
Neljäsluokkalaisten seikkailijoiden partiosyksy 2019 

Syksyllä pääsemme tutustumaan seikkailijaohjelmaan! Teemme seikkailijan aloitusmerkin eli 

Tervetuloa-merkin ja opettelemme tärkeitä retkeilytaitoja Pohjoinen-ilmansuuntamerkissä. 

Päiväretkellä päästään kansainvälisiin tunnelmiin Maailma-taitomerkkiä tehdessä ja yöretkellä 

tutustumme luonnon monimuotoisuuteen WWF:n Panda-merkissä. Kaikki syksyn koloillat ja 

tapahtumat ovat ryhmän toimintasuunnitelmassa, joka annetaan lapsille ensimmäisessä 

koloillassa. 

Missä ja milloin koloillat ovat, mitä sinne tarvitsee mukaan ja mitä siellä tehdään? 

Koloillat ovat kololla keskiviikkoisin klo 17.30-19.00. Syksyn ensimmäinen koloilta on 4.9. Mynämäen 

Maahisten kolo sijaitsee seurakuntatalon (Keskuskatu 17) alakerrassa. Kolon sisäänkäynti on joen 

puoleiselta sivulta.  

Koloiltaan tulee ottaa mukaan säänmukaiset ulkovaatteet ja partiohuivi. Olemme yleensä joka 

koloillan aikana sekä sisällä että ulkona, eli esimerkiksi farkut eivät ole hyvä housuvalinta 

talvipakkasilla. Partiolaisen tunnistaa partiohuivista, ja se tulisi olla kaulassa aina kun ollaan partiossa 

(koloillassa, retkellä, leirillä,…). Uudet partiolaiset saavat oman partiohuivin syksyn päätteeksi 

järjestettävässä merkkienjakotilaisuudessa. Huivi ja merkit ovat ilmaisia. Halutessaan koloiltoihin voi 

pukea partiopaidan. Partiopaitoja voi ostaa johtajilta hintaan 20€. (Maksu laskulla Maahisten tilille, ei 

käteisenä.) 

Koloilloissa leikitään, tehdään suoritettavien partiomerkkien (eli ilmansuuntien ja taitomerkkien) osia eli 

aktiviteetteja ja lopuksi on hiljentyminen, jossa yleensä kuunnellaan satua tai musiikkia. Partiolainen voi ottaa 

kännykän koloiltaan, mikäli se pysyy koloillan ajan esimerkiksi repussa tai taskussa. Sitä ei tarvita koloillan aikana. 

Partiovakuutus ei korvaa mahdollisia rikkoutuneita laitteita. 

HUOM! Mikäli partiolainen ei osallistu koloiltaan (esim. on), siitä tulee ilmoittaa ryhmänjohtajalle ennen 

koloiltaa! Jos partiolainen jostain syystä haluaa lopettaa partion kokonaan, muista ilmoittaa myös siitä. 

Miten kotiväki pysyy kärryillä partion tapahtumista? 

Tieto tapahtumista toimitetaan lasten kautta paperisena infolappuna, mutta laput löytyvät myös nettisivuiltamme 

(mynamaenmaahiset.fi). Nettisivuilla on myös muuta hyödyllistä tietoa (esim. ohjeet partiomerkkien ompeluun, 

uutisia tapahtumista ja johtajien yhteystiedot). 

Mynämäen Maahisilla on suljettu Facebook-ryhmä nimeltä MyMa ja julkinen Facebook-sivu nimeltä Mynämäen 

Maahiset ry. Niihin kannattaa liittyä, sillä niihin päivitetään aktiivisesti lippukunnan toiminnasta. Lippukunnalla on 

myös Instagram-tili nimeltä mynamaenmaahiset. 

Ryhmänjohtajat ja tapahtumien johtajat lähettävät vanhemmille muistutuksia tapahtumista. Mikäli vanhemmalla on 

WhatsApp-tili, voi pyytää ryhmänjohtajaa liittämään hänet ryhmäläisten vanhempien WhatsApp-ryhmään. Mikäli 

WhatsApp-tiliä ei ole, voi pyytää muistutukset joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Joistakin tapahtumista lähetetään 

tieto myös sähköpostiin. Kun täytät partiolaisen jäsenhakemuksen Kuksa-jäsenrekisterissä, varmista, että lisäät 

huoltajan yhteystiedot huolella ja oikein. Tietoja voi tarvittaessa päivittää itse. 

Ketkä johtavat ryhmää ja miten heidät tavoittaa? 

Ryhmää johtavat Elmiina Huhtala ja Elisabet Pöyry. Yhteydenotot ensisijaisesti Elmiinalle. 

Elmiina: 040 4132567, elmiina@dnainternet.net  

Elisabet: 040 4862192, elisabet.poy@gmail.com 


