYTTÖ
Jäsenrekisterinhoitaja: Kipinäpartio ry Taru Haapakoski, taru.haapakoski@iki.fi 0405875695
Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jota lippukunnat käyttävät jäsentensä tietojen
tallentamiseen, tapahtumailmoittautumisiin, toiminnansuunnitteluun, tilastointiin ja talousasioihin.
Alle 18-vuotiaalle partiolaiselle järjestelmässä on huoltajan tiedot. Huoltajalla rekisteröityy Kuksan
käyttäjäksi ja siten näkee huollettavansa tiedot ja voi ilmoittaa huollettavansa tapahtumiin.
Alla Kipinäpartion ohjeet Kuksan käyttöön. Suomen Partiolaisten laatimat kuvitetut ohjeet löytyvät
osoitteesta http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kuksa-_huoltajan_ohje_2.pdf

15. Mistä löydän jäsennumeron ja huoltajanumeron
Rekisteröinti vaatii Kuksaan kirjatun henkilön jäsennumeron ja sähköpostiosoitteen. Alle 18vuotiaiden osalta huoltaja rekisteröityy järjestelmään.

15.1.

Aikuiset partiolaiset, 18v. (+samoajat, jotka toimivat ryhmänjohtajina)

Jäsennumeron löydät jäsenkortista ja löytyy myös jäsenmaksulaskuista. Järjestelmään kirjattu
sähköpostiosoite on se sama, johon sait jäsenmaksulaskusi. Tarvittaessa kysy lippukuntasi
jäsenrekisterihoitajalta. Myös ryhmänjohtajina toimivat alle 18-vuotiaat voivat tehdä oman
tunnukset ja käyttää oman ryhmänsä toimintoja. Ilmoittautumiset tekee kuitenkin huoltaja.

15.2.

Huoltajat

Alle 18-vuotiaiden vanhemmat ovat saaneet jäsenrekisteristä automaattisähköpostin, postin
lähettäjän Suomen Partiolaiset. Posti on lähetetty ensimmäisen huollettavan jäsentietojen lisäämisen
jälkeen. Jostain syystä kaikki eivät tätä viestiä kuitenkaan saa, yleensä syynä on roskapostisuodatus
tai postin päätyminen roskaposti-kansioon. Jollet löydä sähköpostia, ota yhteyttä lippukunnan
jäsenrekisterihoitajaan. Mikäli huoltajatietoja ei vielä ole järjestelmässä, huoltajien rekisteröinti ei
onnistu.

16. Rekisteröityminen kuksaan
Rekisteröityminen Kuksaan tapahtuu jäsennumeron (huoltajalla huoltajanumeron) ja
sähköpostiosoitteen avulla, jolloin luodaan PartioID. PartioID luodaan vain kerran, jonka jälkeen
kirjautuminen sisään tapahtuu PartioID:llä, Google- tai Facebook-kirjautumisen avulla.
HUOM. tietosuojalakimuutosten johdosta kirjautumisvaiheeseen on saattanut tulla hieman
muutoksia / hyväksymispainikkeita, joita tämä ohje ei huomioi.
1. Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi
2. Sivun alalaidassa lukee ”Eikö sinulla ole vielä PartioID:tä?” Klikkaa Rekisteröidy-painiketta.
a. Yli 18-vuotiaat: Kirjoita Jäsennumero-kenttään oma jäsennumerosi ja sähköpostiosoitekenttään Kuksassa oleva sähköpostiosoitteesi.
b. Alle 18-vuotiaat: Myös huoltajilla on oma ”jäsennumero”. Huoltaja kirjautuu siis omalla
numerollaan ja omalla sähköpostiosoitteellaan (se sama, joka lippukunnalle on
ilmoitettu). Ota yhteyttä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan, mikäli et tiedä omaa
jäsennumeroasi ja/tai Kuksaan kirjattua sähköpostiosoitettasi.
3. Klikkaa ruksi kohtaan ”Hyväksyn palvelun käyttöehdot…” ja klikkaa Jatka-painiketta.
(käyttöehtoihin toki kannattaa tutustua myös)
4. Valitse kirjautumistapa, jolla haluat PartioID:tä käyttää eli kirjautua jatkossa. Valittavana on
joko Google- tai Facebook-tili tai erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen. Jos
Kipinäpartio ry
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

käytät Gmailia tai Google-kirjautumista tai Facebookia muutenkin, kannattanee valita näistä
jompikumpi, niin ei tarvitse muistella erillisiä salasanoja.
a. Jos valitset Google- tai FB-tilin ja olet kirjautunut esimerkiksi sisään Gmail- tai FBohjelmaan, tunnistaa järjestelmä sinut ja ehdottaa: ”Käytät kirjautumisessa jatkossa
Google/FB-tiliäsi xxxx@gmail.com”. Koneellasi voi olla useita tilejä, valitse oikea
vaihtoehto listasta. Klikkaa Jatka.
b. Jos valitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, voit keksiä ne itse. Kirjoita käyttäjätunnus ja
salasana muistiin. Lopuksi klikkaa Jatka.
Kun rekisteröityminen on onnistunut, näkyy ruudulla teksti: PartioID-tilisi luonti on valmis.
Klikkaa Jatka palveluun.
Nyt olet kirjautunut ensimmäistä kertaa Kuksaan.
Kun lopetat käytön, muista kirjautua ulos ja tässäkin pätee tutut ohjeet välimuistien
tyhjentämisestä, mikäli käytät Kuksaa sellaisella koneella, jota muutkin käyttävät.
Huoltaja näkee Kuksasta huollettavansa/huollettaviensa tiedot. Huollettavien nimet on
listattu vasempaan laitaan ja tiedot avautuvat nimeä klikkaamalla.
Omien ja huollettavan tietojen päivitys - siirry kohtaan 19.

18. Rekisteröityminen ei onnistu – tarkista nämä seikat
Kirjautumisyritys jäsennumerolla ja sähköpostiosoitteella PartioID-kirjautumisessa,
vaikka rekisteröityminen on vielä suorittamatta -ei toimi, eikä pitäisikään toimia.
Ehdottomasti yleisin syy “ei toimi” on se, että yritetään kirjautua rekisteröitymättä
sähköpostissa, jäsenkortista tai jäsenrekisterinhoitajalta saadulla jäsennumerolla, joka on
eri asia kuin PartioID.
Rekisteröitymisyritys väärällä sähköpostiosoitteella. Kirjautumien onnistuu vain omalla
sähköpostiosoitteella, sillä joka järjestelmään on kirjattu.
Rekisteröintiyritys omalla sähköpostiosoitteella ja lapsen jäsennumerolla. Huoltajalla on
oma “jäsennumero”. Jäsennumero ja sähköposti ovat henkilökohtaisia ja toimivat vain
yhdessä, lapsen tietoihin ei voi/saa kirjata huoltajan sähköpostiosoitetta.
Rekisteröitymisyritys tabletilla tai älypuhelimella. Joillakin rekisteröityminen ei ole
onnistunut tabletilla tai älypuhelimella. Kokeile rekisteröityä “oikealla” tietokoneella.
Varsinainen käyttö näyttäisi onnistuvat useimmilla laitteilla, joskaan varsinaista
mobiilisovellusta järjestelmästä ei ole olemassa.
Internetsovellus tökkii, kokeile kirjautumiseen toista selainta.
“Rekisteröinti ei tällä hetkellä mahdollista”. Välillä järjestelmä on jumissa eikä ota
rekisteröitymisiä vastaan. Järjestelmään tehdään usein muutoksia ja päivityksiä, samalla
kun uusia rekisteröitymisiä on valtavasti koko Suomessa. Kokeile myöhemmin uudelleen,
tai muutaman päivän päästä.
Mikään ei auta. Kokeillaan ja yritetään yhdessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajan
kanssa, joka tarvittaessa on yhteydessä Helsinkiin. On ollut tapauksia, joilla tunnukset on
oikeasti jumissa.
Jollei tänään onnistu, kannattaa kokeilla huomenna uudestaan.

19. Kirjautuminen Kuksaan, olen jo rekisteröitynyt / Omien ja huollettavien tietojen
päivitys
Tätä toimintoa tarvitsevat johtajat ja huoltajat, jotka haluavat muuttaa huollettavan tietoja.
1. Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi.
2. Valitse kirjautumistapa
a. Google- tai Facebook-kirjautuminen: Jos olet kirjautuneena ko. palveluun, Kuksa
avautuu suoraan. Jos et ole kirjautuneena, järjestelmä pyytää kirjautumista.
b. PartioID-kirjautuminen: Syötä käyttäjätunnus ja salasana, paina kirjaudu painiketta.
3. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna
Kipinäpartio ry
www.kipinapartio.fi

9

Kuksaan voit itse päivittää uudet sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteenmuutokset ja
vaikka lisätietoihin allergiat tai muuta.
Huoltajan ja huollettavan tietoja ei saa sotkea ristiin
Jäsennumero ja sähköposti ovat henkilökohtaisia ja toimivat vain yhdessä.
Lapsen tietoihin ei saa kirjata huoltajan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.
jos lapsella ei ole OMAA puhelinta, tähän kenttään laitetaan 0001234567
jos lapsella ei ole OMAA sähköpostiosoitetta, kenttä jää tyhjäksi.
Yli 18-vuotias, täytä lähiomaisen tiedot, kotipaikkasi ja tarkista osoitetietosi ja
puhelunnumerosi.
Alle 18-vuotiaan lomakkeeseen ei täytetä huoltajan tietoja, vaan huoltajat luodaan
erikseen järjestelmään.
4. Kun lopetat käytön, muista kirjautua ulos ja tässäkin pätee tutut ohjeet välimuistien
tyhjentämisestä, mikäli käytät Kuksaa sellaisella koneella, jota muutkin käyttävät.
Ensimmäisillä käyttökerroilla saattaa hieman tuntua vaikealta. Yhdessä tämän opimme ja
käytössä opimme. Rohkeasti vain kokeilemaan.

20.Tapahtumaan ilmoittautuminen kuksan kautta
18- vuotta täyttäneet ilmoittautuvat omilla tunnuksillaan. Alle 18-vuotiaat ilmoittaa huoltaja,
huoltajan tunnuksilla.
1. Käy ensin rekisteröitymässä, jollet sitä vielä ole tehnyt
2. Klikkaa tapahtuman ilmoittautumislinkkiä. Linkit löydät Kipinäpartion sivuilta
www.kipinapartio.fi etusivulta keskeltä tapahtumat-osiosta. Poikkeustapauksissa
ilmolinkki voi olla lähetetty myös sähköpostitse tai julkaistu facebook-ryhmässä tai
muussa sähköisessä kanavassa.
3. Kirjautumissivulla partiolaisen tai partiolaista ilmoittavan huoltajan tulee aina valita
Partiolaisen kirjautumisvaihtoehto (ylempi kirjautumislinkki)
4. Vain Ei-Vielä-Partiolaiset ja ne huoltajat joita ei ole jäsenrekisteriin huoltajiksi
merkitty käyttävät alempaa ilmoittautumislinkkiä (eivät ole antaneet
sähköpostiosoitettaan tai lupaa lisäykseen)
5. I
l
m
o
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t
t
a
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t
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m
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s
l
o
makkeessa valitse sivun yläosan valikosta kenet ilmoitat tapahtumaan (itsesi vai
lapsesi). Ilmoitettava valitaan aina valikosta, nimeä ei saa käsin muuttaa.
6. Täytä lomakkeessa pyydetyt tiedot. *Tähdellä merkit tiedot ovat pakollisia. Täytä
kentät huolella ja lue ilmoittautumiskentän ylälaidassa oleva ohjeet.
Kipinäpartio ry
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7. Voit painaa ilmoittautumisessa olevaa laske kokonaishinta-nappia, niin näet maksun,
jos sellainen tapahtumassa on
8. Lopuksi paina Ilmoittaudu-nappia
9. Järjestelmä vahvistaa ilmoittautumisen ruudulle ja saat vahvistuksen
ilmoittautumisesta sähköpostiisi (toki saattaa mennä osallistujan sähköpostiin, jos
osallistujalla sellainen on)

21. Huoltaja jäsenmaksu-laskun maksajana
Huoltaja voi valita itsensä jäsenlaskun maksajaksi Kuksasta huoltajan tiedoista kohdasta
”huollettavat”. Tämän jälkeen huoltaja voi omista tiedoistaan valita, ottaako huollettavan
jäsenlaskun paperilla vai sähköpostitse muokkaamalla kohtaa ”SP:n lähettämien laskujen
laskutustapa”.

22. E-lasku
18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen
omaa jäsennumeroansa. Myös huoltajat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa
käyttäen omaa huoltajanumeroansa. Kuksa osaa ohjata huollettavien laskut huoltajan pankkiin,
kunhan linkitys on Kuksassa tehty.
Jos huoltaja on virheellisesti tehnyt e-lasku-sopimuksen huollettavan numerolla (ja Kuksassa
linkitys on tehty huoltajan ja huollettavan välillä), pankin tiedot ovat tallentuneetkin huolettavalle,
mutta lasku lähtee huoltajan tiedoissa olevan maksutavan mukaan (eli paperilla tai sähköpostilla). Elaskua ei tällöin lähde. Huoltajan täytyy tällöin käydä purkamassa e-lasku-sopimus pankissa ja tehdä
se sitten uudelleen omalla numerollaan.

RETKIMAKSUT JA VARUSTEET
23. Retkimaksut
Lippukunnan omien retkien ja leirien maksut ovat edulliset ja niillä katetaan retkien ruokakulut.
Retkistä kisoihin ja muihin tapahtumiin kerätään osallistumismaksu, jolla katetaan osa
osallistumismaksuista ja matkoista. Isot tapahtumat kaukana (esim. paraatiretki Turkuun) ja piirin ja
Suomen Partiolaisten leirit maksavat aina enemmän. Näiden kulu- ja osallistumismaksuja varten
pyrimme aktiivisesti keräämään varoja, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua.
Kuksa-ilmoituksissa retkimaksut laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, lasku lähtee huoltajan
sähköpostiin. Ryhmien retkistä retkimaksun maksusta on leirikirjeessä ohjeet.

24. Retkeilyvarusteet
Jo ensimmäisten retkien kaikinpuolisen onnistumisen varmistavat puukko, makuupussi ja alusta.
Ensimmäisille retkille tarvikkeita voi toki lainata tutuilta ja vasta myöhemmin ostaa omat. Kunnon
(vähintään 3-vuodenajan) makuupussi on hyvin huollettuna pitkäaikainen vuosien, jopa kymmenien
vuosien sijoitus.
Lippukunnalla on 3 lainasettiä (3-vuodenajan makuupussi, alusta ja tyyny), joita voidaan
varausjärjestyksessä lainata retkille, kun omat varusteet eivät vielä riitä.
Partiossa ollaan ulkona myös sadesäällä ja huonolla kelillä. Kunnon sadevaatteet ja saappaat ovat
tärkeä varuste. Vettä pitävällä ulkoiluasulla ja kengillä pärjää pienen sateen yli, mutta ne eivät
yleensä kuitenkaan pidä vettä kovin pitkään ja kuivaminen on hidasta.
Kipinäpartio ry
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Myöhemmin retkeilyinnostuksen purressa tulee hankintalistalle muitakin retkeilyvarusteita.
Rinkkaa ei nuoremmat vielä juurikaan tarvitse. Lippukunnan syys- ja talviretkille voi mainiosti lähteä
putkikassilla. Piirileireillä tai muilla leireillä, jossa omia tavaroitaan pitää jaksaa kantaa
parkkipaikalta leiripaikalle hieman pidempään, rinkka on hyvä valinta. Seikkailijaikäkauden toisesta
tai kolmannesta vuodesta alkaen ryhmät tekevät jo omia reissujaan, jossa ollaan kantamusten kanssa
yön yli maastossa ja tavarat kulkevat rinkassa.
Vaelluskengät ovat myös ajankohtaiset, kun aloitetaan patikka- ja vaellusretket maastoon, eli siinä
seikkailijaikäkauden loppuvaiheessa aikaisintaan. Pikkureissuista ja helpoista maastoista selviää
kyllä lenkkareilla ja saappaillakin.

25. Partioasut ja Merkit
Lippukunnan partiohuivin partiolaisen saa ensimmäisen lupauksenannon yhteydessä (sisältyy
jäsenmaksuun). Lupauksenanto on yleensä syksyllä syysleirillä ja/tai joulujuhlassa. Tästä on
tarkemmin tiedotteissa.
Muut partioasut eivät ole pakollinen hankinta, mutta suositeltava ja niissä kierrätys kannattaa. Apua
näihin saat lapsesi johtajalta ja kolon ilmoitustaululta on lainattavissa Kipinäpartion puku- ja
merkkiopas. Ainakin paraatireissuun mennessä partioasut kannattaa laittaa kuntoon. Partio- tai
sudenpentupaitaa saa ja voi pitää myös koloilloissa.
Partioasujen yhteistilaukset tehdään loppuvuodesta ja keväällä. Tässä yhteydessä käytettyjen asujen
kauppa käy vilkkaana.
Partiossa eri ikäkausina suoritetaan merkkejä ja tarvitaan suorituskirjoja. Nämä ohjelmaan liittyvät
kirjat, suoritus ja lupausmerkit, sisältyvät jäsenmaksuumme eikä siis niistä tarvitse erikseen maksaa.
Partiopaitaan ommeltavat kiinteät paitamerkit, jokainen ostaa paitaan ja näitä ei kannata ottaa
paidasta irti, vaan myydä paidan mukana eteenpäin. Paitamerkit kertovat mihin kuntaan, maahan,
alueeseen, piiriin ja järjestöön kuulumme. Paitamerkkejä voi ostaa kololta.

YHTEYSTIEDOT
www.kipinapartio.fi
https://www.instagram.com/kipinapartio/
liittyäksesi kipinäpartion suljettuun FB-ryhmään, ota yhteys Mauriin
kipinäpartiolaistenkin retkeilytarvikkeita ja partioasuja kaupitellaan FB-ryhmässä
Pohjois-Satakunnan partiotarvikekirppis, liittyäksesi laita jäsenpyyntö.
Lippukunnanjohtaja, Kalustonhoitaja, Juhani Haapakoski,
Myllykatu 10 A 2, 39700 Parkano, 040 574 8902, juhani.haapakoski@gmail.com
Lippukunnanjohtajan apulainen, Pestijohtaja, Erävalkean kiinteistöhoitaja: Mauri Kuivanen,
Rantalankatu 8 as 3, 39700 Parkano, 040 747 8675, mauri@kuivanen.net
Sihteeri, Anita Niemenmaa,
Ratakatu 18, 39700 Parkano, 050 411 6800, anita.niemenmaa@gmail.com
Taloudenhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja, ohjelmajohtaja: Taru Haapakoski,
Myllykatu 10 A 2, 39700 Parkano, 040 587 5695, taru.haapakoski@iki.fi
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