
Tervetuloa partioon uusi 
sudenpentu! 

 

 

Mitä se partio sitten on?  
 

Partiossa kokoonnutaan viikottain koloiltaan omien johtajien kanssa. Koloiltojen lisäksi on lauman 
omia retkiä sekä lippukunnan yhteisiä retkiä ja tapahtumia. Kaikki koloillat aiheineen sekä erilaiset 
tapahtumat selviävät koko syyskauden toimintasuunnitelmasta, joka jaetaan lapsille 
ensimmäisessä illassa. Heti toimintasuunnitelman ilmestyttyä kannattaa merkitä perheen 
kalenteriin kaikki erikoispäivämäärät. Partion ydin on retkeilyssä, joten toivomme runsasta 
osanottoa ja kotiväen kannustusta osallistumiseen! Partiossa tehdään eri teemaisia merkkejä 
(jälkiä), joista viikoittainen toiminta ja retkien ohjelma koostuu.  
 

Koloillat – mitä, missä ja mitä mukaan? 

 

Viikoittaiset partioillat järjestetään omassa kokoontumispaikassa, jota kutsutaan koloksi. Kolomme 
sijaitsee seurakuntakodin alakerrassa osoitteessa Keskuskatu 17 (käynti joen puolelta, portaat 
alas). Johtaja tulee ulos lapsia vastaan noin viisi minuuttia ennen illan alkamista.  
 

Kololle tulee ottaa mukaan säänmukaiset ulkovarusteet. Ulkoilemme pääsääntöisesti joka kerta. 
Myös oma penaali voi olla kiva olla mukana, kololta tosin löytyy yhteisiä kyniä sun muuta tavaraa. 
Jokainen sudenpentu saa oman Jälkikirjan, johon merkitään aina kunkin illan aikana tehdyt 
aktiviteetit. Kirjan säilyttämisestä kololla tai mukana kuljettamisesta sovitaan myöhemmin.  
 

Koloilloissa leikitään paljon, tehdään 
toiminnallisesti partio-ohjelman aktiviteetteja ja 
aina lopuksi rauhoitutaan kuuntelemaan iltasatua 
tai musiikkia. Lapset voi tulla hakemaan alhaalta, 
jos olet hieman ajoissa, tulethan hiljaisesti sisään, 
kiitos! Johtajat näkevät mielekkään vanhempia ja 
ehtivät jutella ajankohtaisista asioista koloillan 
jälkeen.   
HUOM! Mikäli sudenpentu ei osallistu koloiltaan 
(esim. on sairaana), toivomme siitä ilmoitettavan 
ryhmänjohtajalle ennen iltaa! Mikäli lapsi 
harkitsee harrastuksen lopettamista, toivomme 
myös vanhempien olevan yhteydessä.  
 

 

 



 

Miten kotiväki pysyy kärryillä partion tapahtumista? 

 

Tieto erilaisista tapahtumista toimitetaan lasten kautta paperisena versiona, mutta laput löytyvät 
myös nettisivuiltamme (mynamaenmaahiset.fi). Nettisivuilla on myös muuta hyödyllistä tietoa 
(esim. ohjeet partiomerkkien ompeluun). Mynämäen Maahisilla on suljettu Facebook-ryhmä 
nimeltä MyMn jäsenet ja huoltajat sekä julkinen ulkoiseen viestintään tarkoitettu sivu Mynämäen 
Maahiset. Kumpaakin kannattaa seurata aktiivisesti. Lippukunnalla on myös Instagram-tili nimeltä 
mynamaenmaahiset. Laumalla on oma huoltajille tarkoitettu whatsapp-ryhmä, johon tulee 
ajankohtaisia muistutuksia ja jossa huoltajat voivat kysyä asioita lauman johtajilta. 
 

Mitä partio maksaa? 

 

Partiossa on käytössä vuoden välein laskutettava jäsenmaksu, joka on noin 60 euroa. Ensimmäinen 
jäsenmaksu tulee laskutettavaksi lokakuun tienoilla ja kattaa toiminnan vuoden 2020 loppuun. Sait 
ilmoittautuessa ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen sähköisesti (ohjeet myös nettisivuilla). 
Teethän jäsenhakemuksen heti, sillä partiovakuutus astuu voimaan, kun jäsen on kirjattu 
jäsenrekisteriimme Kuksaan. Muita kustannuksia partiossa tulee retkistä ja leireistä. 
Perusviikonloppuretki maksaa yleensä 15-25 euroa, jolla kustannetaan mm. paikkavuokra, ruoka ja 
ohjelma. Alkuvaiheessa ei ole tarpeen hankkia mitään erityisiä retkeilyvarusteita.  
 

Kuka ryhmää johtaa? 

 

Ryhmän johtajina toimivat Akelat Pia Aalto pia.aalto@partio.net, 0407286800, Beata Siutla 
beata.siutla@gmail.com 0400737111 ja Sara Rintala sara.rintala@gmail.com 
0409303767.  Johtajat toimivat ryhmän kanssa vuoroviikoin. Kulloisenkin johtajan näkee 
toimintasuunnitelmasta. Pääosin viestintä toivotaan keskitettävän Pialle, mutta yksittäistä 
koloiltaa koskevat asiat toivotaan viestivän sille, kenen vastuulla koloilta on. Vastaamme 
mielellämme erilaisiin kysymyksiin ja otamme palautetta vastaan, joten älä epäröi olla yhteydessä! 
 

Kiinnostaako vapaaehtoistyö? 

 

Partio on maailmanlaajuinen vapaaehtoistyöhön nojaava kasvatusjärjestö. Partiossa aikuisetkin 
saavat kokea erilaisia elämyksiä ja pitää hauskaa hyvässä seurassa. Lippukunnassa on aina tarvetta 
ja arvostusta apukäsille. Tarvitsemme silloin tällöin vanhempien apua esimerkiksi retkille tai 
koloiltoihin. Voit kertoa jo nyt, mikäli sinua kiinnostaa tulla joskus mukaan tai voit ilmiantaa itsesi 
aina kulloinkin apua pyydettäessä. Meillä on myös aikuisten oma partioryhmä Pullasorsat yhdessä 
Mietoisten Kolopuutinttien kanssa. Aikuispartioryhmässä pääsee tekemään aikuisten omaa 
partiota ilman lapsia.  
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