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Esipuhe 
 
Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry 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 partiotaipaletta toivottaen, 
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Niihaman Saukot johtajisto 
 
 
Tampere 26.03.2016 
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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 lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme partiopiiri on 
Hämeen Partiolaiset ry, jossa on noin 8000 hämäläistä partiolaista. Lippukunnan ohella 
sekä piiri että Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme 
partiolaiset voivat osallistua. 
 

 
 
b. Kuka on kukin? Mikä on mikin? 
 
 
Lippukunta = Paikallisen partiotoiminnan ydin, johon laumat, vartiot ja vaeltajaryhmät 
kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Omassa 
lippukunnassamme on n. 70 jäsentä. 
Lippukunnanjohtaja = Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
Apulaislippukunnanjohtaja = Lippukunnanjohtajan "oikea käsi" 
Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta 
Sihteeri = Toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä 
Tiedottaja = Huolehtii lippukunnan postista 
Koulutusvastaava = Huolehtii, että lippukunnan johtajat pääsevät tarvitsemaansa 
partiokoulutukseen 
Hallitus = Kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka päättää lippukunnan toiminnan 
kannalta tärkeistä asioista.Lippukunnan hallitukseen kuuluu vuodesta riippuen 4-6 
jäsentä. Hallituksen kokouksiin saa ja on suotavaa muiden johtajien ottaa osaa. 
Lippukuntalehden päätoimittaja = Huolehtii lippukuntalehden toimittamisesta 
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Kalustonhoitaja = Huolehtii lippukunnan tavaroista ja kalustostaKolo = Tila, jossa 
partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Kutsumme koloamme oikeasti Messiksi koska 
olemme Meripartiolaisia. Lippukuntamme messi sijaitsee osoitteessa Vehmaisten SRK-
talo Kauppilaisenkatu 26, 33730 Tampere. 
 
 
Ikäkausi = Ikäkausi on termi, jolla kuvataan iän mukaan jaettuja ryhmiä, jotka 
suorittavat omaa ohjelmaa. Jokaisella ikäkaudella on oma suoritusohjelmansa ja 
symboliikkansa. Ikäkaudet käsittävät ikävuodet 7-22, yli 22- vuotiaat ovat aikuisia, 
partion mahdollistajia. Aikuisten toiminta vaeltaja-ikäkauden jälkeen koostuu erilaisista 
pesteistä. 
Sudenpentu = n. 7–10-vuotias partiolainen 
Lauma  = n. 7–10-vuotiaiden partiolaisten ryhmä. Lauma suorittaa 
sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat 
retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. 
Laumanjohtaja eli Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmänohjaaja 
Vastaava Akela = Laumanjohtajien johtaja, joka vastaa lippukunnan 
sudenpentutoiminnasta 
Kummi= uusien akeloiden tuki, partiotautan omaava aikuinen 
 
Venekuntalainen = n. 10–15-vuotias partiolainen. Joko Seikkailija- tai 
Tarpojikäkaudessa. 
Venekunta = n. 10–15-vuotiaiden partiolaisten toimintaryhmä. 
Venekunnanjohtaja = 10–15-vuotiaiden partiolaisten ryhmänohjaaja, Seikkailijoilla 
aikuinen ja Tarpojilla muutaman vuoden vanhempi Samooja. 
 
Seikkailija = n.10-12-vuotiaiden venekuntalainen 
Sampo = Seikkailijaikäkauden vastaava, ryhmänjohtaja. 
 
Tarpoja = n.12-15-vuotiaiden venekuntalainen. 
Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden vastaava. 
 
Samoaja = n. 15–17-vuotias partiolainen.  
Samoajaryhmä = n. 10–15-vuotiaiden partiolaisten toimintaryhmä. Samoajat toimivat 
lippukunnassamme venekunnan johtajina tarpojaikäkauden partiolaisille. 
Venekunnanjohtaja = 10–17-vuotiaiden partiolaisten ryhmänjohtaja, yleensä 
muutaman vuoden venekuntalaisiaan vanhempi. 
Samoajaluotsi = Samoajatoiminnan vastaava 
 
Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen 
Vaeltajaryhmä = 18–22-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–5 vaeltajaa. Vaeltajaryhmä 
kokoontuu 1–2 kertaa kuussa. 
Vaeltajaryhmänjohtaja = Ei ole, vaeltajat ovat vertaisia ja jokainen vuorollaa johtaa ja 
yhdessä päättävät  toiminnasta. 
Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki. 
 
Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta partiotoiminnan 
mahdollistavaa aikuista. 
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Aluejärjesto = Lippukuntamme kuuluu Tampereen Partiolaset ry:hyn, joka toimii 
Tampereen kaupungin alueella olevien lippukuntien aluejärjestönä yhteisen toiminnan 
järjestämiseksi. 
Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 11. 
Lippukuntamme piiri on Hämeen Partiolaiset ry. 
Keskusjärjestö = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä 
Maailmanjärjestöt = 
- Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts) 
- Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement) 

 
 

d. Mitä partio maksaa? 
 

• Suomen Partiolaiset ry:n (SP) vuosittainen jäsenmaksu n. 57€. 

• oman lippukunnan järjestämät viikonloppuretket n. 10€-15€ / vuorokausi1. 

• oman lippukunnan järjestämät purjehdukset ovat 15 €/vuorokausi2. 

• Sudenpennut: Sudenpentupusero n. 15 €, partiohuivi n. 9 € 

• Venekuntalaiset ja johtajat: Partiopaita n. 44 €, partiohuivi n. 9 €, partiovyö n. 16 € 

• 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. Jos et tiedä varusteista, 
johtajilta voi kysyä neuvoa. 

 
 

e. Partiolaisen pukeutumisohje 
 
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati, joulujuhla, 
lipunlasku ja nosto), 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. 
 
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, 
kuitenkin siten että lippukunnan tunnus, keltainen ruori, ei mene peittoon. 

• Housut. Housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat. 
Farkut käyvät erittäin hyvin housuina. 

• Partiopaita on tummansininen college-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna 
Partiokaupassa myytävät paikkakuntatunnus ja Häme-merkki, sekä muut jo 
saadut partiomerkit oikeille paikoilleen. Lippukunnalta saa kerran lupausmerkin, 
Häme tunnusta voi myöskin toistaiseksi ostaa lippukunnalta. College voi olla joko 
lippukunnan painattama ja myymä, Partiovarusteesta ostettu tai ihan tavallinen 
tummansininen college-paita. 

                                                 

1Vuorokausi on kaksi lämmintä ruokaa, jos on yksi lämmin ruoka tai ei ollenkaan, niin puolikas maksu. 
2Vuorokausi sääntö muuten sama kuin leireillä, paitsi että johtuen alusten ylläpidon kustannuksista ja 

polttoaineesta on vuorokausi maksu 5€ kalliimpi. 
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• Sukat ovat tummansiniset tai mustat. 

• Kengät ovat tummansiniset tai mustat. 

• Merimieslakki eli se vanha kunnon valkoinen Aku Ankka lakki. Näitä saa 
lippukunnan kautta, meillä on sovituskappaleita ja suoritamme yhteistilauksia 
aika ajoin. 
 

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 

• Housut. Housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat. 
Farkut käyvät erittäin hyvin housuina. 

• Partiopaita ostetaan Partiovarusteesta. Paitaan on oikeille paikoilleen 
ommeltuna Partiovarusteessa myytävät paikkakunta - ja Häme- ja Suomen 
Partiolaiset -merkit, sekä muut jo saadut partiomerkit. Lippukunnalta saa kerran 
lupausmerkin, Häme tunnusta voi myöskin toistaiseksi ostaa lippukunnalta. 
Partiopaita on vanha tumman sininen taikka uusi mustikan sininen, 
rintataskullinen kauluspaita. Näkyvät napit korvataan kultaisilla ankkurinapeilla, 
Partiovarusteesta saa. Jos sinulla ei ole partiopaitaa, etkä voi sellaista juuri nyt 
hankkia, käytä tummansinistä collegepaitaa. 

• Sukat ovat tummansiniset tai mustat. 

• Kengät ovat tummansiniset tai mustat. 

• Päähine. Vaeltajilla ja venekunnan johtajilla baretti. Vaeltajilla ja johtajilla 
baretissa barettimerkki. Venekuntalaisilla valkoinen merimieslakki. 
Merimieslakkeja ja Baretteja saa lippukunnan kautta, meillä on sovituskappaleita 
ja suoritamme yhteistilauksia aika ajoin. 

• Vyö on Partiovarusteesta ostettava erityinen partiovyö. Sitä ei ole välttämätöntä 
hankkia. 

• Aurinkolasit johtajilla. 
 

Lisäksi Lipunkantajalla, Lippuvartiolla ja kyltinkantajalla: 
 

• Käsineet ovat valkoiset, lippukunnalta saa. 
 
Leirillä: 

• Säänmukainen varustus 
• Yli 15 vuotiailla sininen armeija/laivasto villapaita, malli miehistön. Poletit ne 

ansainneilla. 
• Päähine kesällä Lippukunnan lippalakki, jos ei ole niin mahdollisuuksien mukaan 

sininen lippalakki. Talvella sininen pipo mahdollisuuksien mukaan. 
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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. Kaikkien johtajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot 
löydät lippukuntalehdestä ja lippukunnan www-sivuilta osoitteesta 
http://www.niihamansaukot.fi 
 
Rahastonhoitaja 
• Raha-asiat 

• Ongelmia leirimaksun kanssa, leirimaksu myöhässä 

• Varainhankintaideat 
 
Sihteeri 
• Jäsenmaksulappu ei ole tullut, jäsenkortti ei ole tullut 

• Partiolehti tai piirilehti Hämeen Viesti ei tule. Hämeen Viesti tulee kaikille 1. 
jäsenmaksun maksaneille. 

• Henkilötietojen muutos. Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan yhteystiedot ovat 
lippukunnassa aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee. 

 
Tiedotusvastaava 
• Lippukunnan omat tiedotteet eivät tule perille, sähköposti osoite on muuttunut. 
 
Leirinjohtaja/ retkenjohtaja 
• Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä 
 
Kalustonhoitaja 
• Kaluston lainaaminen 
 
 
Venevastaava 
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• Veneisiin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi talkootyöt taikka koulutus lippukunnan 
alusten käyttöön 

 
Lippukunnanjohtaja 
• Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä tai asiasi ei koske yllämainittuja niin 

lippukunnanjohtaja on sitten se henkilö jonka puoleen käännyt. 
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3. VIIKOITTAISET KOKOUKSET 
 
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu 
yleensä hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja lopuksi 
iltahartaus. 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. 
 
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, ryhmän yhdessä 
tehtyjen sääntöjen mukaan. Hartauksiin ja muuhun uskontoon liittyvään toimintaan 
osallistumisesta voidaan tarvittaessa sopia ryhmän johtajan kanssa erikseen. 
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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. 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. 
Sairaustapauksissa leirimaksun voi saada takaisin lääkärintodistusta vastaan. 
Myöhässä ilmoittautumista leiristä riippuen ei joko hyväksytä taikka hyväksytään 
sakkomaksulla. Tarkoitus on että leiriläiset ilmoittautuvat ajoissa, tämä helpottaa leirin 
suunnittelemista. Tästä tiedotetaan erikseen leirikirjeessä. 
 

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, into ym.). Erittäin vaikeissa ruokavalioissa (maitoallergia, vilja-allergia 
ym.) pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen ja mahdollisesti vanhemmilta hieman 
apua ruokalistan suunnittelussa (ehkä toimittamaan omat leivät tms. ). Vaikka olemme 
kysyneet allergiat ilmottautumislomakkeessa, emme voi jättää näitä tietoja 
jäsenrekisteriin. Vaikka allergiat ovat ryhmänjohtajalla tiedossa, emme voi muistin 
varassa toimia joten allergiat tulee aina ilmoittaa jokaisen retken yhteydessä erikseen. 

 
c. Leirimaksukäytäntö 
 
Leirimaksu maksetaan ennen leiriä lippukunnan tilille. Tästä seuraa infoa aina 
leirikirjeessä. Jos leirille osallistuu useampi lapsi samasta perheestä, maksavat 
molemmat saman maksun ellei ole erikseen mainittu asiasta. 
 

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 
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huolettaa vanhempia. Sudenpentujen retkillä puukot pysyvät repuissa kunnes niitä 
tarvitaan. Tarvittaessa ne otetaan leirin ajaksi pois jos sille on tarve. Vanhemmilla 
partiolaisilla puukon mukana kulkeminen leirillä on välttämätön. 

 
 
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. Kannattaa silti kaikki pakata, ties vaikka lapsi illalla kun on leikkinyt muiden 
kanssa haluaisikin jäädä. 

 
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, mutta ei missään 
nimessä muovikassissa. Kassin kantaminen on huomattavasti raskaampaa kuin rinkan. 
Myös makuupussin ja -alustan on oltava kiinnitettynä rinkkaan tai reppuun. Johtajat 
eivät voi auttaa jokaista lasta tavaroiden kantamisessa. Ensimmäisillä sudenpentujen 
retkillä kassi on OK, mutta partiopolku on pidemmälle mentäessä helpompi kulkea 
rinkan kanssa. 
 
Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka 
jokaiselle retkelle täytyy ainakin ottaa mukaan: 
 

• Rinkka tai iso reppu johon tavarat mahtuvat 

• Makuupussi ja makuualusta 

• 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) 

• 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 

• Eväitä saa ottaa mutta energiajuomat jotka ovat sukua batterylle ja teholle ja muille 
ovat erityisen kiellettyjä. Viikonloppu reissulle karkkipussi on ihan riittävä määrä 
makeaa. 

• Usein mukaan pyydetään ottamaan myös päiväreppu, esim. koulureppu 
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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 
taustayhteisön ja kaupungin myöntämistä tuista, mutta loput rahoista on hankittava itse. 
 
Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on marras–joulukuun myyntiurakka, jolloin 
kauppaamme kalentereita, kortteja ym. PartioScout-tuotteita. Satunnaisempia tuloja 
tulee myös talkoohommista. Niihin vanhemmat voivat osallistua työpanoksellaan. Jos 
kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä 
rahastonhoitajalle. 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. 
 
 

b. PartioScout-myyntitempaus syksyllä 
 
PartioScout-tuotteet – kortit, kalenterit, heijastimet ym. – ovat Suomen Partiolaiset ry:n 
ja Hämeen Partiolaiset ry:n valmistuttamia. Lippukunnat ottavat tavarat myyntiin ja 
jakavat ne omille partiolaisilleen edelleen myytäviksi. Myymättä jääneet tuotteet 
saamme palauttaa tiettyyn päivään mennessä takaisin Partiotoimistolle. Osan tuotosta 
saa Suomen Partiolaiset ry, osan Hämeen Partiolaiset ry, osan lapsen oma lippukunta. 
Jokainen tuote, jonka lapsenne saa mukaansa, mutta joka jää myymättä, on 
ehdottomasti palautettava määräpäivään mennessä. Rahan saa takaisin Hämeen 
Partiolaisilta vain määräaikaan mennessä palautetuista tuotteista – muista on 
maksettava täysi hinta, ja palauttamattomat tuotteet jäävät partiolaisen itsensä 
lunastettaviksi. Jotta vältytään turhalta rahamenolta ja mielipahalta, on tärkeää myydä ja 
tilittää tuotteet tai palauttaa myymättömät määräpäivään mennessä. Partiolaisten 
tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä on melko helppoa myydä. Pienen partiolaisen 
myyntityötä helpottaa päällä oleva partioasu. Lapset ohjeistetaan myyntityöhön hyvin, 
mutta vanhempien apu ja tuki on tärkeää. 
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6. TIEDOTTAMINEN 
 

a. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen 
 
Tapahtumista tiedotetaan pääosin sähköpostitse sekä lippukunnan nettisivuillla. On 
erittäin tärkeää, että vanhemmat saavat tiedotteet ja myös lukevat ne. Vanhemmat 
myös huolehtivat, että tiedotteiden mahdolliset palautusosat palautetaan heti 
seuraavassa kokouksessa. 
 
Lippukunnan seuraavan vuoden toimintaan saa osviittaa toimintakalenterista, joka 
löytyy lippukunnan verkkosivuilta. Aina tämä ei pidä paikkaansa, koska joskus 
johtajamme eivät pääsekkään leirille ja ajankohtaa joudutaan siirtämään. Verkkosivuilta 
löytyy myös tarkempaa infoa ja sitä saapuu myös sähköpostin välityksellä. 
 
 

 
b. WWW-sivut ja sähköposti 
 
Lippukunnalla on omat www-sivut osoitteessa www.niihamansaukot.fi, joilta löytyvät 
mm, ajantasaiset yhteystiedot, tieto toiminnasta ensimmäisenä, keskustelu foorumi 
lapsille ja heivän vanhemmilleen ja johtajille. Sen lisäksi sivuilla on yleistä infoa 
lippukunnasta ja kalenteri johon on merkattu kaikki tapahtumat. Sähköpostia ei 
kuormiteta turhilla viesteillä, vaan siellä on vain lippukunnan toimintaan liittyvää uutista. 
 

 
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 Partiolaisille, myös lapselle itselleen. 
Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileirien yhteydessä kuvauskiellosta pitää aina 
ilmoittaa erikseen. 
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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 
 
Lippukunta ei kerää omaa jäsenmaksua toiminnan tukemiseksi. 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 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 Partiolaisten oman Täplä lehden, joka lähetetään I-jäsenmaksun maksaneille 
(ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös 10 % alennus 
partiokaupoista. 
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8. VUOSITTAISIA TAPAHTUMIA 
 
• Helmi-maaliskuussa on lippukunnan yhteinen talvileiri. 

• huhti-toukokuussa on ikäkausien omia retkiä. 

• Keväällä on Partioparaati. Tarkka ajankohta ilmoitetaan ajoissa. 

• Keväällä on lippukunnan veneitten kunnostustalkoot. 

• Toukokuun lopussa avataan purjehduskausi ja viikko toiminta päättyy ja toiminta 
siirtyy koko lippukunnan yhteiseksi koulutus illaksi Luhtaan rantaan tai muuksi 
ennalta määritettyyn paikkaan. 

• Kesällä on kaikilla partiolaisilla purjehduksia. 

• Heinä-elokuussa on Kesäleiri ja siihen kuuluva Venekuntalaisten purjehdus. 

• Elokuun lopussa on uusien ilmoittautuminen. 

• Syyskuussa on lipunlasku purjehduskauden päättymisen merkkinä. 

• Syksyllä on lippukunnan veneitten syyshuolto ja kaluston yleistä huoltoa 
kalustonhoitajan johdolla. 

• Syksyllä on Jota/Joti tapahtuma ja Syysleiri. 

• Syksyllä on PartioScout varainhankinta kampanja. Tämä on suurin yksittäinen 
varainhankinta tapa lippukunnallemme ja erittäin tärkeä. 

• Joulukuussa on Joulujuhla ja viikko toiminta siirtyy tauolle odottamaan tammikuuta ja 
koulujen palaamista lomilta. 
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9. 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. 

• Tärkein varainkeruutempaus on PartioScout-kampanja syksyllä ja alkutalvesta 

• Kaikki posti, mitä lapsi saa kokouksesta mukaansa, on tärkeää. 

• Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle. 

• Puksprööti on lippukuntalehtemme, josta löytyy mm. toimintakalenteri ja johtajien 
yhteystiedot. 

• Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa on ilmoitettava 
välittömästi. 

• Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä. 
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10.  TÄRKEÄT TIEDOT 
 
 
Lippukunta ja www-sivut: Meripartiolippukunta Niihaman Saukot ry 
www.niihamansaukot.fi 
 
Lippukunnan kokoontumispaikka eli kolo: 
Vehmaisten SRK-talo Kauppilaisenkatu 26 33730 Tampere 
 
Lippukunnanjohtaja: 
Toni Laine 
040 778 1543 
toni.t.laine92@gmail.com 


