Perhepartio
Kuilun Kulkijoiden perhepartio on tarkoitettu
alle kouluikäisille lapsille aikuisen seurassa.
Leikimme ja tutustumme luontoon ja retkeilyyn
pääasiassa pihalla, mutta joskus saatamme
askarrella tai leipoa sisätiloissa.
Perhepartio kokoontuu noin kerran kuussa
Särkijärven kämpällä tai eri retkikohteissa. Lisäksi perhepartiolaiset voivat osallistua lippukunnan muuhun toimintaan, kuten itsenäisyyspäivän juhlaan. Lippukunnan retkille osallistumisesta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.
Omissa kokoontumisissa mukaan tarvitsee
sään mukaisen varustuksen ja reipasta mieltä,
mahdollisista muista tarvikkeista ilmoitetaan
erikseen.
Kokoontumisissa on vaihtuva ohjelma. Lisätietoa kokoontumisista saa Kuilun Kulkijoiden
nettisivuilta sekä Whatsapp-ryhmästä. Ilmoittautuminen toimintaan uusille jäsenille
15.8.2019 kello 17.30–19.00 Siilinjärven seurakuntatalon pienessä salissa ja Toivala-Vuorelan seurakuntakeskuksen kahviossa. Laita viestiä, jos et pääse tuolloin ilmoittautumaan.
Syksyn alustava ohjelma (muutokset mahdollisia):
Syyskuu: Tutustumista, nuotiopiiri (makkaranpaistoa, ulkoilutaidot)
Lokakuu: Huutokilpailu, luontovisa (luontotaidot)
26.10. Lippukunnan syysretki (lippukunnan toimintaan tutustuminen)
Marraskuu: Suunnistusta, aarrekartta (retkeilytaidot)
Joulukuu: Joulujuttuja, pikkujoulut (kädentaidot)
1.12. Adventtimyyjäiset (talkoita viikolla ennen myyjäisiä)
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla kirkossa
13.12. Lippukunnan puurojuhla
Usein kysytyt kysymykset:
Pitääkö kokoontumisiin ilmoittautua?
Käytännön syistä (materiaalihankinnat) toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen Whatsappissa,
mutta paikalle voi tulla vaikka ilmoittautuminen olisikin unohtunut.
Kuinka kauan kokoontuminen kestää?
Perhepartion kokoukset kestävät noin kaksi tuntia, pidemmästä ajasta ilmoitetaan erikseen.
Aikataulut pettivät, voimmeko tulla vähän myöhässä?
Totta kai, toimimme aina lasten ehdoilla ja mukaan voi liittyä hieman myöhemmin. Pidämme aina aluksi
alkumenot (huuto ja alkuleikki), joten kannattaa varata siirtymisiin aikaa, jotteivät ne jää välistä.
Mitä jos sataa kaatamalla?
Partiolainen ei pelkää pienempää eikä isompaa sadetta. Sadevetimet niskaan ja menoksi. Jokainen kokoontuminen pyritään järjestämään niin että välillä on mahdollisuus päästä sateelta suojaan.
Mitä jos kokoontumisessa sattuu tapaturma?
Ensisijaisesti lapset ovat kokoontumisessa vanhempiensa vastuulla. Mukana on aina ensiaputaitoinen sekä
ea-välineet. Jäsenmaksun maksaneet ovat vakuutettuja tapaturmien varalta. Ennen laskun eräpäivää, vakuutus on voimassa Suomen Partiolaisten toimesta.

Saavatko perhepartiolaiset partiohuivin?
Perhepartiolaiset voivat hankkia lippukunnan huivin. Huivi maksaa 7 €. Jokaisesta perhepartiovuodesta saa
huiviin ommella oravamerkin. Muuta partioasua ei tarvita. Aikuiset voivat halutessaan hankkia virallisen
partiopaidan ja antaa partiolupauksen itsenäisyyspäivän juhlassa. Lapset antavat lupauksen sudenpentuina.
Pitääkö perhepartiolaisten liittyä lippukunnan jäseniksi?
Kyllä, jotta vakuutukset ovat voimassa. Ks. lisätietoja alta.
Voiko vanhemman sisaruksen ottaa kokoontumiseen mukaan?
Perhepartiossa ei ole ikärajaa, mutta kaikkien osallistujien täytyy olla jäseniä.
Muuta huomioitavaa:
Särkijärven kämpällä (Kehvontie 909) on juokseva vesi, mutta vessa on pihalla oleva kuivakäymälä. Jokainen siivoaa omat jälkensä ja tuo omat roskansa pois. Kämpällä on niukasti parkkitilaa, pyritään käyttämään
kimppakyytejä. Huomioi erillinen kulku- ja parkkiohje.
Lisätietoa:
https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/perhepartio/
Ryhmän ohjaaja:
Virve Suoaro 050 348 2611

Sanasto
Partiossa käytetään paljon sanoja, joilla on toiminnan sisällä oma merkityksensä. Tässä lyhyt sanakirja partion maailmaan.
Aikuinen
Yli 22-vuotias partiolainen, joka mahdollistaa nuorempien partiolaisten toiminnan. Hän voi olla vaeltajaikäkauden läpikäynyt tai aikuisiällä partioon liittynyt.
Aktiviteetti
Aktiviteetti on konkreettinen tekeminen partioohjelmassa. Aktiviteetit on koottu eri ikäkausissa
erilaisiin kokonaisuuksiin. Perhepartiossa aktiviteettikokonaisuuksia on kuusi; Arjen taidot, Retkeilytaidot, Kädentaidot, Ulkoilutaidot, Luontotaidot ja Lippukunnan tapahtumiin osallistuminen,
Ikäkaudet:
7-9 vuotiaat sudenpennut
10-12 vuotiaat seikkailijat
12-15 vuotiaat tarpojat
15-18 vuotiaat samoajat
18-22 vuotiaat vaeltajat
Yli 22 vuotiaat aikuiset
Jäsenmaksu
Jokainen partioon osallistuva maksaa jäsenmaksun.
Jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan partiotoimintaan. Perhepartiossa aikuinen maksaa I-

jäsenmaksun (116e). 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset
maksavat III-maksun (12,25e). Alle 4-vuotiailta ei
peritä jäsenmaksua. Lisäksi retkistä ja vastaavista
voidaan periä erillinen osallistumismaksu. Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein ympäri vuoden.
Jäsenmaksut vuonna 2019 (lippukunta + Suomen
partiolaiset/Järvi-Suomen partiolaiset):
1-jäsen 45 € + 71 € = 116 €
2-jäsen 30 € + 46 € = 76 €
3- jäsen 0 € + 12,25€
Jäsenlajin määräytyminen:
Kaikki 17-vuotta täyttäneet ovat 1-jäseniä
Jos perheessä on useampia partiolaisia, ovat alle
17-vuotiaat 2-jäseniä. Jos kaikki partiolaiset ovat
alle 17-vuotiaita on heistä yksi 1-jäsen ja muut 2jäseniä.
Kuksa
Kuksa on keskusjärjestön partiorekisteri, jossa hallitaan jäsentietoja ja pestejä sekä ilmoittaudutaan
valtaosaan partiotapahtumista. Kuksa on myös
usein pahkasta valmistettu juoma-astia.
Lippukunta
Lippukunta on partion paikallisyhdistys. Jokainen
perhepartioryhmä on osa lippukuntaa. Perhepartiolaiset osallistuvat lippukunnan järjestämille leireille
sekä retkille.

