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Lippukunnan nimi:

Nummen Eränkävijät ry

Lippukunnan nettisivut:

www.nuer.fi

Lippukunta facebookissa:

https://www.facebook.com/nummen.erankavijat

Lippukunnan hallinto:

www.nuer.fi/Yhteystiedot

Kolot eli kokoontumispaikat:

Loimalahden kolo
Tervaniementie 20
13500 Hämeenlinna
Jukolan Lintukoto
Eeronkuja 5
13500 Hämeenlinna
Tammitien kerhotila
Tammitie 2
13210 Hämeenlinna
Rantatien kerhotila
Rantatie 13 O
13300 Hämeenlinna
Vanajan seurakuntatalo
Kirkkoraitti 5
13110 Hämeenlinna
Kuralan kerhotila
Ahdinpolku 1
13500 Hämeenlinna

Ajantasaiset johtajien yhteystiedot sekä ryhmien kokoontumisajat ja -paikat löydät
lippukunnan kotisivuilta osoitteesta www.nuer.fi.
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Ongelmatilanteessa, joka koskee lastasi partiotoiminnassa, kannattaa ensimmäisenä
olla yhteydessä ryhmänvetäjään tai lippukunnanjohtajaan. Jos kysymyksesi koskee
retkiä, leirejä tai muita tapahtumia, tietää niistä eniten tapahtumanjohtaja, jonka
nimi yleensä löytyy mainoksesta.
Jäsenrekisterinhoitaja auttaa Sinua jos ongelmasi koskee
- jäsenmaksuasioita
- Kuksaan (jäsenrekisteriohjelma
netissä) kirjautumisongelmia
- Partio-lehti tai piirilehti Täplä ei tule
postissa vaikka jäsenmaksu on
maksettu
- muuttuneissa yhteystiedoissa (voit
muuttaa ne myös itse Kuksassa)
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1. Partiosta yleisesti
a. 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 myös 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.
Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka
velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan.
Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat
periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen
avartuminen ja usko korkeimpaan.
Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa
tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua.
Toiminta on avointa kaikille. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä
meitä on lähes 45 miljoonaa yli 200 maassa, Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme
partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ry, jossa on yli 10 000 hämäläistä partiolaista.
Nummen Eränkävijöiden jäsenmäärä on noin 200 ja olemmekin Hämeenlinnan alueen
suurin lippukunta. Lippukunnan ohella sekä Hämeenlinnan alueen partiolaiset (HAP), piiri
(Hämeen Partiopiiri) että Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin
lippukuntamme partiolaiset osallistuvat.
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b. Lyhyt partiosanakirja
Lippukunta

Nummen Eränkävijät, eli paikallisen partiotoiminnan
ydin, johon sudenpentulaumat, seikkailijaryhmät,
tarpoja- ja samoajavartiot sekä vaeltajaryhmät
kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200
jäseneen. Oma lippukuntamme on Hämeenlinnan
alueen suurin, sen jäsenmäärä on yli 200 jäsentä.

Lippukunnanjohtaja

Paikallisyhdistyksen eli lippukunnan puheenjohtaja.

Varalippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtajan "oikea käsi".

Sihteeri

Huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston
kokouksissa sihteerinä.

Rahastonhoitaja

Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta.

Ohjelmajohtaja

Johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista
kaikissa ikäkausissa.

Koulutusvastaava

Huolehtii, että lippukunnan johtajat pääsevät
tarvitsemaansa partiokoulutukseen.

Jäsenrekisterivastaava

Pitää lippukunnan jäsenrekisterin ajan tasalla.

Hallitus

Noin kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka päättää
lippukunnan tärkeistä asioista. Lippukunnan hallitus
valitaan vuosikokouksessa.

Johtajisto

Lippukunnassamme johtajistoon kuuluvat kaikki
johtajat.

Kolo

Kokoontumispaikka viikottaisille tapaamisille.
Lippukunnallamme on kuusi koloa, sekä länsi- että
itäpuolella kantakaupunkia.

Nuerlilainen

Nummen Eränkävijöiden oma lippukuntalehti joka
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Sudenpentu

7-9 vuotias partiolainen (1.-3. luokkalainen
koululainen), partion ensimmäinen ikäkausi

Sudenpentulauma

Sudenpentujen oma ryhmä. Lauma seuraa
sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja
tarinat. Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja
muihin tapahtumiin. Laumaan voi kuulua sekä tyttöjä
että poikia.

Akela

Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Seikkailija

10-12 vuotias partiolainen (4.-6. luokkalainen
koululainen)
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Seikkailijajoukkue

Seikkailijoiden oma ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa.
Joukkue kokoontuu kerran viikossa ja seuraa ohjelmaa,
jossa on paljon toimintaa ja retkiä kokousten lisäksi.
Joukkueeseen voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.

Seikkailijavartio

Seikkailijajoukkue jakaantuu 2-3 pienempään ryhmään
eli vartioon

Sampo

Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Tarpoja

12-15 vuotias partiolainen (6.-9. luokkalainen
koululainen)

Tarpojavartio

Tarpojien oma ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa.
Tytöt ja pojat toimivat omissa vartioissaan. Vartio
kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa
on jo enemmän haastetta.

Tarpojavartionjohtaja

15-17 vuotias johtaja, joka vastaa
tarpojavartion toiminnasta aikuisen
tuella.

Tarpojaluotsi

Tarpojakauden toiminnasta
vastaava aikuinen.

Samoaja

15-17 vuotias partiolainen

Samoajavartio

Samoajien oma ryhmä, johon kuuluu 4–12 samoajaa.
Vartio kokoontuu ehkä joka toinen viikko, tekee lisäksi
retkiä ja osallistuu tapahtumiin sekä auttaa aikuisia
johtajia ryhmien vetämisessä. Tytöt ja pojat toimivat
omissa vartioissaan.

Samoajavartionjohtaja

Samoajaryhmän oma johtaja, ylsi samoajista, joka
vastaa oman ryhmänsä toiminnasta aikuisen tuella.

Samoajaluotsi

Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen
partiolainen.

Vaeltaja

18-22 vuotias partiolainen

Vaeltajavartio

Vaeltajien oma ryhmä. Vartioon voi kuuluu sekä tyttöjä
että poikia. Vartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.

Vaeltajavartionjohtaja

Vaeltajavartion oma johtaja, yksi vaeltajista, joka
suunnittelee ja johtaa vartion toimintaa.

Vaeltajaluotsi

Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki

Aikuinen

Partio-ohjelmassa kaikki yli 22-vuotiaat ovat aikuisia.
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Taustayheisö

Lippukunnan toimintaa tukeva yhteisö. Nummen
Eränkävijöiden tustayhteisö on Hämeenlinna-Vanajan
seurakunta.

Aluejärjestö

Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa toimivat
lippukunnat
kuuluvat Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry nimiseen aluejärjestöön. Aluejärjestöstämme käytetään
lyhennettä HAP. Aluejärjestön tehtävänä on tukea
lippukuntia mm. organisoimalla alueellisia tapahtumia

Piiri

Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat
maantieteellisen sijaintinsa perusteella kymmeneen
partiopiiriin. Piirit tukevat lippukuntien toimintaa
järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia sekä
koordinoimalla alueellista yhteistyötä. Piirileirit ja
erilaiset kurssit kokoavat alueen harrastajat yhteen ja
edistävät partioyhteistyötä yli lippukuntarajojen.
Alueensa toiminnasta piirit viestivät nettisivujen ja
omien lehtiensä välityksellä. Nummen Eränkävijät
kuuluu Hämeen Partiopiiriin, josta käytetään myös
lyhennettä HP tai Häme.
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (myös SP tai
FS) on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö.
Järjestöön kuuluvat kaikki partiopiirit. Suomen
Partiolaiset perustettiin vuonna 1972, kun Suomen
Partiopoikajärjestö (SPJ) ja Suomen Partiotyttöjärjestö
(SPTJ) yhdistyivät.

Keskusjärjestö

Järjestössä ovat mukana suomen- ja ruotsinkieliset,
tytöt ja pojat, kaikkien uskontokuntien partiolaiset.
Kansainvälisesti tämä on poikkeuksellista, sillä vain
harvassa maassa on vain yksi keskusjärjestö (SAGNOkeskusjärjestö). Järjestö on Partiotyttöjen
Maailmanliiton (WAGGGS) ja Partioliikkeen
Maailmanjärjestön (WOSM) jäsen. Suomen Partiolaiset
julkaisee Partio- ja Partiojohtaja -nimisiä lehtiä. Näistä
Partiojohtaja ilmestyy verkkolehtenä.
Maailmanjärjestöt

Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä, WOSM ja
WAGGGS, joihin kumpaankin Suomen Partiolaiset
kuuluu.
Partioliikkeen Maailmanjärjestö eli WOSM (World
Organisation of the Scout Movement) on partiolaisten
maailmanjärjestö, jossa on mukana kansallisia
partiojärjestöjä 216 maasta. WOSM:n jäsenyys on
avointa tytöille ja pojille, WOSM:n jäsenjärjestöissä
toimii noin 28 miljoonaa partiolaista, joista noin
kolmasosa on tyttöjä. WOSMin paitatunnus on lilalla
pohjalla valkoinen partiolilja, joka on samalla
partiolaisten lupausmerkki kaikkialla maailmassa.

9
Partiotyttöjen Maailmanjärjestö eli WAGGGS (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) perustettiin
vuonna 1928. WAGGGS:n jäsenet ovat pääasiassa tyttöjä
ja WAGGGS keskittyy tyttöjen partioinnin ja tyttöjen
aseman parantamiseen, erityisesti kehitysmaissa.
Jäsenmaita WAGGGS:ssä on noin 130, ja niissä
partiolaisia noin 10 miljoonaa. WAGGGSin paitatunnus
on kultainen kolmiapila sinisellä pohjalla.
Maailmanjärjestöjen tehtävänä on kehittää
partiotoimintaa ja tukea kansallisten partiojärjestöjä.
Maailman suurimpana nuorisoliikkeenä partio toimii
myös aktiivisesti nuorten elinolojen ja
vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Partio
vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja
Euroopan unionissa ja toimii yhteistyössä muiden
kansalaisjärjestöjen kanssa, että nuorten näkökulma
otettaisiin huomioon esimerkiksi kehityspolitiikkaa tai
koulutusjärjestelmiä kehitettäessä.

Partion vuosittaisen jäsenmaksun kerää Suomen Partiolaiset ry:n. Sen suuruus on
noin 60 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä
lähetettävän laskun mukaisesti. Jäsenmaksun suuruus vaihtelee sen mukaan,
kuuluuko partiolainen I- vai II-jäsenmaksuryhmään:
•
•

I-jäsenmaksun maksaa perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva
jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset.
II-jäsenmaksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Jäsenmaksu sisältää aina
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. Leireille
ja retkille lähtevillä lapsilla
täytyy aina olla jäsenmaksu
maksettuna.
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Lisäksi I-jäsenmaksun maksanut partiolainen saa kotiinsa Suomen Partiolaisten
julkaiseman Partio-lehden ja Hämeen Partiopiirin oman Täplä-lehden. Lisää
jäsenmaksusta: https://www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksut
Osallistumisen mukaan lippukunta perii järjestämistään päiväretkistä 5,- euron ja
viikonloppuretkistä noin 10,- euron maksun per yö sekä viikonloppua pidemmistä
kesäleireistä 40–60 euron maksun per leiri. Partiolaisen virallinen paita maksaa
sudenpennuilla noin 20 euroa ja tätä vanhemmilla partiolaisilla noin 50 euroa.
Paitaa varten tarvittavat perusmerkit saadaan lippukunnasta, ne maksavat yhteensä
itse hankittaessa noin 10 euroa. Huivin jokainen lippukunnan jäsen saa antaessaan
partiolupauksen. Jos huivi katoaa tai tuhoutuu, uuden huivin voi ostaa
lippukunnasta.
Retkeilyvarusteet jokainen voi hankkia parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsilla ei
tarvitse olla uusinta untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan
perusvarusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ehjät ja toimivat
varusteet tekevät retkeilystä mukavaa. Lippukunnalla on joitakin varusteita, joten
kannattaa niitä myös kysyä tarvittaessa johtajalta.
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati ja joulujuhla),
joissa kaikkien tulisi olla pukeutuneina “virallisiin” eli partioasuun. On toivottavaa,
että ohjeita noudatetaan. Usein “erilaiset vaatteet kuin kaikilla muilla” tuottaa
lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen
mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa pukeutua partioasuun.
Partioasua saa käyttää kaikissa partiokokoontumisissa, vähintään huivi pitää olla
aina kaulassa (ja huivin saa kun partiolupaus on annettu).

Sudenpennun asu
Partiohuivi Ennen tilaisuutta täytyy
tarkistaa, että huivi on puhdas ja
siisti, eikä
siinä ole ryppyjä. Huivin kulmaa
jätetään käärimättä oman vaaksan
mitan verran.
Hame tai housut Partiotyttöjen asuun
kuuluu ensisijaisesti hame. Hameen
tulee olla tummansininen (myös
musta käy) ja ylettyä juuri polven
yläpuolelle tai olla sitä pidempi.
Housut ovat yksiväriset
tummansiniset (tai mustat) ja
kuviottomat.

Oikeaan hihaan jälkimerkit
kolme rinnakkain. Ylimmäksi
keskelle Tervetuloa-merkki
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Partiopaita on tummansininen college-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna
paikkakuntatunnus ja Häme-merkki, sekä muut jo saadut partiomerkit oikeille
paikoilleen. College voi olla joko virallinen sudenpentucollege (Scandinavian
Outdoorstoresta) tai ihan tavallinen tummansininen college-paita.
Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat.
Kengät ovat tummansiniset tai mustat.
Väiski eli sudenpennun päähine on hyvä nimikoida. Väiskin sijaan käytämme
joissakin tilaisuuksissa lippukunnan omaa tuubihuivia. Niitä saa ostaa omalta
johtajalta.

Vasempaan hihaan
• paikkakuntatunnus
• aluetunnus
• piirimerkki
• järjestötunnus
• lupausmerkit
Oikeaan rintaan
maatunnus, jonka päälle voidaan
ommella tapahtumamerkki.
Tapahtumamerkkiä
pidetään paidassa, kunnes tilalle voi
ommella uuden.

Sudenpentu kasvaa hurjasti sinä aikana kun sudaripaitaa käytetään. Sitä
hankittaessa kannattaa ottaa reilusti iso koko. Paidan alle saa mahtua
toppatakki itsenäisyyspäivänä ja hihoja pystyy aina käärimään. Merkkien
ompelu on työlästä ja niiden siirto moneen kertaan uuteen, isompaan paitaan
on varsin turhauttavaa.
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Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen
suurimmassa nuorisojärjestössä. 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, mutta jokainen
partiojohtaja ei ole nuorisotyön ammattilainen.
Koulutamme kuitenkin itseämme
vapaaehtoistehtäviimme piirin ja lippukunnan
järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla.
Rakentava palaute auttaa meitä mukavan
harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti
yhteyttä! Jokaisen yli 15-vuotiaan aktiivijohtajamme
tulee käydä Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
kolmen vuoden välein ja yksin ryhmää vetämään
alkavalta pyydämme rikosrekisteriotteen.
Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä
lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa ovat myös
leirijohtajat, retkillä myös pienryhmien johtajat eli
akelat, sammot ja vartionjohtajat. Turvallisuudesta
huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet
ensiapukurssit.

Nummen Eränkävijöiden taustayhteisönä toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
ja lippukunnan toiminta on osa seurakunnan nuorisotyötä. Lippukunnan johtajien
arjen tukena toimii seurakunnan partiotyöntekijä Maria ”Malla” Lehtovaara, joka
osallistuu lippukunnan leireille mahdollisuuksien mukaan. Kaikkein näkyvimmin
seurakunta on mukanamme toiminnassa tarjoamalla kokoontumistilat
viikkotoiminnalle. Myös retket ja leirit suuntautuvat usein taustayhteisömme
tarjoamiin leiripaikkoihin. Suurin osa jopa askartelumateriaaleistammekin tulee
seurakunnalta.
Lippukunta on sitoutunut antamaan taustayhteisön tunnustuksen mukaista
uskonnollista kasvatusta. Arjessa tämä tarkoittaa sitä, että lippukuntamme elämään
kuuluvat koloiltojen ja leiripäivien päätteeksi vietettävät hartaushetket ja
sisaruspiirit sekä ruoan siunaaminen ruokalaululla. Lisäksi leirien tai retkien
ohjelmaan voi myös kuulua seurakunnan työntekijän toteuttamia
leirijumalanpalveluksia tai muita hartaushetkiä.
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Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jota lippukunnat käyttävät jäsentensä
tietojen tallentamiseen. Kuksaan voi lisätä alle 18-vuotiaalle partiolaiselle huoltajan
tiedot. Huoltajan tietojen tallentaminen helpottaa yhteydenpitoa lippukunnan ja
kodin välillä. Huoltajalla on mahdollisuus rekisteröityä Kuksan käyttäjäksi ja siten
nähdä huollettavansa tiedot jäsenrekisterissä.
Uusien jäsenien ilmoittautuminen tapahtuu nettilinkin kautta. Näin vanhemmat
voivat merkitä itsensä suoraan huoltajiksi. Osoite on:
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999663
Lisätietoja kohtaan voisi kirjata ainakin lapsen ryhmän nimen jos sen tietää.
Hakemukseen siis vain jäsenen tiedot, ei lapsen tietoihin aikuisen spostia/p.numeroa, ne tulevat sitten huoltajan tietoihin. Jos lapsella ei ole
puhelinnumeroa, voi laittaa numeron 1234567890, tyhjäksi kohtaa ei saa jättää.
Huoltajan rekisteröityminen Kuksaan
Jokainen huoltaja saa oman ”jäsennumeronsa” Kuksaan ja tätä huoltajan
jäsennumeroa tarvitaan kun rekisteröidytään palveluun. Jäsennumero lähetetään
sähköpostilla siihen osoitteeseen, joka on tallennettu huoltajan tietoihin.
Varsinainen rekisteröityminen Kuksaan tapahtuu PartioID:n avulla. PartioID luodaan
kerran, jonka jälkeen sitä käytetään aina kirjauduttaessa sisään Kuksaan.
Ensimmäisellä kerralla toimi seuraavasti:
1. Mene osoitteeseen http://kuksa.partio.fi. Sivun alalaidassa lukee ”Eikö sinulla
ole vielä PartioID:tä?” Klikkaa Rekisteröidy-painiketta.
2. Kirjoita Jäsennumero-kenttään sähköpostilla saamasi jäsennumero ja kirjoita
Sähköpostiosoite-kenttään sama sähköpostiosoite, johon sait viestin
Kuksasta. Sähköpostiosoitteen on oltava sama, jotta rekisteröityminen
onnistuu.
Ota yhteyttä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan mikäli et tiedä omaa
jäsennumeroasi. Klikkaa ruksi kohtaan ”Hyväksyn palvelun käyttöehdot…” ja
klikkaa Jatka-painiketta.

3. Valitse kirjautumistapa, jolla haluat PartioID:tä käyttää. Valittavana on joko
Google-tili tai erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen.
a. Jos valitset Google-tilin ja olet kirjautunut esimerkiksi sisään Gmailohjelmaan, tunnistaa järjestelmä sinut ja ehdottaa: ”Käytät
kirjautumisessa jatkossa Google-tiliäsi xxxx@gmail.com”. Klikkaa
Jatka.
b. Jos valitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, voit keksiä ne itse. Kirjoita
käyttäjätunnus ja salasana muistiin. Lopuksi klikkaa Jatka.
4. Kun rekisteröityminen on onnistunut, ilmestyy ruudulle teksti: PartioID-tilisi
luonti on valmis. Kiitos rekisteröitymisestäsi! Klikkaa Jatka palveluun. Nyt
olet kirjautunut ensimmäistä kertaa Kuksaan.
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Kuksan käyttäminen
Huoltaja näkee Kuksasta huollettavansa/huollettaviensa tiedot. Huollettavien nimet
on listattu vasempaan laitaan ja tiedot avautuvat nimeä klikkaamalla.
Lisätietoja
Apua Kuksan käyttämiseen saat lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajalta
(sanna.uotila@nuer.fi) PartioID:stä lisätietoja löytyy osoitteessa
www.partio.fi/id ja Kuksasta https://lippukunta.partio.fi/lippukunnanjohtaminen/sahkoiset-palvelut/partiorekisteri-kuksa.

Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu
yleensä hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja
lopuksi hartaus, hiljentyminen tai rauhoittuminen. Uusia asioita opitaan usein
jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä kerroilla.
Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa säännöllisesti. Ilmoitattehan lapsen
omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt tulemaan kokoukseen. Saavuttehan
paikalle ajoissa.
Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla, kuin omalla kolollamme.
Pidemmälle ulottuvista retkistä ilmoitamme etukäteen, mutta ihan lähipiirin
retkistä emme välttämättä tiedota.
Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi,
joten kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat
mukaan ja sudenpentuikäisille haalari päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös
syksyn ja kevään kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä
varusteissa pikkupartiolaiset kololle suuntaavat.
Silloin sadevarusteet ovat kova sana eikä
sormikkaatkaan haittaa matkaa.
Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä
kenenkään ole pakko osallistua, jollei halua.
Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava
samojen, johtajien antamien sekä yhdessä
päätettyjen sääntöjen mukaan. Reissuilla ja
koloilloissa saattaa olla eri säännöt kuin kotona,
sillä suuren lapsiryhmän ohjaamiseen tarvitaan
tiukempaa otetta, ettei kaaosta pääse syntymään.
Kotonakin on hyvä tehdä lapselle selväksi, että
partiossa noudatetaan johtajien sääntöjä,
kuunnellaan johtajien ohjeita ja toimitaan johtajien
käskyjen mukaan.
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Leirit ja retket
Nummen Eränkävijät leireilevät kaksi kertaa vuodessa. Lippukunnan oma leiri,
Syysreissu järjestetään aina syyskaudella ja kesäleiri sellaisina vuosina kun tarjolla
ei ole suurempaa, alueellista tai valtakunnallista leiriä. Ryhmillä on sen lisäksi omat
päivä- ja yöretkensä.
Leireille ja retkille ilmoittautuminen
Leireille ja reissuille ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta. Tiedottaminenkin
on mennyt suurelta osin sähköiseen muotoon, sähköpostitse ja Facebookin kautta
tapahtuvaksi. Ilmoittautuminen Kuksan kautta on helppo, nopea ja luotettava.
Allergiat, ruokavaliot, sairaudet ja lääkitykset
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään myös allergioista ja ruokavalioista. Niiden
kertominen mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa
keittiöhenkilökunnan työtä ja auttaa järjestämään lapsellesi turvallisen leirin tai
retken. Laktoosi-intolerantikon on syytä kertoa, mikäli hän ei voi käyttää
vähälaktoosisia tuotteita (hyla, into ym.). Erittäin vaikeissa ruokavalioissa
(maitoallergia, vilja-allergia ym.) pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen ja
mahdollisesti vanhemmilta hieman apua ruokalistan suunnittelussa (ehkä
toimittamaan omat leivät tms. ).
Jos leirille tai tapahtumaan on lähdössä henkilö, jolla on jokin sairaus tai lääkitys,
olisi ainakin tapahtuman johtajalla ja ensiapuvastaavalla hyvä olla asiasta tieto. Asia
pysyy luottamuksellisena jos niin sovitaan. Lääkkeitä ei lippukunnan puolesta saa
antaa, ei edes ensiapuvastaava. Jos leiriläisellä on taipumusta esimerkiksi
päänsärkyyn voi omaan ensiapulaukkuun laittaa särkypillerit ja ohjeistaa niiden
käyttö. Mukaan otettavat lääkkeet tulee ilmoittaa johtajalle ja
ne tulee pakata mieluiten alkuperäispakkauksiinsa. Jos
lääkkeet pakataan jotenkin muuten, tulee niiden mukana olla
selvitys mistä lääkkeestä on kyse, mihin se on tarkoitettu
sekä suositeltu annostusohje. Tämä sen vuoksi, ettei lapsi ota
vahingossa esimerkiksi vanhempien hygieniapussiin
unohtunutta pilleriä, joka ei lapselle sovellu.
Leiri- ja retkimaksut
Leirimaksu maksetaan aina ennen reissua lippukunnan tilille:
Nummen Eränkävijät ry
FI41 5680 1350 011296
Tärkeää maksun yhteydessä on ilmoittaa viestikenttään ryhmän nimi, reissun
ajankohta sekä osallistujan nimi. Huomaa, ettette laita viestiin huoltajan nimeä vaan
osallistujan nimen.
Normaalin käytännön mukaan päiväretkestä maksetaan 5,- euroa ja yöretkestä 10,euroa (per yö). Vanhemmat, jotka osallistuvat apulaisina tai saattajina osallistuvat
maksutta. Isommista, reissuista ja leireistä osallistumismaksut määritellään
erikseen. Maksua ei palauteta osallistujan sairastuttua tai peruutettua tulonsa muun
syyn vuoksi, ellei vanhempi sitä erikseen pyydä rahastonhoitajalta. Maksuilla
katetaan osallistumis-, kuljetus-, materiaali- sekä ruokakuluja.
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Reissuun valmistautuminen
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä vanhemman kanssa. Yhdessä on
hyvä jutella ja harjoitella säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa
itse omat astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Myös
rinkka pakataan yhdessä vanhemman kanssa. Kun lapsi on mukana pakkaamassa,
lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja vanhempi tietää, että kaikki
tarpeellinen on mukana. Ennen leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan
tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" vartiolaisten 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 ja tulitikkujen antaminen lapselle retkelle mukaan saattaa
huolettaa vanhempia. Sudenpentujen retkillä puukot kuitenkin kerätään pois lapsilta
heti retken alussa ja niitä käytetään ainoastaan johtajan valvonnassa.
Mitä leirille tai retkelle
mukaan?
Yleensä kannamme
kaikkia tavaroitamme
ainakin jonkin matkaa.
Yleensä matka on 1–5 km,
minkä takia tavaroiden
pitää olla selässä rinkassa
tai repussa, mutta ei
missään nimessä kassissa.
Kassin kantaminen on
huomattavasti raskaampaa
kuin rinkan. Eri asia on
yöreissut mökeille tai
leirikeskuksiin. Myös
makuupussin ja -alustan
on oltava kiinnitettynä
rinkkaan tai reppuun.
Johtajat eivät voi auttaa
jokaista lasta tavaroiden
kantamisessa. Jokaisessa
retkikirjeessä on oma
varustelistansa, mutta
tässä perusvarusteita, joita
miettiä pakatessa:
Lista Suomen Partiolaisten
julkaisemasta ”Reppu –
Opas seikkailijalle ja
tarpojalle” –kirjasta.
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Yhteydenotot leirille
Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä vanhempien soitot
saattavat laukaista koti-ikävän. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa
leirinjohtajalle tai lapsen ryhmänjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä, jos jokin ei suju
niin kuin pitää.

Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus nielevät rahaa. Retkien ja leirien
osallistumismaksut eivät kata edes niistä aiheutuneita kustannuksia, vaikka aika
pienellä yritämmekin tulla toimeen. Lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan
osin taustayhteisön tuesta, mutta loput rahoista on hankittava itse. Suurin
vuosittainen varainhankintatempaus on loka-marraskuun myyntiurakka, jolloin
kauppaamme adventtikalentereita ja joulukortteja. Satunnaisempia tuloja tulee
myös talkoohommista. Niihin vanhemmat voivat osallistua työpanoksellaan. Jos
kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä
lippukunnanjohtajalle. Ainoastaan omatoimisella varainhankinnalla pystymme
pitämään retkien ja leirien osallistumismaksut niin alhaisina, kuin ne ovat tähän
asti olleet. Osallistumalla varainhankintaan vanhemmat pääsevät konkreettisesti
tukemaan lapsen partioharrastusta.
Joulukampanja, adventtikalenterit ja joulukortit
Kampanjatuotteet – joulukortit ja adventtikalenterit – ovat Suomen Partiolaiset ry:n
ja Hämeen Partiopiiri ry:n valmistuttamia. Lippukunnat ottavat tavarat myyntiin ja
jakavat ne omille partiolaisilleen edelleen myytäviksi.
Myymättä jääneet tuotteet saamme palauttaa tiettyyn rajaan ja päivään mennessä
takaisin Partiotoimistolle. Osan tuotosta saa Suomen Partiolaiset ry, osan Hämeen
Partiopiiri ry ja osan lapsen oma lippukunta. Jokainen tuote, jonka lapsenne saa
mukaansa, mutta joka jää myymättä, on ehdottomasti palautettava määräpäivään
mennessä. Rahan saa takaisin Hämeen Partiopiiriltä vain määräaikaan mennessä
palautetuista tuotteista – muista on maksettava täysi hinta. Jotta vältytään turhalta
rahamenolta ja mielipahalta, on tärkeää myydä ja tilittää tuotteet tai palauttaa
myymättömät määräpäivään
mennessä.
Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä on melko helppoa myydä.
Pienen partiolaisen myyntityötä helpottaa päällä oleva partioasu. Lapset
ohjeistetaan myyntityöhön hyvin, mutta vanhempien apu ja tuki on tärkeää.
Miten voit muuten auttaa?
Vuoden aikana askarrellaan paljon ja kaikki siihen liittyvä materiaali on
tervetullutta. Materiaalin ei tarvitse olla uusia, sillä askarteluissamme on usein
aiheena myös kierrätys. Ennen kuin olet heittämässä käyttökelpoista
askartelumateriaalia pois, kysy lippukunnasta, olisiko sille käyttöä.
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Tiedotus
Tapahtumista tiedotetaan pääosin tiedotelistan kautta sähköpostitse, Facebooksivulla sekä jossakin määrin vielä partiolaisten mukanaan kotiin kuljettamien
tiedotteiden kautta. On erittäin tärkeää, että vanhemmat saavat tiedotteet ja myös
lukevat ne. Vanhemmat myös huolehtivat, että tiedotteiden mahdolliset
palautusosat palautetaan heti seuraavassa kokouksessa.
Lippukunnan nettisivuilta tai lippukunnanjohtajalta löytyy koko ryhmäkohtaisia
sekä koko lippukunnan toimintakalentereita. Näitä päivämääriä seuraamalla voi
suunnitella vaikka mummolareissut tai muut menot jollekin muulle viikonlopulle.
Myös kesäleirin ajankohta päätetään niin ajoissa kuin mahdollista, joten sitä voi
tiedustella jo ennen leirikirjeen saapumista, jolloin kenties vältytään vaikealta
valinnalta ja pettymykseltä lähteäkö partioleirille vai perheen kanssa lomalle.
Sähköposti
Suurin osa viestittelystä tapahtuu tänä päivänä sähköpostin välityksellä. Sen vuoksi
on tärkeää, että huoltaja on antanut lippukunnalle sellaisen sähköpostiosoitteen,
jota käyttää aktiivisesti. Sähköpostia ei kuormiteta turhilla viesteillä. Jos et ole
varma oletko lippukunnan tiedotelistalla, voit tiedustella sitä lippukunnan
sihteeriltä Anu Niemeltä tai sähköpostirekisterin ylläpitäjältämme Visa-Valtteri
Paloposkelta. Johtajillamme on kaikilla käytössä sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@nuer.fi, josta posti kääntyy heidän omiin sähköposteihinsa.
Facebook ja kotisivut
Nummen Eränkävijöillä on kaikille Facebook-käyttäjille avoin sivu:
https://www.facebook.com/nummen.erankavijat
Tuolla sivulla ilmoitellaan yleisluotoisia asioita, ja fiilistellään
tapahtumia. Monella ryhmällä on käytössään myös omat, suljetut
ryhmäsivunsa.
Lippukunnan nettisivut sijaitsevat osoitteessa http://www.nuer.fi/. Sivuilta löytyy
tietoa niin lippukunnasta, tapahtumista kuin ryhmistäkin.
Nuerilainen - lippukuntalehti
Nuerilainen on lippukuntamme pää-äänenkannattaja ja tiedotuslehti, joka ilmestyy
2 kertaa vuodessa. Lehdessä on juttuja ja mainoksia tulevista ja menneistä retkistä,
leireistä ja tapahtumista, lippukunnan toimihenkilöiden palstoja ja kevyempää
asiaa. Kaikki lippukuntamme partiolaiset saavat tehdä juttuja Nuerilaiseen sopimalla
siitä päätoimittajan Virpi Koljosen kanssa. Nuerilaisesta löytyy myös johtajien
ajantasaiset yhteystiedot.
Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa
Nykypäivänä kuvataan paljon, jokaisella on taskussaan kelpo kuvausväline, joka
kulkee aina mukana. Saattaapa olla, että kokouksessa tai tapahtumassa voi olla
paikalla myös lippukunta- tai piirilehden toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen
median edustaja juttua tekemässä.
Partiotapahtumat ovat julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella
osanottajia juttua varten. Haastatteluista on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä.
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Pyrimme myös siihen, että pienimpien partiolaisten kanssa haastattelutilanteessa
on aina mukana myös vanhempi johtaja. Partiolainen tai hänen huoltajansa voi
myös tarvittaessa erikseen kieltää itsensä tai lapsensa kuvaamisen, mikä
käytännössä tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnistettavissa. Kuvauskiellosta
olisi hyvä olla yhteydessä ryhmän johtajaan ja siitä on hyvä mainita myös lapselle
itselleen. Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileirien yhteydessä
kuvauskiellosta pitää aina ilmoittaa erikseen. Lippukunnan omissa julkaisuissa
kuvan yhteyteen ei koskaan laiteta lapsen nimeä ellei siitä ole erikseen kysytty
lupaa.

Vanhemmat partiossa
Partio ei ole vain lasten harrastus, vaan myös vanhemmat voivat lähteä mukaan
partioharrastukseen. Tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten vanhempia.
Suuri osa lippukuntamme aktiivijohtajista ovat tulleet mukaan lastensa myötä.
Toivotamme kaikki vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne
harrastukseen!
Avuksi tapahtumiin, leireille, retkille, kisoihin ja koloiltaan?
Erityisesti leireillä kaivataan auttavia käsiä sekä leirin huollossa että ohjelmassa.
Koska aikuisia on harvoin leirillä liikaa ja suuri osa johtajista tarvitaan pyörittämään
leirin ohjelmaa, tarvitaan vanhempia auttamaan leiriarjen pyörittämisessä.
Tavallisimpia vanhempien tehtäviä ovat auttaminen keittiössä, saunan
lämmittäminen sekä avustaminen leirirakennelmien teossa. Toki jokaisen
vanhemman erityisosaaminen otetaan huomioon, joten jokainen voi itse ehdottaa,
miten parhaiten pystyisi leirin arkea auttamaan. Myös esimerkiksi
sudenpentutapahtumaan ja erilaisiin kisoihin vanhempia toivotaan mukaan;
esimerkiksi saattajaksi oman lapsen ryhmälle yhdessä laumanjohtajan kanssa tai
rastimieheksi, kun lippukunta järjestää tapahtuman Hämeenlinnassa tai lähistöllä.
Myös jos omaat jonkun erikoistaidon, kerrothan siitä, sillä partio-ohjelma on
täynnä erilaisten taitojen opettelua ja lippukunnan johtajatkaan eivät niistä ihan
kaikkea osaa.
Johtajaksi Nummen Eränkävijöihin?
Mikäli haluaisit itse ryhtyä partiolaiseksi, sekin onnistuu. Ota silloin yhteyttä
lippukunnanjohtajaan ja hän kertoo mahdollisuuksistasi enemmän. Yleisin pesti,
jossa aikuisena partion aloittaneet vanhemmat toimivat, on sudenpentu- tai
seikkailijaryhmän johtaja. Näihin pesteihin myös tarvitaan syksyisin 2-5 johtajaa.
Partion oma koulutusjärjestelmä tarjoaa eväät mihin tahansa pestiin ja myös
partiossa vaadittaviin taitoihin saa opastusta joko kursseilla tai lippukunnan
toimintaan osallistumalla.
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Aikuispartio
Jos haluaisit osallistua partiotoimintaan
kokonaan ilman lapsia, onnistuu se
aikuispartiossa. Lippukuntamme
aikuispartiolaiset kokoontuvat keskimäärin
kerran kuussa ympäri vuoden. Ohjelma on
monipuolista ja mielenkiintoista.
Perhepartio
Jos perheessä on alle kouluikäisiä lapsia,
joiden kanssa haluaisitte mukaan partioon,
voi perhepartiotoiminta olla teidän juttu!
Perhepartio kokoontuu noin kerran kuussa
ja ohjelma on mielekästä lapsiperheille.

Vuosittaisia tapahtumia
• Keväällä Sudenpentukisat
• partioparaati
• kesällä kesäleirit
• Syksyllä Sudenpentutapahtumat ja seikkailijakisat
• syys-marraskuussa Syysreissu
• 6.12. Itsenäisyyspäivänjuhla
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Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä kehittäminen ja
uuden oppiminen.
Partio on edullinen harrastus. Kaikkien toivotaan hankkivan
partiohuivin ja partiopaidan.
Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus.
Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi omaan
johtajaan.
Ilmoita aina johtajalle, jos lapsesi ei pääse tulemaan kokoukseen.
Kunnon ulkovaatteet ovat lapsen oma etu kokouksissa ja retkillä.
Ilmoita lapsesi allergiat tarkkaan aina ennen retkeä tai leiriä.
On tärkeää, että vanhempi ei pakkaa lapsen rinkkaa yksin vaan tekee
sen lapsen kanssa.
Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat tulee olla nimikoituna.
Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa.
Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia (koti-ikävän vaara kasvaa).
Kaikki tavarat on kiinnitettävä rinkkaan tai reppuun.
Tärkein varainkeruutempaus kalenterimyynti syksyllä.
Kaikki posti, mitä lapsi saa kokouksesta mukaansa, on tärkeää.
Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle tai ilmoittautua
tapahtumiin ennen ilmoittautumisen umpeutumista.
Nuerilainen on lippukuntalehtemme, josta löytyy mm.
toimintakalenteri ja johtajien yhteystiedot.
Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa
on ilmoitettava välittömästi.
Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä,
viikkotoimintaankin osallistumisen edellytys on maksettu jäsenmaksu.

