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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.
Seikkailijajoukkueen toiminnasta vastaa aikuinen sampo. Samoajat toimivat seikkailijavartioiden
johtajina aikuisen tuella.

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 tarpoja- ja seikkailijaikäisten 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
Toimivia 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 yli 200 maassa eli miltei
kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on maailmassa tällä hetkellä n. 45 miljoonaa, Suomessa n.
60 000.

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
tyttölippukunta Parkanon Kipinät. V. 1987 Parkanon Partiopojat ja Parkanon Kipinät yhdistyivät
Kipinäpartioksi. Nykyisellään Kipinäpartion jäsenmäärä on noin 60.
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KIPINÄPARTION TOIMINTA
Partio on monipuolinen harrastus, jossa toiminnassa mukana olevat harjoittelevat erilaisia läpi
elämän kantavia tietoja ja taitoja. Partiolainen on mukana oman ryhmänsä kanssa ja omalle
ikäkaudelleen suunnatuissa tapahtumissa ja lippukunnan yhteisissä jutuissa.

7. Partiotoiminnan moninaisuus
7.1. Viikkotoiminta Partiokololla
Viikkotoiminta tapahtuu partiotiloissa (eli Kololla) seurakuntatalon alakerrassa. Kokoontumisajat
ajoittuvat arki–iltoihin ja välille 15:30 – 20:00. Koloillan kesto on 1-1,5 tuntia, ryhmästä ja
aktiviteetista riippuen. Poikkeavista kokoontumisajoista ilmoitetaan aina erikseen.
Johtajilla on kololle avaimet, muuten ovet ovat lukossa. Koloiltaan saavutaan ajoissa, mutta ei turhan
aikaisin, kolon pihalla säänsuojapaikkoja on huonosti. Oman koloillan jälkeen lähdetään kotia kohti ja
annetaan tila seuraaville käyttäjille. Kotiin lähtiessä huoltajien on hyvä olla hakemassa
päättymisaikaan. Huomiona toki, että joskus ryhmän toiminta on niin vilkasta, ettei kokousta
tahdota saada päätökseen aikataulun mukaan. 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 oman ryhmänsä
kanssa pienelle retkelle tai kokoontua koko lippukunnan yhteiseen tapahtumaan (esimerkiksi
kaupunkisuunnistus). Retken kokoontumispaikka voi siis olla jokin muu kuin kolo. Yleensä näillä
viikoilla 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
syys-lokakuussa ja paikka on oma retkikämppämme Erävalkea. Talviretki ajoittuu helmimaaliskuulle 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.

7.5. Varainhankinta, Talkoot ja Tapahtumat
Partiomenetelmään ja ohjelmaan kuuluu myös vastuun kantaminen ja huolehtiminen omasta
lippukunnasta ja sen omaisuudesta. Toiminnassa mukana olevat partiolainen taitojaan harjoittaen
osallistuu ja on aktiivinen varainhankinnassa
osallistuu erilaisiin tapahtumiin
osallistuu kaluston huoltoon ja kolon siivoukseen
osallistuu Erävalkean huolto- ja kunnostustöihin (kaikkein nuorimmatkin osaavat
ohjattuna kantaa risuja, puita, haravoida, harjata ja siivota).
Kipinäpartio ry
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7.6. Ilmoittautuminen retkille ja tapahtumiin, retkimaksut
Retkistä kerrotaan etukäteen tiedotteissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kuksa-järjestelmän
kautta. Ilmoittautumislinkki löytyy lippukunnan kotisivuilta kipinapartio.fi / asiointipalvelusta.
Huoltaja ilmoittaa partiolaisen. Yli 15-vuotiaat voivat itse ilmoittautua alle 3 vrk tapahtumiin.
Mahdollisista osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisajan päätytyttä ilmoittautumisen tehneen huoltajan sähköpostiin. Lasku maksetaan lippukunnan tilille käyttäen laskussa
mainittua viitenumeroa.

8. Johtajien, aikuisten ja huoltajien 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.
Lippukunnan johtajisto on kuitenkin hyvin pieni, eikä heidän vähäinen resurssinsa riitä aivan
kaikkeen. Mikäli emme saa lisää aikuisia toimintaan, kaikkia halukkaita lapsia ja nuoria ei pystytä
ottamaan toimintaamme mukaan, eikä kaikille ikäkausille järjestämään toimintaa. Mielekäs,
turvallinen ja partiomainen tekeminen ikäkaudelle oikean kokoisessa ryhmässä on tärkeää.
Myös huoltajan tai aikuisen osallistuminen toimintaan tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen,
retkeilyyn, kädentaitojen kehittymiseen tai vaikka telttayöpymiseen.

8.2. Huoltajan osallistuva rooli tärkeä, kun alaikäinen lapsi tai nuori mukana toiminnassa
Huoltajien rooli toiminnassa on tärkeä. Partiolippukunta on oma yhdistyksensä ja toiminta pyörii
pienen johtajiston varassa. Jos vapaaehtoiset johtajat ahertavat kovasti talkoissa ja varainkeruussa, se
on kaikki ryhmien toiminnasta pois ja ostopalvelut taas nostaisivat jäsenmaksut pilviin.
Kun alaikäinen lapsi tai nuori on mukana partiossa, huoltajan apua tarvitaan retkikuljetuksiin ja
retkien muonitukseen, Erävalkean huolto- ja kunnostustehtäviin sekä varainhankintaan ja aina voi
kysyä, missä muussa apua tarvittaisiin.
Osallistumista talkoisiin tai retkelle ei kannata nähdä peikkona, vaan enemmän yhteisenä
retkipäivänä tai puuhapäivänä eräkämpälle, mahdollisuutena kokea ja oppia uutta. Leirin muonitus ja
pääosa talkootehtävistä ovat sellaisia, joista suoriutuu aivan tavallinen perheenäiti tai isä tai vaikka
isovanhempi ja kyllä me opastamme. Ja tottakai sisarukset voivat olla mukana talkoilemassa.
Jokaisen huoltajan ei tarvitse olla joka retkellä keittiövuorossa eikä osallistua kaikkiin Erävalkean
talkoisiin – saa toki olla. Kun talkoissa on paljon sekä ikäkausipartiolaisia, johtajia ja huoltajia, niin
hommat sujuvat mukavasti ja rivakasti ja talkoiden määrä voidaan jatkossa pitää hyvin maltillisena.

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. Erävalkean remonttihankeessa Leader+ -rahoituksen puitteissa 2003-2005
majalle tehtiin mittavia kunnostustoimia. Tämän jälkeen on mm rakennettu ruokailukatos pöytineen
ja penkkeineen, puucee ja majan uusi kuisti. 2018 valmistui uusi puuliiteri. 2019 kesällä kunnostettiin
vanha varasto-liiteri varastokäyttöön ja aloitettiin saunan kunnostus, joka jatkuu tänä syksynä.
Kipinäpartio ry
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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 (sekä partiolaisia, että huoltajia) vähintään toisiin kevät- tai syystalkoisiin ja
tämän lisäksi erillisiin kunnostustalkoisiin.
Ajo-ohje: Parkanon keskustasta ajetaan Karvian suuntaan noin 8 km, jonka jälkeen käännytään
oikealle (kyltti: Latosuo 8). Latosuon tietä ajetaan noin 6 km, jonka 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
Facebook-ryhmässä sekä 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.
www.kipinapartio.fi
https://www.instagram.com/kipinapartio/
suljettu FB-ryhmään (Parkanon Kipinäpartio), pyydä liittymistä

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

11. Partiorekisteri Kuksa ja asiointipalvelu
Suomen Partiolaisten partiorekisteri on Kuksa. Kuksa palvelee jäsenrekisterinä ja sitä kautta hoituvat
tapahtumailmoittautumiset, toiminnansuunnittelu, tilastointi ja talousasioita. Alle 18-vuotiaalle
partiolaiselle järjestelmässä on myös huoltajan tiedot. Järjestelmään on uusi asiointipalvelukäyttöliittymä. Ohjeet järjestelmään löydät kipinäpartion kotisivuilta.

12. Jäsenyys, jäsenmaksun suuruus, ajankohta ja toimitustapa
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: saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.
3 jäsen: Perhepartiolaisia ovat 4-6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä
läheisensä kanssa. (uusi jäsenmaksu-luokka, perhepartio ei vielä ole Kipinäpartiossa)
Kipinäpartiossa vuodelle 2021 jäsenmaksu on yhteensä 1-jäseneltä n. 71,50 ja 2-jäseneltä n. 61,50.
Jäsenmaksu koostuu 3 osasta. Vuoden 2020 osalta osuudet olivat seuraavat.
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 noin 25
euroa (tästä ei vielä ole päätöstä)
Lippukunnan osuus on Kipinäpartiolla 12 euroa.
Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, Kuksassa olevan lippukunnan ja jäsenlajin
perusteella. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta eikä hyvitetä.
Kipinäpartio ry
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12.1.

Vanhat jäsenet, jäsenmaksulaskut

Vanhoille jäsenille jäsenmaksulaskut saapuvat marraskuun alkupuolella.

12.2.

Uudet jäsenet, jäsenyyden alkaminen ja jäsenlaskutus

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. Syksyllä partioon liittyvät saavat seuraavan vuoden
jäsenmaksulaskun, joka kattaa myös syksyn jäsenyyden. Uusille jäsenille lähtee jäsenmaksulaskuja
syyskuusta alkaen viikoittain. Sähköisen asiointipalvelun kautta ilmoittautuneiden jäsenyys astuu
voimaan, kun jäsenrekisterinhoitaja on hakemuksen hyväksynyt.

12.3.

paperinen vai sähköinen jäsenmaksulasku

Jäsen tiedoissa valitaan jäsenmaksulaskun maksutapa. Jäsenen laskut voidaan tarvittaessa ohjata
suoraan huoltajalle ja huoltajan valitsemaan laskutuskanavaan. Ohjeet muutoksiin löydät kuksaoppaasta. Laskutuskanavia ovat: Sähköpostilasku (pitäisi sisältää pdf:n laskusta), MobilePay-lasku,
paperilasku ja E-lasku (vain keskusjärjestön ja piirien lähettämät laskut).

12.4.

Jäsenyyden päättäminen

Mikäli partiotoiminta ei ole jossain vaiheessa ole ajankohtaista sinulle tai huollettavallesi tulee
partiosta hakea eroa. Paras ja helpoin tapa on kertoa asiasta lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle.

7. Tukea jäsenmaksuun ja jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden (1.9.-31.7.),
anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen
myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry.
Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen voi
täyttää vain täysi-ikäisen Kuksa-tunnuksilla. Linkki jäsenmaksuvapautuksen lomakkeeseen löytyy
osoitteesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/ Jokaisesta
jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!
Mikäli perhe on vähävarainen, voi jäsenmaksun suorittamiseen hakea tukea kunnan sosiaalipuolelta.

8. Jäsenedut
Tärkein jäsenetu on oikeus osallistua partiotoimintaan.
Partiolehden ja Repolainen-lehden saavat kaikki 1-jäsenmaksun maksaneet. Partio-lehden
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.
10 % alennuksen normaalista Suomen Hostellijärjestön majoitushinnasta sekä
Kansainvälinen hostellikortin alennettuun hintaan.
10 %:n alennus Scandinavian Uutdoor kivijalkamyymälöiden ja nettikauppojen kaikista
tuotteista, myös alennetuista (ei partioasusteita), jäsenkorttia näyttämällä tai
nettikauppaan kirjautumalla.
Kipinäpartio ry
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RETKIMAKSUT JA VARUSTEET
9. Retkimaksut
Lippukunnan omien retkien ja leirien maksut ovat edulliset ja niillä katetaan retkien ruokakulut.
Retkistä kisoihin ja muihin tapahtumiin kerätään osallistumismaksu, jolla katetaan osa kuluista. 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.
Retkimaksut laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, lasku lähtee huoltajan sähköpostiin.

10. 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 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.
Myöhemmin retkeilyinnostuksen purressa tulee hankintalistalle muitakin retkeilyvarusteita. Rinkkaa
ei nuoremmat vielä juurikaan tarvitse. Lippukunnan syys- ja talviretkille voi mainiosti lähteä putkikassilla. Seikkailijaikäkauden toisesta tai kolmannesta vuodesta alkaen ryhmät tekevät jo omia
reissujaan, jossa ollaan kantamusten kanssa yön yli maastossa ja tavarat kulkevat rinkassa.
Vaelluskengät ovat ajankohtaiset, kun aloitetaan vaellusretket eli seikkailijaikäkauden loppuvaiheessa
aikaisintaan. Pikkureissuista ja helpoista maastoista selviää lenkkareilla ja saappaillakin.

11. Partioasut ja merkit
Lippukunnan partiohuivin partiolaisen saa 1. lupauksenannon yhteydessä (sisältyy jäsenmaksuun).
Lupauksenanto on yleensä syksyllä syysleirillä ja/tai joulujuhlassa. Tästä 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 kannattaa partioasut 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. Kaikki paitamerkit voit ostaa kerralla kololta, (kaikkia ei
ole saatavissa Scandinavian Outdoorista).
Lippukunnalla on myös oma tummansininen partiohuppari, joiden hankkiminen on vapaaehtoista.
Tilauksia tehdään 1-2 vuodessa.
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