PARTIOLIPPUKUNTA
TUULOKSEN TULIKOURAT RY:N

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

Esipuhe
Pidät kädessäsi partiolippukunta Tuuloksen Tulikourat ry:n eli TuTun omaa opasta
partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä
asioita, jotka myös vanhempien olisi hyvä tietää.
Johtajiin saa myös ottaa rohkeasti yhteyttä, jos joku asia askarruttaa. Mikään
kysymys ei ole turha!
Iloista partiotaivalta toivottaen,

Tuuloksen Tulikourat ry:n johtajisto
Tuuloksessa syyskuussa 2021
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1. Partiosta yleisesti
a. Mitä partio on?
Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä:
ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii,
että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset
ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet
ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii
toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin,
yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa
meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan
ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten
hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeimpaan.
Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan
eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille.
Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa.Yhteensä meitä on
yli 40 miljoonaa yli 200 maassa, Suomessa toiminnassa mukana yli 65 000 jäsentä yli 700
toimivassa lippukunnassa. Lippukuntamme partiopiiri on Hämeen Partiolaiset ry, jossa on noin
11 000 hämäläistä partiolaista. Lippukunnan ohella sekä piiri että Suomen Partiolaiset ry
järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat osallistua.

b. Partiosanastoa
Lippukunta = Paikallisen partiotoiminnan ydin, johon laumat, vartiot ja vaeltajaryhmät
kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Omassa lippukunnassamme
Tuuloksen Tulikourissa on n. 60 jäsentä.
Lippukunnanjohtaja = Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Apulaislippukunnanjohtaja = Lippukunnanjohtajan "oikea käsi"
Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta
Sihteeri = Huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä
Koulutusvastaava = Huolehtii, että lippukunnan johtajat pääsevät tarvitsemaansa
partiokoulutukseen
Jäsenrekisterivastaava = Pitää lippukunnan jäsenrekisterin ajan tasalla
Johtajaneuvosto = Kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka päättää lippukunnan tärkeistä
asioista. Lippukunnassamme johtajistoon kuuluvat toiminnasta vastaavat johtajat.
Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolo sijaitsee osoitteessa
Pappilantie 17, Tuulos.
Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 10.
Lippukuntamme piiri on Hämeen Partiopiiri ry.
Keskusjärjestö = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä
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Maailmanjärjestöt =
- Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl
Scouts)
- Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement)

Sudenpentu
= 7–9-vuotias partiolainen
Lauma= 7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on 8–12 sudenpentua. Lauma suorittaa
sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille,
leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. Laumaan voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.
Akela = Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Seikkailija
= 10–12-vuotias partiolainen
Joukkue = 10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkue kokoontuu kerran
viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on paljon toimintaa ja retkiä kokousten lisäksi. Joukkueeseen
voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.
Vartio = Seikkailijajoukkue jakaantuu 2–3 pienryhmään eli vartioon.
Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Tarpoja
= 12–15-vuotias partiolainen
Tarpojavartio = 12–15-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Tytöt ja pojat toimivat
omissa vartioissaan.Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on jo
enemmän haastetta.
Tarpojavartionjohtaja = 15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen
tuella.
Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.

Samoaja
= 15–17-vuotias partiolainen
Samoajavartio = 15–17-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 samoajaa.Vartio kokoontuu
kerran viikossa ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu tapahtumiin. Tytöt ja pojat toimivat omissa
vartioissaan.
Samoajavartionjohtaja = 15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta
aikuisen tuella.
Samoajaluotsi = Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.

Vaeltaja
= 18–22-vuotias partiolainen
Vaeltajavartio = 18–22-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–5 vaeltajaa.Vartioon voi kuuluu
sekä tyttöjä että poikia.Vartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.
Vaeltajavartionjohtaja = 18–12-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa vartion
toimintaa.
Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki.
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Aikuinen

= Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta

d. Mitä partio maksaa?
● Suomen Partiolaiset ry:n (SP) vuosittainen jäsenmaksu n. 60 euroa. Lippukunta ei peri omaa
jäsenmaksua.
● Leirin/retken sisällöstä ja pituudesta riippuen keräämme maksun, joka voi olla n. 5€/vrk.
Lippukunnan kautta hommattuna partiolaisen ”partiopaketti” toimintansa aloittaville
sudenpennuille on 40 euroa (sis. partiopuseron, huivin, merkit ja kirjan), vartiolaisille ja
johtajille 60 euroa (sis. partiopaidan, huivin ja merkit).
● Lisäksi jokainen voi hankkia retkeilyvarusteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsilla ei
tarvitse olla uusinta untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan perusvarusteilla
pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ehjät ja toimivat varusteet tekevät lapsen
retkeilystä mukavaa.

e. Partiolaisen pukeutumisohje
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati ja vuosijuhla), joissa
kaikkien tulisi olla pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. On toivottavaa, että ohjeita
noudatetaan. Usein "erilaiset vaatteet, kuin kaikilla muilla on" tuottaa lapselle itsellekin pahaa
mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen mukaista ja yhtenäisyyden kannalta
mukavaa pukeutua partiopukuun. Seuraavassa on esitelty viralliset pukeutumisohjeet.
Lippukuntamme käytännön mukaan tilaisuuksiin riittää partiohuivi sekä siisti, tummansinen asu,
mikäli varsinaista partioasua ei ole.
Sudenpennun asu:
● Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä ole
ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. Huivissa
käytetään lippukunnan huivimerkkiä.
● Hame tai housut. Partiotyttöjen asuun kuuluu ensisijaisesti hame. Hameen tulee olla
tummansininen (myös musta käy) ja ylettyä juuri polven yläpuolelle tai olla sitä pidempi.
Housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat.
● Partiopaita on tummansininen college-paita, jossa tulee olla ommeltuna vasempaan
hihaan paikkakunta-, alue-, piiri-, järjestö- ja maailmanjärjestötunnukset maatunnus
oikeaan rintaan sekä muut jo saadut partiomerkit oikeille paikoilleen. College voi olla
joko lippukunnan painattama ja myymä, Partiokaupasta ostettu tai ihan tavallinen
tummansininen college-paita.
● Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat.
● Kengät ovat tummansiniset tai mustat.
● Väiski eli sudenpennun päähine on hyvä nimikoida.
Partiolaisen asu:
● Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä ole
ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. Huivissa
käytetään lippukunnan huivimerkkiä.
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● Hame tai housut. Partiotyttöjen asuun kuuluu ensisijaisesti hame. Hameen tulee olla
tummansininen (myös musta käy) ja ylettyä juuri polven yläpuolelle tai olla sitä pidempi.
Housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat.
● Partiopaita ostetaan Partiokaupasta. Paitaan on oikeille paikoilleen ommeltuna
paikkakunta-, alue-, piiri-, järjestö-, maailmanjärjestö- ja maatunnukset sekä muut jo
saadut partiomerkit. Partiopaita on mustikansininen, rintataskullinen kauluspaita. Jos
sinulla ei ole partiopaitaa, etkä voi sellaista juuri nyt hankkia, käytä tummansinistä
collegepaitaa.
● Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat.
● Kengät ovat tummansiniset tai mustat.
● Vyö on Partiokaupasta ostettava erityinen partiovyö. Sitä ei ole
välttämätöntä hankkia.
Vasemman hihan merkit
Paikkakuntatunnus
TUULOS
Aluetunnus
HAP; Hämeen Alueen Partiolaiset
Piiritunnus
HP; Hämeen Partiopiiri ry
Järjestötunnus
SP; Suomen Partiolaiset ry
MaailmanjärjestöjentunnuksetWOSM ja WAGGGS
Oikean hihan merkit
Oikean hihan merkit ovat kullakin ikäkaudella omia. Lisäksi oikeaan hihaan
kiinnitetään tonttumerkit sekä siihen voi halutessaan kiinnittää useampia
tapahtumamerkkejä.
Alla järjestyksessä sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat:

Oikean rinnan merkit
Maatunnus kiinnitetään oikean taskuläpän
yläsauman yläpuolelle.Viimeisin
tapahtumamerkki maatunnuksen yläpuolelle.
Taskun keskilaskos pesti- ja kurssimerkit.
Vasemman taskun keskilaskos 🡪
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Ikäkausien päätösmerkit alkaen alhaalta nuorimmasta.
Partiotuotteita ostettavissa
Partiotuotteita voi ostaa myös erikseen, jos ei ole tarvetta koko paketille. Tilaukset tehdään
syksyisin omalle johtajalle tai tuotteet voi itse hankkia Scandinavian Outdoor liikkeistä.
Hinnat TuTun kautta hankittuina:
● Sudenpentupusero 15 €
● Partiohuivi + huivimerkki 10 €
● Sudenpennun jäljet-kirja 5 €
● Partiopaita 50 €
● Partiovyö 20 €
● Partiopaitaan erikseen ommeltavat merkit pakettina 10 €
(Sisältää paikkakuntatunnus Tuulos, aluetunnus HAP=Hämeen Alueen Partiolaiset,
piiritunnus HP=Hämeen Partiopiiri, järjestötunnus SP=Suomen Partiolaiset,
maailmanjärjestöjen tunnukset WOSM=pojat ja WAGGGS=tytöt sekä maatunnus
Suomi-Finland.)

2. Johtajat
a. Johtajien vastuut ja velvollisuudet
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa
nuorisojärjestössä. Meillä jokaisella on lisäksi omat koulumme, opiskelumme ja työmme, ja näin
ollen jokaisella on vain rajattu aika, minkä voi käyttää partiotoimintaan. Olemme toki luvanneet
hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme, mutta
jokainen partiojohtaja ei ole nuorisotyön ammattilainen. Koulutamme kuitenkin itseämme
vapaaehtoistehtäviimme piirin ja lippukunnan järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla. Rakentava
palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!
Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa ovat myös
leirijohtajat, retkillä myös pienryhmien johtajat eli lauman- ja vartionjohtajat. Turvallisuudesta
huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit.

b. Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa?
Ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Alla tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksena henkilö kehen ottaa
yhteyttä. Ensisijaisesti omaa lastasi koskevissa asioissa ota yhteyttä lapsesi omaan
ryhmänjohtajaan.
Rahastonhoitaja
● Raha-asiat
● Ongelmia leirimaksun kanssa, leirimaksu myöhässä
● Varainhankintaideat
Jäsenrekisterivastaava
● Jäsenmaksulappu ei ole tullut.
● Partiolehti ei tule.
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● Henkilötietojen muutos. Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan yhteystiedot ovat
lippukunnassa aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee.
Leirinjohtaja/ retkenjohtaja
● Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä.
Kalustonhoitaja
● Kaluston lainaaminen

3. Viikoittaiset kokoukset
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu yleensä
hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja lopuksi hiljentyminen.
Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä
kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa säännöllisesti. Ilmoitattehan lapsen omalle
johtajalle, jos lapsenne on estynyt tulemaan kokoukseen. Saavuttehan paikalle ajoissa.
Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla, kuin omalla kolollamme. Pidemmälle ulottuvista
retkistä ilmoitamme etukäteen, mutta ihan lähipiirin retkistä emme välttämättä tiedota.
Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi, joten
kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja
sudenpentuikäisille haalari päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös syksyn ja kevään
kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä varusteissa pikkupartiolaiset kololle
suuntaavat. Silloin sadevarusteet ovat kova sana eikä sormikkaatkaan haittaa matkaa.
Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua, jollei halua.
Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava samojen, johtajien antamien sääntöjen mukaan.
Hartauksiin ja muuhun uskontoon liittyvään toimintaan osallistumisesta voidaan tarvittaessa
sopia ryhmän johtajan kanssa erikseen.

4. Leirit ja retket
a. Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje
Jokaisesta leiristä ja pidemmästä retkestä lapsi saa mukaansa erillisen leirikirjeen. Kirjeessä lukee
leirin aika ja paikka, sekä leirinjohtajan yhteystiedot. Leirille ilmoittaudutaan yleensä
palauttamalla leirikirjeen alaosa, lippukunnan kotisivujen tai Kuksan kautta. Mainoksessa on
ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä, johon mennessä lapun on oltava johtajalla.
Ilmoittautuminen on aina sitova, ja edellyttää niin ollen myös leirin maksamista. Toki ennen
viimeistä ilmoittautumispäivää voi osallistumisen perua kuluitta.

b. Allergiat ja ruokavaliot
Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään myös allergioista ja ruokavalioista. Niiden kertominen
mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa keittiöhenkilökunnan työtä ja auttaa
järjestämään lapsellesi turvallisen leirin tai retken. Laktoosi-intolerantikon on syytä kertoa,
mikäli hän ei voi käyttää vähälaktoosisia tuotteita (hyla, eila ym.). Erittäin vaikeissa ruokavalioissa
(maitoallergia, vilja-allergia ym.) pyydämme vanhemmilta hieman apua ruokalistan suunnittelussa
(ehkä toimittamaan omat leivät tms.).
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c. Leirimaksukäytäntö
Leirimaksu maksetaan yleensä etukäteen. Leirin/retken sisällöstä ja pituudesta riippuen
keräämme maksun, joka voi olla n. 5€/vrk. Leirimaksu maksetaan suoraan lippukunnan tilille.
Tällöin on tärkeää, että viestikentässä on lapsen ja kyseisen leirin nimi selkeästi.
Sisarusalennuksen saa toisesta tai useammasta saman perheen osallistujasta.

d. Leirille valmistautuminen
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä vanhemman kanssa.Yhdessä on hyvä jutella ja
harjoitella säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa itse omat astiansa),
peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Myös rinkka pakataan yhdessä vanhemman
kanssa. Kun lapsi on mukana pakkaamassa, lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja
vanhempi tietää, että kaikki tarpeellinen on mukana. Ennen leiriä kotona on myös syytä
nimikoida mukaan tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" vartiolaisten jäljiltä jää leirikeskuksiin
muovikassillinen tavaroita, joita kukaan ei tunnista omikseen. Jonkun mukana ne ovat kuitenkin
leirille tulleet ja niitä varmasti kaivataan kotona. Myös tämän takia rinkan pakkaaminen yhdessä
on tärkeää. Leirikirjeen varustelistaa on syytä noudattaa. Jonkin tavaran puuttuessa on parasta
tiedustella sen tärkeyttä johtajalta. Esimerkiksi puukon antaminen lapselle retkelle mukaan
saattaa huolettaa vanhempia. Sudenpentujen retkillä puukot kuitenkin kerätään pois lapsilta heti
retken alussa ja niitä käytetään ainoastaan johtajan valvonnassa.

e. Yhteydenotot leirille
Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä vanhempien soitot saattavat laukaista
koti-ikävän. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä, jos
jokin ei suju niin kuin pitää. Koti-ikävöiviä lapsia emme lähde kuljettamaan kotiin, vaan tarpeen
tullen vanhemmat tulevat itse heidät noutamaan. Mikäli pelko koti-ikävästä estää leirille lähdön,
voi etukäteen ottaa yhteyttä leirinjohtajaan ja kysyä, olisiko mahdollista tulla leirille vain päiväksi .
Näin kehittyy mielikuva mukavasta leirielämästä ja kenties jo seuraavalla leirillä lapsi uskaltaa
yöpyäkin.

f. Mitä retkelle mukaan?
Yleensä kannamme kaikkia tavaroitamme ainakin jonkin matkaa.Yleensä matka on 1–5 km,
minkä takia tavaroiden pitää olla selässä rinkassa tai repussa, sillä kassin kantaminen on
huomattavasti raskaampaa. Makuupussin ja -alustan on oltava kiinnitettynä rinkkaan tai reppuun.
Johtajat eivät voi auttaa jokaista lasta tavaroiden kantamisessa. Poikkeuksena on retket
Kallasmajalle, jonne omat tavaransa voi tuoda myös kassissa.
Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka jokaiselle
retkelle täytyy ainakin ottaa mukaan:
● sadevarusteet (sadetakki ja -housut)
● kumisaappaat ja villasukat
● ruokailuvälineet (muovinen, syvä lautanen, muovinen muki tai kuksa sekä haarukka, veitsi ja
lusikka. Astioiden on oltava kankaisessa ripustettavassa pussissa, jossa ne pysyvät tallessa ja
kuivuvat hyvin. Astiapyyhe on myös hyödyllinen.)
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●
●

makuupussi ja -alusta
taskulamppu ja varapatterit
erillinen yöasu
puhtaat alusvaatteet joka leiripäivälle
muovipussi likavaatteille
säänmukaiset vaatteet eli tarpeeksi lämmintä
varavaatteita riittävästi
peseytymisvälineet (pesuaine, shampoo, hammasharja ja -tahna, pyyhe, hiusharja)
puukko
Usein mukaan pyydetään ottamaan myös päiväreppu, esim. koulureppu
Muista nimikointi!

5. Varainhankinta ja taloudenpito
a. Yleisesti
Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus nielevät rahaa. Retkien ja leirien osallistumismaksut
eivät kata edes niistä aiheutuneita kustannuksia, vaikka aika pienellä yritämmekin tulla toimeen.
Lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan osin taustayhteisöjen ja kunnan myöntämistä tuista,
mutta loput rahoista on hankittava itse.

b. Kauppakeskus Tuulosen kirpputorit
Tärkein tulonlähteemme on Kauppakeskus Tuulosen kirpputorit. Kirpputoreja on
pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä molempina kolmisen kertaa. Lippukuntamme hoitaa
kirpputorien paikkavaraukset netin kautta, varattujen pöytien paikalleen laiton, paikkojen
rahastuksen sekä pöytien pois keräämisen. Partiolaisten vanhemmat voivat osallistua
työpanoksellaan pöytien paikoilleen laittamiseen sekä kasaamiseen.
Jos kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä
rahastonhoitajalle tai lippukunnassa toimivalle johtajalle. Ainoastaan omatoimisella
varainhankinnalla pystymme pitämään retkien ja leirien osallistumismaksut niin alhaisina, kuin ne
ovat tähän asti olleet. Osallistumalla varainhankintaan vanhemmat pääsevät konkreettisesti
tukemaan lapsen partioharrastusta.

c. Adventtikalenterit ja joulukortit
Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on marraskuun myyntiurakka, jolloin kauppaamme
adventtikalentereita ja joulukortteja. Partiolaisten adventtikalenteri on ollut tärkeä osa
suomalaisten joulun odotusta jo yli 70 vuoden ajan! Kalenterimyynnin yhteydessä lapset ja
nuoret oppivat uusien ihmisten ja yhteisen hyvän eteen toimimisesta sekä kaupankäynnistä ja
taloudesta.

6. Tiedottaminen
a. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen
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Tapahtumista tiedotetaan pääosin partiolaisten mukanaan kotiin kuljettamien monisteiden tai
sähköpostin kautta. On erittäin tärkeää, että vanhemmat saavat tiedotteet ja myös lukevat ne.
Vanhemmat myös huolehtivat, että tiedotteiden mahdolliset palautusosat palautetaan heti
seuraavassa kokouksessa.

b. Sosiaalinen media, nettisivut ja sähköposti
Ajankohtaisia asioita, ryhmien touhuja ja tempauksia voit seurata TuTun Facebook- ja
Instagram-sivuilla. Facebook-sivut löydät osoitteesta www.facebook.com/tuuloksentulikourat ja
Instagram-tili löytyy nimellä partio_tulikourat.
Lippukunnalla on myös omat nettisivut osoitteessa www.tutu.fi, joilta löytyvät ryhmien johtajien
yhteystiedot sekä tulevat tapahtumat. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan partiolaisten kotiin
joko paperisella kirjeellä tai sähköpostilla.
Lippukunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen tulikourat@gmail.com.

c. Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa
Kokouksessa tai tapahtumassa saattaa joskus olla paikalla myös lippukunta- tai piirilehden
toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen median edustaja juttua tekemässä. Partiotapahtumat ovat
julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanottajia juttua varten. Haastatteluista
on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä. Pyrimme myös siihen, että pienimpien partiolaisten kanssa
haastattelutilanteessa on aina mukana myös vanhempi johtaja. Partiolainen tai hänen huoltajansa
voi myös tarvittaessa erikseen kieltää itsensä tai lapsensa kuvaamisen, mikä käytännössä
tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnistettavissa. Kuvauskiellosta tulee aina kertoa paitsi
lippukunnan johtajistolle ja Hämeen Partiopiirille, myös lapselle itselleen. Kuvauskielto kannattaa
merkitä lapsen tietoihin Kuksaan. Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileirien yhteydessä
kuvauskiellosta pitää aina ilmoittaa erikseen.

7. Jäsenyys partiossa
a. Jäsentietojen ylläpito
Jäsentietolomakkeessa kysytään partiolaisen yhteystiedot sekä huoltajien nimet ja useampi
puhelinnumero. Useampi yhteystieto on tarpeen, jos leirillä sattuu jotain vakavaa tai hankalaa
eikä yhdestä numerosta vastata. Sairaustapauksessa lääkärissä toki pääsemme käymään, mutta
leiriolosuhteet eivät kuitenkaan ole sopivat hoitamiseen. Silloin tarvitaan se "toinen numero",
johon ottaa yhteyttä. Toiseen numeroon voi vastata vaikkapa mummo tai muu tuttu aikuinen.
On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään ajan tasalla. Leirejä, retkiä ja muita erityistapauksia
varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista allergioista, sairauksista ja lääkityksistä.

b. Jäsenmaksu ja partiovakuutus
Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä lähetettävän laskun mukaisesti.
Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen, joka on toissijainen (eli jos lapsellanne on joku muu
vakuutus, on partiovakuutus siihen nähden vasta toissijainen). Vakuutus on voimassa kaikissa
partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouksissa, leireillä ja retkillä. Ilman vakuutusta
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partiossa oleva lapsi on vanhempiensa vastuulla, eikä näin ollen johtajan tarvitse ottaa kyseistä
lasta mukaan kokoukseen. Leireille ja retkille lähtevillä lapsilla täytyy aina olla jäsenmaksu
maksettuna. Lisäksi jäsenmaksun maksanut partiolainen saa kotiinsa Suomen Partiolaisten
julkaiseman Partio-lehden ja Hämeen Partiopiirin oman Täplä-lehden, joka lähetetään
I-jäsenmaksun maksaneille (ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös alennus
partiokaupoista.

8. Aikuiset partiossa
Partiolaisten vanhemmat voivat auttaa leireillä keittiössä, pitää huolta lippukunnan kämpästä ja
varusteista, osallistua varainhankintaan, toimia kuskina tai vaikkapa kouluttautua johtajaksi
lippukuntaan – tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten vanhempia. Toivotamme kaikki
vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne harrastukseen!

9. Vuosittaisia tapahtumia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

helmikuussa talvileiri tai -retki
22.2. Muistelemispäivä
keväällä piirin sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma
kevätkokous
23.4.Yrjönpäivä ja partioviikko
toukokuussa partioparaati
kesällä kesäleiri
syyskauden avajaiset
syksyllä sudenpentujen ja seikkailijoiden viikonloppuretket
piirin sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma
KITT tarpojille
partiotaitokisoja
syyskokous
6.12. partiokirkko ja vuosijuhla

10. Asiat pähkinänkuoressa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen.
Partio on edullinen harrastus. Kaikkien toivotaan hankkivan partiohuivin ja partiopaidan.
Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus.
Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi omaan johtajaan.
Ilmoita aina johtajalle, jos lapsesi ei pääse tulemaan kokoukseen.
Kunnon ulkovaatteet ovat lapsen oma etu kokouksissa ja retkillä.
Ilmoita lapsesi allergiat tarkkaan aina ennen retkeä tai leiriä.
On tärkeää, että vanhempi ei pakkaa lapsen rinkkaa yksin vaan tekee sen lapsen kanssa.
Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat tulee olla nimikoituna.
Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa.
Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia (koti-ikävän vaara kasvaa).
Kaikki tavarat on kiinnitettävä rinkkaan tai reppuun.
Tuulosen kirpputorit ovat tärkein tulonlähteemme. Toivomme vanhemmilta apua näihin.
Tärkeä varainkeruutempaus on adventtikalentereiden myynti marraskuussa.
Kaikki posti, mitä lapsi saa kokouksesta mukaansa, on tärkeää.
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● Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle.
● Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa on ilmoitettava
välittömästi.
● Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä.
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