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Kaivokselan Delfiinit ry 

 

Kaivokselan Delfiinit (KaiDe) on vuonna 1963 perustettu partiolip-
pukunta eli partion paikallisyhdistys, jossa partiota voivat harrastaa 
kaikenikäiset tytöt sekä pojat. Jäseniä lippukunnassa on tällä het-
kellä noin 70 ja partion suosion kasvu on näkynyt viime vuosina 
myös KaiDen jäsenmäärän kasvuna. Lippukunta toimii Kaivokse-
lassa, mutta jäseniä toiminta houkuttelee tätäkin laajemmalta alu-
eelta. Kokoontumispaikkana toimii Kaivosvoudintie 4:ssä sijaitse-
van kerrostalon väestönsuoja (partiokolo), josta on vuosikymmen-
ten aikana muovautunut perinteikäs partioympäristö. Kaivokselan 
Delfiinien nimi tulee taivaalla loistavasta tähtikuviosta ja logosta 
löytyvä punainen merkki symboloi kuparia läheisestä Vaskivuores-
ta johtuen. 

 

Kaivokselan Delfiinien toiminnan pohjana on Suomen Partiolaisten 

laatima partio-ohjelma suorituksineen ja taitomerkkeineen 

(www.partio.fi). KaiDessa uskomme voivamme tarjota eri-ikäisille 

partiolaisille hauskan ja monipuolisesti kehittävän tavan viettää va-

paa-aikaansa sekä mukavan ja turvallisen ystäväjoukon. Partio on 

varhaisnuoriso- ja nuorisotoimintaa, joka on kansainvälistä, vapaa-

ehtoista ja kaikille avointa. Toiminta koostuu viikoittaisista kokouk-

sista tutussa ryhmässä, retkistä, leireistä ja tapahtumista. Partiossa 

opitaan ryhmässä toimimalla, itse tekemällä sekä luonnossa liikku-

malla elämysten ja kokemusten kautta. Partiolainen totuttautuu 

kantamaan vastuuta itsestä ja muista. Vuosien myötä karttuu tieto-

ja ja taitoja, joista on hyötyä koko elämän ajan. Toivomme lapsesi 

viihtyvän kanssamme, tuethan häntä harrastuksessaan. 

http://www.partio.fi/
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Vanhempien rooli partiossa - aikuisena partioon? 
 
 
Partiotoiminta perustuu johtajien vapaaehtoiseen panokseen, joten 
ryhmien johtajat eivät saa työstään rahallista korvausta. Jotta toi-
minta pyörisi ongelmitta, vanhempien panos toimintaan on ensiar-
voisen tärkeä. Lippukunnallamme ei ole omaa jäsenmaksua johtu-
en vanhempien aktiivisesta osallistumisesta varainhankintaan. 
Myös retkimaksut on pystytty pitämään kohtuuhintaisina (<20 €) 
aktiivisen varainhankinnan ansiosta. Jotta maksut pystyttäisi myös 
jatkossa pitää alhaisina, vanhemmat osallistuvat varainhankinta-
tempausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kaivokselan Partiotuki 
(tunnetaan myös Vanhempainyhdistyksenä) koordinoi varainhan-
kinnan organisointia. Huhtikuussa järjestetään perinteinen Yrjön-
päiväntempaus Myyrmäen Liesitorilla, jossa hankitaan varoja toi-
mintaan mm. kahvila- ja arpajaistuotoilla sekä lohikeiton myynnillä. 
 
Vanhemmat ovat tervetulleita lippukunnan toimintaan myös muilla 

tavoin. Retkille ja tapahtumiin tarvitaan usein kyytejä, valvojia ja 

kokkeja. Tämän lisäksi vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita 

ryhmänjohtajan tehtäviin, vaikka omaa partiotaustaa ei olisikaan. 

Partiotoiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille ai-

kuisille on olemassa Tervetuloa partioon -perehdytyskurssi, jonka 

kautta partioon ja 

lippukunnan toimin-

taan pääsee pa-

remmin mukaan 

vaikka aikaisempaa 

partiotaustaa ei oli-

si. Lisätietoja kurs-

seista ja aikuisten 

mahdollisuuksista 

toimia lippukunnas-

sa antaa lippukun-

nanjohtaja. 
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Partiosanastoa 
 
Sudenpentu 7-9-vuotias partiolainen 
Seikkailija 10–12-vuotias partiolainen 
Tarpoja 12–15-vuotias partiolainen 
Samoaja 15–17-vuotias partiolainen 
Vaeltaja 18–22-vuotias partiolainen 
Aikuinen 22+ -vuotias partiolainen 
Johtaja Vähintään samoajaikäinen, joka suunnittelee ja toteuttaa 
kokouksia, retkiä ja muita tapahtumia. Jokaisella ryhmällä on omat 
johtajat.  
Lauma sudenpentujen ryhmä 
Joukkue seikkailijoiden ryhmä 
Vartio tarpojien, samoajien ja vaeltajien ryhmä. Nimitystä käyte-
tään usein kaikenikäisillä kisoissa ja leireillä. 
Kokous viikoittainen tapaaminen 
Kolo partiolaisten kokoontumispaikka 
Retki partiotapahtuma, joka voi kestää päivän tai korkeintaan kaksi 
yötä 
Leiri partiotapahtuma, joka kestää vähintään kolme yötä 
Lippukunta (LPK) partion paikallisyhdistys 
Lippukunnanjohtaja (LPKJ) paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
Partiokannus (Kannus) vantaalaisten lippukuntien aluejärjestö 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset (PäPa) on Vantaalla, Helsingis-
sä, Kauniaisissa ja Espoossa toimivien lippukuntien alueellinen tuki
- ja yhteistyöelin. 

 

Partioasu 
 
Kaivokselan Delfiinien partioasuun kuuluu sininen partiopaita, lip-
pukunnan oma huivi sekä siistit housut tai hame. Sudenpennut 
käyttävät sudenpentujen sinistä collegepaitaa. Myös muita partio-
asusteita saa käyttää kuten pillinarua ja partiovyötä. 
Partioasua käytetään esimerkiksi partioparaateissa, juhlissa sekä 
retkien ja leirien lipunnostoissa. Partiopaitaa voi käyttää myös vii-
koittaisessa toiminnassa. 
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Partiohuivi 
 
Lippukunnan sininen huivi hankitaan heti partiouran alkaessa, mut-
ta huiviin ommeltavan lippukuntatunnuksen saa vasta partiolupauk-
sen annettuaan. Lupauksia annetaan kerran vuodessa, perinteik-
käässä Joulujuhlassa. Sinisen huivin (n. 7€) voi lunastaa suoraan 
lippukunnalta (jos huiveja on varastossa) tai partiokaupasta. Huivia 
pidetään kaulassa aina kokouksissa, retkillä ja muissa partiotapah-
tumissa. Huivin lisäksi sudenpennut voivat lunastaa lippukunnalta 
Sudenpennun jäljet -kirjasen (4,5€), jonka avulla on mukava seura-
ta partio-ohjelman etenemistä. Seikkailijoiden ja tarpojien Reppu-
kirjan voi hankkia partiokaupoista. 

 
 
 
 
 
 

Merkit 
 
Partiossa suoritetaan merkkejä. Lippukunta hankkii jäsenilleen lu-
paus-, suoritus- ja päätösmerkit. Maatunnuksen, piiritunnuksen, 
Suomen Partiolaisten tunnuksen sekä kaupunkitunnuksen partio-
lainen hankkii itse partiokaupasta. Merkkejä, partiopaitoja sekä 
muita partiotuotteita voi ostaa Scandinavian Outdoor Storen myy-
mälöistä tai Retkiaitasta. Scandinavian Outdoor Storen nettikauppa 
on myös oivallinen tapa hankkia tarvittavat merkit ja muut par-
tiotuotteet. Merkkien ompelupaikat löydät täältä: http://
toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje.  
 

Vaatteiden ja varusteiden nimikointi 
 
On hyvin suositeltavaa nimikoida kaikki vaatteet sekä varusteet. 

Kokouksissa Kuoma-kengät voivat helposti vaihtaa omistajaa ja 

retkillä partiohuivi voi vahingossa joutua telttakaverin rinkkaan. 

http://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje
http://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje
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Jäsenmaksu 
 
Jokainen partiolainen saa jäsenkortin maksettuaan Suomen Partio-
laisten jäsenmaksun (n. 60€/vuosi). Lippukunta ei tällä hetkellä peri 
erillistä jäsenmaksua. Alle 15-vuotiaille partiolaisille lasku tulee ko-
tiin postissa, tästä vanhemmalle partiolaiselle lasku tulee sähköise-
nä. Täytäthän pikaisesti Kaivokselan Delfiinien jäsentietolomak-
keen osoitteessa www.kaivokselandelfiinit.com, näin saat myös 
laskun nopeasti ja jonkin ajan kuluttua jäsenkorttisi. Jäsenkortilla 
saa 10% alennusta partiokaupoista (HUOM! Alennusta ei saa par-
tiotuotteista). Muista eduista voi lukea jäsenkortin mukana tulevas-
sa kirjeessä. 
 
Kaikissa partiotapahtumissa jäsenmaksun maksaneilla osallistujilla 

on voimassa partiovakuutus. Partiovakuutus on toissijainen vakuu-

tus, joka sisältää vastuu-, tapaturma-, matkustaja- ja matkatavara-

turvat. Lisää vakuutuksesta löydät täältä: http://www.partio.fi/

partiolaisille/partiovakuutus. 

http://www.kaivokselandelfiinit.com/
http://www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus
http://www.partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus
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Kokoukset 
 
Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien kokoukset ovat kerran 
viikossa. Kaivokselan Delfiinit suorittavat Suomen Partiolaisten oh-
jelmaa. Kokouksien aiheena voi olla melkeinpä mitä vain: retkeily-
taitojen harjoittelua, ensiapua, nikkarointia, liikuntaa, askartelua, 
leikkejä, leipomista, kisailua ja vaikka mitä muuta. Partiossa opi-
taan leikin ja tekemisen kautta. Ei siis kannatta ihmetellä, jos lap-
sen tullessa kotiin hän kertoo vain leikkineensä.  
 
Kokousten yhteydessä leikitään usein ulkona, joten mukaan kan-
nattaa ottaa aina sään mukaiset vaatteet. Ulkoleikeissä yllättää 
usein jano, joten lapsi voi tuoda oman vesimukinsa säilytettäväksi 
kololle. Erityisesti talvisin kolon lattia voi olla kylmä, joten sisätos-
suista tai villasukista saattaa olla apua. 
 
 

Tiedotus 
 
Ryhmien johtajat tiedottavat ryhmien toimintaan liittyvistä asioista 
pääosin sähköpostitse. Tämän lisäksi uusien partiolaisten vanhem-
mat liitetään lippukunnan yleiselle tiedotuslistalle 
(vanhemmat@kaivokselandelfiinit.com). Listalle tulee yleistä tiedo-
tusta liittyen varainhankintaan, vanhempainiltoihin ym. Tapahtumia 
voi myös seurata Facebookissa (Partiolippukunta Kaivokselan Del-
fiinit) ja Instagramissa (kaivokselandelfiinit). Perustietoa lippukun-
nasta löytää nettisivuilta www.kaivokselandelfiinit.com. 
 
 

Retket ja leirit 
 
Retket, tuo partion suola! 
 
Retket ja leirit ovat tärkeä osa partiota. 
Retkillä tutustutaan paremmin kavereihin 
ja uusiin ihmisiin. Yhteisöllisyys kohoaa iltanuotiolla, onnistumisen 
tunteet näkyvät ohjelmalaaksoissa ja itsenäisyys kohenee huo-
maamatta. 

mailto:vanhemmat@kaivokselandelfiinit.com
http://www.kaivokselandelfiinit.com/


8 

Tapahtumiin ilmoittautuminen 
 
Jokaiselle retkelle ilmoittaudutaan erikseen sähköisen ilmoittautu-
mislinkin kautta tai perinteisesti paperisella lapulla. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä lapsesta kannattaa kirjoittaa mieluiten liikaa tietoa 
kuin liian vähän. Esimerkiksi koti-ikävästä, vessamuistutuksista ja 
pimeän pelosta – lääkkeistä ja sairauksista puhumattakaan - kan-
nattaa kertoa johtajille. Henkilökohtaiset tiedot pidetään salassa.  
 

Tapahtumiin kulkeminen 
 
Retkille matkustetaan usein vanhempien kyydeillä tai julkisilla kul-
kuneuvoilla. Vanhempien korvaamatonta apua tarvitaan kuskaami-
seen! Isoimmille retkille ja leireille mennään usein tilausbusseilla.  
 

Retkeilyvarusteet 
 
Retkilapussa kerrotaan retken, leirin tai muun tapahtuman tarkem-
mista aikatauluista, retkipaikasta sekä varustelistasta. On tärkeää, 
että partiolainen osallistuu pakkaamiseen! Tällöin hän tietää itse 
missä rinkan taskussa mikäkin tavara on ja mitä hänellä on ylipää-
tään mukanaan. Varustelistoihin ei laiteta mitään turhaa, joten kan-
nattaa olla tarkkana, että kaikki varusteet tulevat mukaan. Retkeily 
on paljon mukavampaa oikeilla varusteilla. Varusteet kannattaa pa-
kata vesitiiviisti esim. useaan muovipussiin, ettei lämmin villapaita 
muutu märäksi ja kylmäksi. 
Jos jotain varusteita ei vielä omista, niin kannattaa ottaa omaan 

johtajaan yhteyttä, niin hankitaan lainaan joltakin. Varusteiden puu-

te ei ole este osallistua retkelle. Varsinkin partiouran alussa ei edes 

kannata hankkia kaikkia varusteita kerralla. 

Esimerkkejä retkellä tarvittavista varusteista: 
 
 Makuupussin ja –alustan ei tarvitse olla kovin ihmeellisiä. 

Tärkeää on, että ne ovat vuodenaikaan ja yöpymispaikkaan 
sopivat. 
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 Ruokailuvälineet kannattaa pakata kangaspussiin. Muo-
vipussiin pakattuna märät astiat eivät pysy hygieenisinä. 
Ruokailuvälineiden täytyy olla särkymättömiä. Syvä lauta-
nen, korvallinen muki, haarukka ja lusikka ovat juuri oikeat 
ruokailuvälineet partiolaiselle. 

 Valaisin ja varaparistot ovat tärkeät, oli vuodenaika mikä 
tahansa. Otsalamppu on kätevä, koska tällöin kädet ovat 
vapaana. Valaisimesta voi loppua paristot milloin tahansa, 
joten varaparistot kannattaa olla aina mukana. 

 Puukon tulee olla terävä! Partiossa puukkoa saa käyttää 
vain johtajan valvonnassa. 

 Sadeasun tärkeyttä ei voi liikaa korostaa! Olemme ulko-
na, jos niin on suunniteltu.  

 Kengät joilla on hyvä juosta ja kävellä metsässä. 
Usein partiossa tulee käveltyä paljon huomaamattaan. 
Kenkien ei tarvitse olla erikoiset, kunhan ne ovat oikean 
kokoiset, tukevat ja pysyvät hyvin jalassa. 

 Rannekello on hyvä olla mukana, koska ohjelmat ovat 
usein aikataulutettuja. 

 Muistiinpanovälineet eli lyijykynä (toimii säällä kuin sääl-
lä) ja paperia.  

 Rinkan sadesuoja tai jätesäkki auttaa, jos vettä sataa ja 
tavaroiden pitäisi pysyä kuivina. 

 Henkilökohtaiset lääkkeet ja kirjalliset ohjeet! Lääkkei-
den mukana pitää olla kirjalliset ohjeet, jotta johtajat tietä-
vät varmasti milloin lääkettä otetaan ja kuinka paljon. 
Myös mahdollisista haittavaikutuksista on hyvä kertoa.   

 Jäsenkorttia tarvitaan usein esimerkiksi kisoissa todista-
maan maksetusta jäsenmaksusta.  

 Puhelimia ei suositella otettavaksi mukaan retkille tai lei-
reille, sillä koti-ikävän iskiessä soitto kotiin voi pahentaa 
tilannetta ja partiovakuutus ei korvaa hävinnyttä tai rik-
koontunutta puhelinta. Johtajilla on puhelimet, joilla voi-
daan tarvittaessa pitää yhteyttä kotiin. 

 Iloinen ja reipas mieli auttaa pitkälle ja se voi myös tart-
tua muihin! 

 Lämpimät ja säänmukaiset vaatteet. 
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Kaveri mukaan! 
 
Kaivokselan Delfiinien ryhmissä on vielä tilaa! Vapaita paikkoja voi 
kysyä suoraan ryhmänjohtajilta. Kokouksiin voi tulla tutustumaan 
muutaman kerran ilman, että tarvitsee sitoutua toimintaan. Kaverit 
mukaan! 
 
 

Palaute ja kysymykset 
 
Lippukuntaa koskevat kysymykset tai ryhmien toimintaa koskeva 
palaute kannattaa esittää lippukunnanjohtajalle. Lapsen ryhmää 
koskevat käytännön kysymykset (esim. kokoukset) kannattaa ky-
syä suoraan ryhmänjohtajalta. 
 
 

Yhteystiedot 
 

Lippukunnanjohtaja 
Anni-Kaisa Hautala 
0400 479 621 
annikaisa.hautala@hotmail.com 
 
Apulaislippukunnanjohtaja 
Linda Raitosalo 
041 529 6063 
linda.raitosalo@gmail.com 


