
Neljäsluokkalaisten seikkailijoiden partiokevät 2020 

Keväällä tutustumme Etelä-ilmansuuntaan! Suoritamme myös Partiotaitokilpailu-merkin 
ja osallistumme seikkailijoille suunnattuun partiotaitokilpailuun, joka kantaa nimeä Hunaja 
ja joka järjestetään Raumalla. Kevään kaikki koloillat ja tapahtumat ovat ryhmän 
toimintasuunnitelmassa, joka annetaan lapsille paperisena versiona ensimmäisessä 
koloillassa. 

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

Koloillat ovat kololla keskiviikkoisin klo 17.30-19.00. Mynämäen Maahisten kolo sijaitsee 
Mynämäen seurakuntatalon (os. 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...). 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 kipeänä), siitä tulee ilmoittaa 
ryhmänjohtajalle hyvissä ajoin ennen koloiltaa! Jos partiolainen jostain syystä haluaa lopettaa 
partion kokonaan, ilmoita myös siitä ryhmänjohtajalle.  

Miten kotiväki pysyy kärryillä partion tapahtumista? 

Tieto tapahtumista toimitetaan lasten kautta paperisena infolappuna, mutta laput lähtevät matkaan myös 
kuksan kautta ja löytyvät sitten vanhempien s-posteista. Infolaput 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 MyMan jäsenet ja huoltajat ja julkinen 
Facebook-sivu nimeltä Mynämäen Maahiset ry. Niihin kannattaa liittyä, sillä niihin päivitetään aktiivisesti 
tietoa lippukunnan toiminnasta. Lippukunnalla on myös Instagram-tili nimeltä mynamaenmaahiset.  

Ryhmänjohtajat ja tapahtumien johtajat lähettävät vanhemmille muistutuksia tapahtumista. Mikäli 
vanhemmalla on WhatsApp-tili, vanhempi voi pyytää ryhmän johtajaa 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.  

Kuka johtaa ryhmää ja miten hänet tavoittaa?  

Ryhmää johtaa Emilia Hänninen, 0406652110, emilia-hanninen@outlook.com 


