
Perhepartio

Perhepartio on tarkoitettu alle
kouluikäisille lapsille aikuisen
seurassa. Leikimme ja
tutustumme luontoon ja
retkeilyyn pääasiassa pihalla,
jonka lisäksi joskus saatamme
askarrella tai leipoa sisätiloissa.

Perhepartio kokoontuu noin kerran kuussa. Lisäksi perhepartiolaiset voivat osallistua
lippukunnan muuhun toimintaan, kuten syysretkelle ja itsenäisyyspäivän juhlaan kirkossa.

Omissa kokoontumisissa mukaan tarvitsee sään mukaisen varustuksen ja reipasta mieltä,
mahdollisista muista tarvikkeista ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoa kokoontumisista saa Kuilun Kulkijoiden nettisivuilta sekä Whatsapp-ryhmästä.

Ryhmän ohjaaja: Lisätietoa:
Erika Rova https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/perhepartio/

Usein kysytyt kysymykset:
Pitääkö perhepartiolaisten liittyä lippukunnan jäseniksi?
Kyllä, jotta vakuutukset ovat voimassa. Ks. lisätietoja seuraavalta sivulta.

Voiko vanhemman sisaruksen ottaa kokoontumiseen mukaan?
Perhepartiossa ei ole ikärajaa, mutta kaikkien osallistujien täytyy olla jäseniä.

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 7,5 €. Jokaisesta
perhepartiovuodesta saa huiviin tai muuhun haluamaansa paikkaan ommella oravamerkin.
Muuta partioasua ei tarvita. Aikuiset voivat halutessaan hankkia virallisen partiopaidan ja antaa
partiolupauksen itsenäisyyspäivän juhlassa. Lapset antavat lupauksen sudenpentuina.

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.

https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/perhepartio/


Muuta huomioitavaa:
Särkijärven kämpällä 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.

Sanasto
Partiossa käytetään paljon sanoja, joilla on toiminnan sisällä oma merkityksensä. Tässä lyhyt
sanakirja partion maailmaan.

Aktiviteetti
Aktiviteetti on konkreettinen tekeminen partio-ohjelmassa. Aktiviteetit on koottu eri ikäkausissa
erilaisiin kokonaisuuksiin. Perhepartiossa aktiviteettikokonaisuuksia on kuusi; Arjen taidot,
Retkeilytaidot, Kädentaidot, Ulkoilutaidot, Luontotaidot ja Lippukunnan tapahtumiin
osallistuminen.

Ikäkaudet partiossa:
0-6 vuotiaat perhepartiolaisia oman aikuisen seurassa
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. 4-6 -vuotiaat
perhepartiolaiset maksavat III-maksun. Alle 4-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Lisäksi retkistä ja
vastaavista peritään erillinen osallistumismaksu (syysretki kuuluu jäsenmaksuun).
Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein ympäri vuoden.

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 2-jäseniä.

Lippukunta
Lippukunta on partion paikallisyhdistys. Jokainen perhepartioryhmä on osa lippukuntaa.
Perhepartiolaiset osallistuvat lippukunnan järjestämille leireille sekä retkille.


