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OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE
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TERVETULOA PÄÄSKYPARVEEN
Pääskyparvi tarjoaa monipuolista partiotoimintaa kaiken ikäisille
Noormarkussa. Viikoittaisen toiminnan lisäksi järjestämme
vuosittain useita retkiä ja osallistumme muihin upeisiin
tapahtumiin. Tervetuloa mukaan aloittamaan elämäsi seikkailu!
Tähän oppaaseen on koottu tietoa käytännön asioista, joista on
hyötyä partiota aloittavalle ja hänen kotiväelleen. Jos sinulle jää
mieleen mitä tahansa kysymyksiä tämän oppaan lukemisen
jälkeen, ethän epäröi ottaa yhteyttä ryhmänjohtajaan tai
lippukunnanjohtajaan!
Iloista partiotaivalta toivottaen,
Pääskyparvi ry:n johtajisto

PS. Käy tykkäämässä Pääskyparven Facebook-sivusta ja seuraa meitä
Instagramissa, niin saat tietoa ja kuvia Pääskyparven toiminnasta somevirtaasi 😊
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1. PARTIOSTA YLEISESTI
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 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.
Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eriikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Partio on kaikille avoin harrastus
kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes
38 miljoonaa, Suomessa n. 65 000.

Mitä partiossa tehdään?
Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla.
Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja,
kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla
pidetään hauskaa! Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä. Kaiken ytimessä on yhdessä
tekeminen ja oppiminen.
Partiossa
tutustutaan uusiin ihmisiin
retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä – Suomessa ja ulkomailla
yövytään teltassa tai mökissä kesällä ja talvella
osallistutaan erilaisille leireille
leikitään ja lauletaan kavereiden kanssa
opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta
harjoitellaan johtamistaitoja
kokoonnutaan viikoittain oman ryhmän kanssa
saadaan kansainvälisiä kokemuksia

Mikä on Pääskyparvi?
Partiolippukunta Pääskyparvi ry on Noormarkussa toimiva lippukunta eli partion paikallisyhdistys.
Pääskyparven toiminnan perustana ovat partioryhmien viikoittaiset kokoontumiset. Niiden lisäksi
tärkeä osa toimintaamme ovat päivä- ja yöretket sekä leirit.
Lippukuntamme partiopiiri on Lounais-Suomen Partiopiiri. Lippukunnan ohella sekä piiri että
Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat
osallistua.
Pääskyparvi on itsenäinen, rekisteröity yhdistys.
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Partioihanteet, partiolupaus ja tunnus
Partioihanteet ja partiolupaus kuvaavat lyhyesti partion arvopohjaa nuorten ymmärtämällä tavalla.
Partiolupauksen antaminen on merkki siitä, että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan
partion arvoihin.
Partiolaisen ihanteena on
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Kehittää itseään ihmisenä
Etsiä elämän totuutta
Partiolupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ’ikäkauden’ ihanteita ja
olla avuksi toisille.
Pääskyparvessa partiolupauksen voi antaa kaksi kertaa vuodessa: itsenäisyyspäivänä Noormarkun
kirkossa tai kevätkauden päätteeksi Pääskyparven yhteisellä retkellä metsän siimeksessä.
Partiolaisen tunnus on
Ole valmis

Kuka on kukin? Mikä on mikin?
Lippukunta (LPK) = Paikallisen partiotoiminnan ydin, johon sudenpentulaumat,
seikkailijajoukkueet, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmät kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee
20:sta satoihin jäseniin. Pääskyparvessa on n. 180 jäsentä.
Lippukunnanjohtaja (LPKJ) = Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 13.
Lippukuntamme piiri on Lounais-Suomen Partiopiiri ry.
Keskusjärjestö = Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, jonka jäseniä partiopiirit ovat.
Maailmanjärjestöt = Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl
Guides and Girl Scouts) sekä Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the
Scout Movement)
Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Pääskyparven kolon käyntiosoite on Vanha
Vaasantie 8, 29600 Noormarkku.
Kuksa = Partion jäsenrekisterijärjestelmä. Täällä lippukunta hallinnoi tietoja omista jäsenistään.
Huoltajat pitävät lapsensa tiedot ajan tasalla muokkaamalla niitä Kuksassa. Lisäksi lähes kaikkiin
tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan kautta.
Partio ID = Tunnus, jolla jokainen yli 18-vuotias jäsen tai alle 18-vuotiaan huoltaja kirjautuu
Kuksaan.
Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen
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Sudenpentulauma= 7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä. Lauma suorittaa sudenpentuohjelmaa,
johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja
muihin tapahtumiin.
Akela = Sudenpentulauman johtaja
Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen
Seikkailijajoukkue = 10–12-vuotiaiden ryhmä. Joukkue kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa
ohjelmaa, jossa on paljon toimintaa ja retkiä kokousten lisäksi.
Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja
Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen
Tarpojavartio = 12–15-vuotiaiden ryhmä. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa,
jossa on jo enemmän haastetta.
Tarpojavartionjohtaja = 15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.
Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.
Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen
Samoajavartio = 15–17-vuotiaiden ryhmä. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja tekee lisäksi retkiä
ja osallistuu tapahtumiin.
Samoajavartionjohtaja = 15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen
tuella.
Samoajaluotsi = Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen.
Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen
Vaeltajavartio = 18–22-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–6 vaeltajaa. Vartio kokoontuu 1–2
kertaa kuussa.
Vaeltajavartionjohtaja = 18–22-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee & johtaa vartion
toimintaa.
Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki.
Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta.
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Mitä partio maksaa?
Partion vuosittainen jäsenmaksu on noin 60 € 1-jäseneltä, 2-jäseneltä hieman edullisempi.
Jäsenmaksu koostuu Suomen partiolaisten sekä Lounais-Suomen partiopiirin jäsenmaksuista.
Pääskyparvi ei kerää omaa jäsenmaksua. Maksu sisältää partiovakuutuksen. Lue siitä lisää kohdasta
“Jäsenyys partiossa”.
1-jäseniä ovat perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen sekä kaikki yli 17-vuotiaat
partiolaiset. 1-jäsenet saavat kotiinsa Partio-lehden ja sen välissä tulevan sudenpentujen ja
seikkailijoiden Jälki-liitteen. 2-jäseniä ovat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. 2jäsenen alennettuun maksuun ei sisälly Partio-lehteä.
Pääskyparvessa jokaisella retkellä ja leirillä on tapahtumakohtainen maksu. Viikonlopun mittainen
retki maksaa yleensä noin 20 euroa.
Piirin tai Suomen partiolaisten yli viikon mittaiset suurleirit maksavat noin 200 €.

Jäsenmaksuvapautus
Partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin,
terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille.
Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus
harrastaa partiota.
Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti piirin lomakkeella, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin tai
täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Lomakkeita saa myös Turun tai Porin
partiotoimistoista. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta
vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun
eräpäivää.
Lomake löytyy osoitteesta www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/lomakkeet

Vapautus tapahtumamaksusta
Pääskyparven tapahtumamaksuista voi anoa vapautusta lomakkeella, joka löytyy verkkosivuilta
www.paaskyparvi.fi  tärkeää tietoa  mitä partio maksaa.
Mikäli lippukunnan leirille ilmoittautunut lapsi ei sairastumisen vuoksi pääse osallistumaan leirille,
leirimaksu voidaan palauttaa vanhemman ilmoittaessa sairastumisesta.
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Mitä varusteita partiolainen tarvii?
Viikoittaisiin kokoontumisiin tarvitsee laittaa ylleen vain säänmukainen vaatetus ja partiohuivi
(sitten, kun sen on hankkinut). Ryhmänjohtaja ilmoittaa, jos kokoontumisessa tarvitaan muita
varusteita.
Partiohuivin voi hankkia partion alkutaipaleella, viimeistään lupauksenantoon. Lue lisää kohdasta
”Partioasu ja merkit”.

Retket ja leirit
Vaatteet ja varusteet ovat usein kovassakin rasituksessa, sillä partiossa mennään eikä meinata. Siksi
varustehankinnoissa kannattaa pitää nyrkkisääntönä se, että välttää turhan kalliita varusteita ja tekee
hankinnat maalaisjärjellä.
Kannattaa muistaa, että ehjät, toimivat ja nimikoidut varusteet tekevät lapsen retkeilystä mukavaa.
Sadevaatteet ja kumisaappaat pakataan mukaan lähes leirille kuin leirille, sillä kuivana pysyminen on
metsässä toimimisen perusta. Kunnon kumiset sadevermeet palvelevat usein parhaiten ja kestävät
käyttöä. Myös aluskerrasto auttaa pysymään kuivana ja näin lämpimänä. Jos sade ei uhkaa, jalkoihin
kannattaa vetäistä lenkkarit tai maastokengät.
Makuupussi ja -alusta kuuluvat partiolaisen perustarvikkeisiin. Makuupussiksi käy hyvin peruspussi
mukavuusalueelta +5 - 10 astetta. Syys- ja talviretkillä teltoissa on kamiinalämmitys, joten
palelemaan ei pääse. Makuualustana toimii parhaiten perinteinen vaahtomuovialusta.
Retkille lähdettäessä varusteita varten tarvitaan jonkin sortin kantolaite. Rinkka tai reppu on
ehdottomasti kätevin. Kunnollisen rinkan kokona 55-60 litraa on melko passeli. Kantolaitteeseensa
kannattaa myös hommata sadesuojus, joita myydään rinkkoja ja reppuja varten, mutta yhtälailla
suojuksen voi tehdä itse jätesäkistä. Huomioithan, että partiolaisen pitää itse pystyä kantamaan
tavaransa retkelle tai leirille!
Puukkoa tarvitaan partiossa usein. Perinteinen mora-puukko ajaa asiansa vallan mainiosti. Lisäksi
partiokaupasta löytyy laaja valikoima erilaisia puukkoja, myös juniorimalleja.
Taskulamppu on ehdoton, kun hämärässä teltassa etsitään omia tavaroita. Otsalamppu on kätevin,
koska silloin kädet ovat vapaana, mutta kaikenlaisilla taskulampuilla pärjää.
Pääskyparvella on muutamia ylimääräisiä retkivarusteita, joita voi kysellä lainaksi. Lisäksi Porin
kaupungin vapaa-aikaviraston välinevuokraus on kätevä ja edullinen vaihtoehto.
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2. PARTIOASU JA MERKIT
Viikoittaisessa toiminnassa käytetään vain partiohuivia ja säänmukaisia vaatteita. Lippukunnallamme
on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. lupauksenanto ja paraati), joissa kaikkien tulisi olla
pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. Kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen mukaista ja
yhtenäisyyden kannalta mukavaa pukeutua partioasuun.

Partioasu koostuu seuraavista osista:
Partiohuivi
o Pääskyparvessa käytetään sinistä partiohuivia, jonka voi ostaa n. 7 e hintaan
Scandinavian Outdoor Storesta (kauppakeskus Puuvillassa). Huiviin kiinnitetään
Pääskyparven kolmionmallinen huivimerkki, jonka voi ostaa oman johtajan kautta kololta
(hinta 4 €/kpl).
o Partiohuivin voi hankkia partion alkutaipaleella, viimeistään lupauksenantoon mennessä.
Partiopaita tai sudenpennuilla sudenpentupaita
o Sudepentupaidan voi ostaa Scandinavian Outdoor Storesta. Se maksaa n. 15 euroa. Se on
tummansininen college-paita, johon ommellaan partiomerkkejä.
o Partiopaita (seikkailijoille ja sitä vanhemmille) ostetaan Scandinavian Outdoor Storesta. Se
maksaa noin 50 euroa. Partiopaita on sininen, rintataskullinen kauluspaita.
o Mikäli partiopaitaa ei ole ehtinyt tai voinut hankkia esimerkiksi ennen lupauksenantoa,
käy tilalle yksivärinen tummansininen, siisti paita.
o Paitaan ommellaan partiomerkkejä. Osa merkeistä ommellaan heti alussa ja lisäksi
partiolainen saa partiopolkunsa aikana uusia merkkejä, joita ommellaan paitaan sitä
mukaa, kun niitä suoritetaan.
o Tarkista nettisivuilta, mitä merkkejä paitaan kuuluu ommella ja mihin kohtaan, sekä
mistä mikäkin merkki ostetaan: paaskyparvi.fi  tärkeää tietoa  partioasut ja merkit
Tummat suorat housut tai tumma yksivärinen hame + hameenväriset sukkahousut
Tummat sukat ja tummat siistit kengät
Pillinaru (tarpojat, samoajat, vaeltajat, aikuiset)
Partiovyö (ei pakollinen, seikkailijasta alkaen suositeltava, saa olla sudareillakin)
Sudenpennuilla halutessaan päähineenä väiski, muilla vapaaehtoisesti baretti (kumpaakin saa
ostaa Scandinavian Outdoor Storesta)
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3. JOHTAJAT
Johtajien vastuut ja velvollisuudet
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä. Johtajat eivät saa palkkaa tai muuta rahallista korvausta partiosta ja maksavat saman
jäsenmaksun kuin muutkin. 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. Lippukunta
kouluttaa jokaista johtajaa tehtäviin piirin, Suomen Partiolaisten ja lippukunnan järjestämillä
viikonloppu- ja iltakursseilla. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi leikki-, ensiapu- sekä
ikäkausijohtamiseen keskittyvät kurssit.
Rakentava palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!
Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnan hallitus, jota johtaa lippukunnanjohtaja.
Leireillä vastuussa ovat myös leirijohtajat, retkillä myös pienryhmien johtajat eli lauman-, joukkueenja vartionjohtajat. Turvallisuudesta huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit.

Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa?
Ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Ensisijaisesti omaa lastasi koskevissa asioissa ota yhteyttä lapsesi
omaan ryhmänjohtajaan.

Ryhmänjohtaja
Ryhmän toimintaan liittyvissä asioissa ja kaikissa muissakin kysymyksissä voit tukeutua
ryhmänjohtajaan.

Lippukunnanjohtaja
Jos sinusta tuntuu, että ryhmänjohtaja ei ole oikea henkilö käsittelemään sinua pohdituttavaa
asiaa, ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.paaskyparvi.fi/yhteystiedot

Leirinjohtaja / retkenjohtaja
Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä onkin, ota yhteyttä tapahtuman johtajaan. Kyseisen
johtajan yhteystiedot ilmoitetaan leirilapussa ja nettisivuilla.

Lopulta ketä tahansa johtaja osaa varmasti auttaa oikeaan suuntaan, joten älä epäröi kysyä!
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4. VIIKOITTAISET KOKOUKSET
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu yleensä leikkiä
(sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja lopuksi sisaruspiiri. Uusia asioita opitaan usein
jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa
käydä kokouksissa säännöllisesti. Ilmoitattehan aina lapsen omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt
tulemaan kokoukseen. Saavuttehan paikalle ajoissa.
Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla kuin omalla kolollamme. Retkistä ilmoitamme hyvissä
ajoin etukäteen.
Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi – joten
kunnolliset ulkoiluvaatteet on hyvä olla mukana. Siispä pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja
sudenpentuikäisille haalari tai vastaava päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös syksyn ja kevään
kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä varusteissa partiolaiset kololle suuntaavat.
Silloin sadevarusteet ovat kova sana eikä sormikkaat tai pipokaan haittaa matkaa.
Muistattehan nimikoida kaikki varusteet.
Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua, jollei halua. Partioon
tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava samojen sääntöjen mukaan, jotka on sovittu johtajien kanssa.

5. LEIRIT JA RETKET
Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje
Pääskyparven järjestämistä leireistä ja retkistä on kololla jaossa leirikirje. Sama kirje on saatavilla
Pääskyparven nettisivuilla ja niistä pyritään myös laittamaan sähköpostia. Kirjeessä lukee leirin aika ja
paikka, tarvittavat varusteet sekä leirinjohtajan yhteystiedot.
Leirille ilmoittaudutaan Kuksa-järjestelmän kautta leirikirjeessä ilmoitettuun määräpäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisajan päätyttyä Kuksa-järjestelmästä
lähetetään leirimaksu laskuna sähköpostiin.
Ennen viimeistä ilmoittautumispäivää voi osallistumisen perua kuluitta.
Mikäli lippukunnan leirille ilmoittautunut lapsi ei sairastumisen vuoksi pääse osallistumaan leirille,
leirimaksu voidaan palauttaa vanhemman ilmoittaessa sairastumisesta. Piirin ja muiden tahojen
järjestämissä tapahtumissa saatetaan vaatia lääkärintodistus.

Allergiat, erityisruokavaliot, sairaudet ja muut
huomioitavat asiat
Leiri-ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään allergioista ja erityisruokavalioista. Niiden kertominen
mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa leirikeittiön työtä ja auttaa järjestämään
lapsellesi turvallisen leirin tai retken. Tarvittaessa pyydämme vanhemmilta hieman apua ruokalistan
suunnittelussa.
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Huomioithan, että allergiaksi tai erityisruokavalioksi ei lasketa sitä, että lapsi ei tykkää jostain
ruuasta tai raaka-aineesta. Leiriolosuhteisiin pystytetty leirikeittiö muonittaa 70-80 ihmistä, joten
vain aidot allergiat ja erityisruokavaliot voidaan ottaa huomioon. Leirillä ja retkillä on aina tarjolla
maittavaa ruokaa säännöllisesti ja riittävästi.
Allergioiden lisäksi on hyvä ilmoittaa muut mahdolliset huomioitavat asiat, kuten mahdollinen
lääkitys, sairaus, vamma ja muut asiat, mitkä vaativat erityistä huomiota. Kun tiedämme nämä asiat,
meidän on helpompi järjestää mukava ja turvallinen reissu kaikille.
Tiedot ovat salassa pidettäviä eikä lippukunta saa pitää allergioista tai muista erityishuomioista omaa
rekisteriä. Tämän vuoksi nämä asiat kysytään jokaisen retkelle lähdön yhteydessä erikseen.

Leirille valmistautuminen
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä huoltajan kanssa. Yhdessä on hyvä jutella ja harjoitella
säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa itse omat astiansa), peseytymistä ja
puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista.
Reppu tai rinkka pakataan yhdessä vanhemman kanssa, ja lapsi on aina mukana pakkaamassa rinkkaa.
Silloin lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja mistä ne löytyvät. Lapsen tulee itse jaksaa kantaa
tavaransa leirille. Tavarat eivät saa olla useissa irrallisissa kasseissa. Myös makuupussi ja -alusta on
suositeltavaa kiinnittää rinkkaan tai reppuun.
Ennen leiriä kotona on syytä nimikoida mukaan tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" partiolaisten
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 huolettaa
vanhempia. Sudenpentujen retkillä puukkoja käytetään ainoastaan johtajan valvonnassa. Mikäli
leirilapussa ei lue puukkoa, sitä ei tarvita.

Yhteydenotot leirille
Leiriläiselle ei ole suositeltavaa soitella, sillä vanhempien soitot saattavat laukaista koti-ikävän tai
lisätä sitä merkittävästi. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä
yhteyttä, jos jokin ei suju niin kuin pitää.
Lapset eivät tarvitse puhelinta leireillä. Mikäli sen haluaa ottaa mukaan, on puhelin omalla vastuulla
(partiovakuutus ei korvaa vahingoittuneita tai kadonneita kännyköitä tai muita elektronisia laitteita).
Kännykät pysyvät omissa repuissa leirin ajan tai ne kerätään yhteiseen paikkaan talteen. Leireillä on
paljon mukaansatempaavaa ja kivaa ohjelmaa, joten kännykän olemassaoloa ei yleensä ehdi edes
muistaa leirin tiimellyksessä. Jos kännykkä on mukana, iltaisin on mahdollisuus laittaa viestiä tai
soittaa kotiin.
Koti-ikävöiviä lapsia emme lähde kuljettamaan kotiin, vaan tarpeen tullen vanhemmat tulevat itse
heidät noutamaan – joskus on kuitenkin mahdollista, että johtaja tuo lapsen sovittuun paikkaan. 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.
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6. VARAINHANKINTA JA
TALOUDENPITO
Yleisesti
Yleinen toiminta, kokoukset, retket ja leirit vievät rahaa. Retkien ja leirien osallistumismaksut kattavat
vain niistä aiheutuneet kustannukset. Yhdistys ei tuota voittoa. Lippukunnan toimintaan kuluva raha
saadaan osin yhteistyökumppanien myöntämistä tuista, mutta loput rahoista on hankittava itse.
Suurimpia varainhankintatempauksia Pääskyparvelle ovat lettujen ja arpojen myynti Noormarkun
markkinoilla syyskuun alussa sekä partiolaisten adventtikalenterien myynti loka-marraskuussa.
Satunnaisia tuloja voimme saada myös erinäköisistä talkoohommista. Niihin vanhemmat voivat
osallistua työpanoksellaan. Jos kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean,
kerro siitä ryhmänjohtajalle. Osallistumalla varainhankintaan vanhemmat pääsevät konkreettisesti
tukemaan lapsen partioharrastusta.

Adventtikalentereiden myynti loka-marraskuussa
Adventtikalenterit ovat Suomen Partiolaiset ry:n valmistuttamia. Lippukunnat ottavat kalenterit
myyntiin ja jakavat ne omille partiolaisilleen edelleen myytäviksi. On erittäin tärkeää, että jokainen
pääskyparvelainen myy ainakin muutaman kalenterin, mieluummin tietenkin enemmän.
Kalenterit annetaan partiolaisen mukaan, hän myy ne ja palauttaa saamansa myyntirahat oman
ryhmänsä johtajalle.
Kalentereiden tuotosta osa menee Suomen Partiolaisille, osa Lounais-Suomen Partiopiirille, osa
Pääskyparvelle ja osa omalle ryhmälle. Tämä on ryhmien ainoa tulonlähde, jolla he voivat seuraavan
vuoden aikana ostaa esimerkiksi kokouksessa tarvittavia tarvikkeita.
Kalentereiden myymisestä tulee vielä tarkemmat ohjeet myynnin alkaessa lokakuun puolivälissä.
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7. TIEDOTTAMINEN
Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen
Tapahtumista tiedotetaan pääosin sähköpostilla ja kokouksissa jaettavien leirikirjeiden ym. paperisten
tiedotteiden avulla. Tiedot ovat myös aina luettavissa Pääskyparven nettisivuilta www.paaskyparvi.fi.
On erittäin tärkeää, että vanhemmat saavat tiedotteet ja myös lukevat ne.
Lippukunnan kotisivujen toimintakalenterissa (www.paaskyparvi.fi/kalenteri) kerrotaan kuluvan
vuoden tapahtumista. Ajankohtaisten tapahtumien tiedot lisätään aina nettisivujen etusivulle.

Lippukunnan jäsenlehti Hirundo Rustica
Hirundo Rustica on Pääskyparven oma lehti, joka ilmestyy noin kerran vuodessa. Hirundossa
muistellaan kuluneen vuoden leirejä ja retkiä tarinoiden ja kuvien kautta.
Kaikki lippukuntamme partiolaiset saavat tehdä juttuja ja kuvia Hirundoon sopimalla siitä
päätoimittajan kanssa (www.paaskyparvi.fi/yhteystiedot).

WWW-sivut ja sähköposti
Lippukunnalla on omat www-sivut osoitteessa www.paaskyparvi.fi, joilta löytyvät mm. ajantasaiset
yhteystiedot, tapahtumien mainokset ja toimintakalenteri.
Suomen Partiolaisten verkkosivuilta löytyy myös hyödyllistä tietoa partiosta: www.partio.fi, samoin
piirimme sivuilta: www.lounaissuomenpartiopiiri.fi.
Pääskyparvi voi myös lähettää tietoja tulevista tapahtumista kaikille jäsenilleen tai heidän huoltajilleen
sähköpostitse. Sähköpostia ei kuormiteta turhilla viesteillä.

Sosiaalinen media
Pääskyparvella on oma Facebook-sivu (Pääskyparvi ry) sekä Instagram-tili (@paaskyparvi), jotka
kannattaa laittaa seurantaan. Sosiaalisen median kanavissa mm. muistutellaan tulevista tapahtumista
ja julkaistaan kuvia leiri- ja retkitunnelmista.

Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa
Partiotapahtumissa saatetaan ottaa valokuvia, videoita, haastatteluita ym., joita voidaan käyttää
partion viestinnässä esimerkiksi Pääskyparven Facebook-sivulla, nettisivuilla, lippukuntalehti
Hirundo Rusticassa, Lounais-Suomen Partiopiirin tai Suomen Partiolaisten viestintäkanavissa.
Joskus olemme niin onnekkaita, että saamme jutun Pääskyparven toiminnasta esimerkiksi
paikallislehti Luoteisväylään, alueuutisiin tai muuhun mediaan.
Mikäli toivot, että lastasi ei kuvata, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan.
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8. JÄSENYYS PARTIOSSA
Jäsentietojen ylläpito
Pääskyparvi lisää kunkin jäsenensä tiedot Suomen Partiolaisten Kuksa-jäsenrekisteriin. Jokainen jäsen
/ huoltaja vastaa lähtökohtaisesti ITSE jäsentietojensa päivittämisestä. Kuksaan pääsee kirjautumaan
partio ID:n avulla ja muokkaamaan tietojaan (ks. kohta ”Kuksa ja Partio-ID”). Yhteystietojen
muutoksista tulee myös aina informoida ryhmänjohtajaa.
Muistathan ilmoittaa lapsen yhteystietojen lisäksi kahden huoltajan tai vastaavan yhteystiedot. Kaksi
puhelinnumeroa voivat olla tarpeen, jos leirillä sattuu jotain vakavaa tai hankalaa eikä yhdestä
numerosta vastata, voimme tavoittaa huoltajan tai lähisukulaisen toisesta numerosta. Sairaustapauksessa pääsemme toki käymään lääkärissä, mutta leiriolosuhteet eivät kuitenkaan ole sopivat hoitamiseen. On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään ajan tasalla. Leirille ilmoittautuessa voi myös
kertoa esim. isovanhemman yhteystiedot, jos tietää, ettei huoltaja itse ole viikonloppuna
tavoitettavissa.

Jäsenmaksu, partiovakuutus ja partioalennus
Partiota voi tulla kokeilemaan muutaman kerran maksutta. Tämän jälkeen uusi partiolainen lisätään
jäsenrekisteriin ja sitä kautta hänelle lähetetään jäsenmaksulasku. ”Harkinta-aikaa” on laskun
eräpäivään asti.
Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksulasku saapuu yleensä loka-marraskuussa.
maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä lähetettävän laskun mukaisesti.

Jäsenmaksu

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. Huom: partiovakuutus ei korvaa kadonneita
tai vaurioituneita elektronisia laitteita. Lisätietoja partiovakuutuksesta saa Suomen Partiolaisten
verkkosivuilta: www.partio.fi.
Leireille ja retkille lähtevillä lapsilla täytyy aina olla jäsenmaksu maksettuna (paitsi jos on uusi
partiolainen, eikä jäsenmaksulasku ole vielä saapunut).
Lisäksi jäsenmaksun maksanut partiolainen saa kotiinsa Suomen Partiolaisten julkaiseman Partiolehden ja Lounais-Suomen Partio-piirin oman Repolainen-lehden, joka lähetetään I-jäsenmaksun
maksaneille (ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös 10 % alennus Scandinavian
Outdoor Storesta ja Partioaitasta. Jäsenkortin saa tulostettua Kuksasta Partio ID:n kautta omista
tiedoista, tai sen voi myös tallettaa kuvana vaikka kännykän muistiin.

Esimerkkikuva partion jäsenkortista
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9. AIKUISET JA PERHEPARTIO
Partiossa aikuisia ovat kaikki yli 22-vuotiaat, eikä yläikarajaa ole! Partio tarjoaa myös aikuisille
mahtavia kokemuksia ja elämyksiä, itsensä ylittämistä ja uuden oppimista. Sekä Pääskyparvi, että
muun muassa Lounais-Suomen Partiopiiri tarjoaa tapahtumia ja koulutuksia aikuisille.
Lisäksi Pääskyparvessa toimii oma aikuis- ja perhepartioryhmä nimeltään Hisus. Ryhmään ovat
tervetulleita kaikki partiomaisesta toiminnasta kiinnostuneet perheet ja aikuiset! Ryhmä järjestää
partiomaisia retkiä noin 4 kertaa vuodessa, välillä aikuisten kesken ja välillä koko perheen voimin.
Mukaan voit tulla, vaikka et olisi partiolainen! Liittymällä ryhmään pääset mukaan sähköpostilistalle,
jossa tiedotetaan tulevista retkistä ym. Kaikille retkille osallistuminen on vapaaehtoista ja
omakustanteista - ryhmään liittyminen ei siis sido mihinkään. Tule mukaan muiden samanhenkisten
aikuisten kanssa nauttimaan luonnonläheisestä toiminnasta! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.paaskyparvi.fi/ryhmat.

11. KUKSA JA PARTIO-ID
Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jossa myös Pääskyparvi hallinnoi jäsenistönsä tietoja.
Partio ID on tunnus, jolla kirjaudutaan sisälle Kuksaan ja ilmoittaudutaan tapahtumiin
tapahtumakohtaisen ilmoittautumislinkin kautta. Partio ID on siis pakko luoda, että tapahtumiin
ilmoittautuminen on mahdollista!
Partio ID:n voi tehdä täysi-ikäinen jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja ja sen avulla ilmoittautua
tapahtumiin tai ilmoittaa lapsensa niihin. Huoltajana pystyt myös ilmoittamaan useamman
perheenjäsenesi tapahtumiin samoilla tunnuksilla (jos perheestä on partiossa esim. useampi lapsi). Et
siis tarvitse useita tunnuksia.
Ohjeet Partio ID:n luomiseen ja tapahtumiin ilmoittautumiseen löydät verkkosivuiltamme
www.paaskyparvi.fi  tärkeää tietoa  jäsenrekisteri Kuksa ja tapahtumiin ilmoittautuminen.
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