
Tietoa	  uuden	  partiolaisen	  vanhemmille	   	   	   15.8.2015	  
	  
Lapsenne	  on	  aloittanut	  partioharrastuksen	  partiolippukunta	  Kaivokselan	  Delfiineissä	  (KaiDe).	  
Vuonna	  1963	  perustettuun	  lippukuntaamme	  kuuluu	  nykyisin	  noin	  70-‐80	  jäsentä.	  Partio-‐
ohjelma	  jakautuu	  ikäkausiin:	  Sudenpennut	  (7-‐9	  v.),	  Seikkailijat	  (10-‐12	  v.)	  ja	  Tarpojat	  (12-‐15	  
v.)	  kokoontuvat	  viikoittain	  kololla	  eli	  kerhotilassamme	  (Kaivosvoudintie	  4,	  väestönsuoja).	  15-‐
vuotiaat	  ja	  tästä	  vanhemmat	  partiolaiset	  toimivat	  ryhmien	  johtajina.	  Partio	  on	  
vapaaehtoistoimintaa,	  joten	  toimintaa	  johtavat	  nuoret	  ja	  aikuiset	  eivät	  saa	  pestistään	  
rahallista	  korvausta.	  
	  
Sudenpentujen	  toimintaan	  kuuluvat	  viikoittaiset	  kokoukset,	  muutaman	  kerran	  vuodessa	  
järjestettävät	  yöretket,	  päiväretket,	  sudenpentukilpailut	  sekä	  leirit.	  Lippukunnassamme	  
sudenpennut	  osallistuvat	  vuosittain	  myös	  muuhun	  toimintaan	  mm.	  avustamalla	  keväisessä	  
varainhankintatempauksessa	  (Yrjönpäiväntempaus),	  osallistumalla	  Yhteisvastuukeräykseen	  
lipaskerääjinä	  sekä	  osallistumalla	  varainhankintaan	  myymällä	  partiolaisten	  
adventtikalentereita.	  
	  
Uuden	  sudenpennun	  hankinnat	  (hankittava	  mieluusti	  ensimäiseen	  kokoukseen)	  
	  	  

• Sininen	  partiohuivi	  (Retikaitasta/Scandinavian	  Outdoor	  store	  nettikaupasta	  7	  €)	  
• Sudenpennun	  jäljet	  -‐kirjanen	  (4,5€)	  
• Sininen	  collegepaita	  (mikä	  tahansa	  tumman	  sininen	  printitön	  paita	  käy,	  paitoja	  

myydään	  myös	  Retkiaitassa/Scandinavian	  Outdoor	  store	  nettikaupasta)	  
• Merkit	  partiopaitaan	  4	  kpl	  (Retkiaitasta/Scandinavian	  outdoor	  Sotre	  nettikaupasta	  	  2-‐

3	  €/kpl)	  
o Kaupunkitunnus,	  Vantaa	  (kiinnitetään	  vasempaan	  hihaan	  ylimmäksi)	  
o Pääkaupunkiseudun	  partiolaisten	  piiritunnus	  (kiinnitetään	  kaupunkitunnuksen	  

alle)	  
o Suomen	  Partiolaisten	  tunnus	  (myös	  nimellä	  Järjestötunnus,	  kiinnitetään	  

piiritunnuksen	  alle)	  
o Suomen	  maatunnus	  (kiinnitetään	  rintaan,	  oikealle	  puolelle)	  
o Ohje	  sudenpennun	  partiopukeutumiseen	  

(http://toiminta.partio.fi/ohjelman-‐tuki/puku-‐ja-‐merkkiohje/sudenpennut)	  
	  

Kokouksissa	  ja	  retkillä	  suoritetaan	  jälkiä,	  eli	  eri	  teemojen	  mukaisia	  tehtäväkokonaisuuksia.	  
Jäljen	  suoritettuaan	  sudenpentu	  saa	  partiopaitaan	  ommeltavaksi	  jälki-‐merkin.	  Jälki-‐merkit	  
ommellaan	  partiopaidan	  oikeaan	  hihaan	  sitä	  mukaan,	  kun	  lapsi	  merkkejä	  suorittaa.	  Merkit	  
jaetaan	  lapsille	  kokouksissa	  ja	  lippukunta	  vastaa	  niiden	  hankinnasta.	  	  
	  
Joulujuhlassa	  uudet	  sudenpennut	  antavat	  sudenpennun	  lupauksen,	  josta	  muistuttavat	  
lupausmerkit.	  Lupausmerkit	  ommellaan	  vasempaan	  hihaan	  Suomen	  Partiolaisten	  tunnuksen	  
alle	  vierekkäin.	  Partiolupaus	  uusitaan	  aina	  uuden	  ikäkauden	  alkaessa.	  Joulujuhlassa	  jaetaan	  
myös	  partiohuiviin	  ommeltavaksi	  lippukunnan	  delfiini-‐tunnus.	  Lippukunta	  vastaa	  näiden	  
merkkien	  hankinnasta.	  
	  
Partiolaisten	  jäsenmaksu	  
	  
Yhteystietolomakkeen	  palautettuaan	  uusi	  partiolainen	  liitetään	  Suomen	  Partiolaisten	  (SP)	  
jäseneksi.	  SP:n	  jäsenmaksu	  on	  noin	  60€/vuosi.	  Maksusta	  myönnetään	  sisaralennusta.	  	  



	  
Jäsenmaksun	  maksettuaan	  partiolainen	  on	  oikeutettu	  seuraaviin	  jäsenetuihin:	  

• Oikeus	  osallistua	  partiopiirin	  ja	  keskusjärjestön	  tapahtumiin	  sekä	  kansainvälisiin	  
partiotapahtumiin	  

• 10	  %:n	  alennus	  seuraavien	  kauppojen	  tuotteista	  (ei	  partiovarusteista):	  Partioaitat,	  
Varuste.net,	  Partiovarusteen-‐liikkeet,	  Scandinavian	  Outdoor	  Store	  nettikauppa	  

• Suomen	  Partiolaisten	  jäsenlehti	  Partio	  kotiin	  postitettuna	  sekä	  Pääkaupunkiseudun	  
partiolaisten	  Heppu-‐lehti	  

• Suomen	  Partiolaisilla	  on	  Järjestövakuutus	  LähiTapiolassa.	  Vakuutukseen	  
sisältyy	  vastuu-‐,	  tapaturma-‐,	  matkustaja-‐	  ja	  matkatavaraturvat.	  Vakuutus	  on	  
voimassa	  partion	  jäsenmaksun	  maksaneilla	  partiolaisilla	  partiotoiminnassa.	  	  

	  
Vanhempien	  rooli	  partioharrastuksen	  tukemisessa:	  
	  
Lippukunnallamme	  ei	  ole	  omaa	  jäsenmaksua	  johtuen	  vanhempien	  aktiivisesta	  
osallistumisesta	  varainhankintaan.	  Myös	  retkimaksut	  on	  pystytty	  pitämään	  kohtuuhintaisina	  
aktiivisen	  varainhankinnan	  ansiosta.	  Jotta	  maksut	  pystyttäisi	  myös	  jatkossa	  pitää	  alhaisina,	  
vanhemmat	  osallistuvat	  varainhankintatempausten	  suunnittelluun	  ja	  toteutukseen.	  
Kaivokselan	  vanhempaintuki	  eli	  KaiDen	  vanhempainneuvosto	  koordinoi	  varainhankinnan	  
organisointia.	  
	  
Huhtikuussa	  järjestetään	  perinteinen	  Yrjönpäiväntempaus	  Myyrmäen	  Liesitorilla.	  
Tempauksessa	  hankitaan	  varoja	  toimintaan	  mm.	  kahvila-‐	  ja	  arpajaistuotoilla	  sekä	  lohikeiton	  
myynnillä.	  	  
	  
Vanhemmat	  ovat	  tervetulleita	  lippukunnan	  toimintaan	  myös	  muilla	  tavoin.	  Retkille	  ja	  
tapahtumiin	  tarvitaan	  usein	  kyytejä	  ja	  valvojia.	  Partiotoiminta	  on	  lapsille	  ja	  nuorille	  
suunnattua	  toimintaa,	  mutta	  toiminnan	  tueksi	  tarvitaan	  aina	  aikuisia.	  Partiotoiminnan	  
ohjaamisesta	  ja	  kehittämisestä	  kiinnostuneille	  aikuisille	  on	  olemassa	  Tervetuloa	  partioon	  
perehdytyskurssi,	  jonka	  kautta	  partioon	  ja	  lippukunnan	  toimintaan	  pääsee	  paremmin	  
mukaan	  vaikka	  aikaisempaa	  partiotaustaa	  ei	  olisi.	  Lisätietoja	  kursseista	  ja	  aikuisten	  
mahdollisuuksista	  toimia	  lippukunnassa	  antaa	  Jenni.	  
	  
Tärkeitä	  yhteystietoja:	  
	  
Anni-‐Kaisa	  Hautala	  
annikaisa.hautala@hotmail.com	  
0400479621	  
Kaivokselan	  Delfiinien	  lippukunnan	  johtaja	  
	  
Jenni	  Rahikainen,	  	  
jenni.l.rahikainen@gmail.com	  
040-‐5266327	  
sudenpentuikäkausivastaava	  
	  
Sari	  Ahola	  
0405131922	  
sari.t.ahola@espoo.fi	  
Kaivokselan	  partiotuen	  puheenjohtaja	  


