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TERVETULOA!
Tänään käsittelemme mm. seuraavia asioita:

– Mitä partio on

– Mitä partio maksaa

– Lippukunta ja turvallinen toiminta

– Viikkotoiminta

– Retkitoiminta ja tapahtumat

– Jäsenrekisteri kuksa

– Taustayhteisö ja katsomukset partiossa

– Partioasu

– Varusteet



MITÄ PARTIO ON?
Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon 
kuuluu noin 45 miljoonaa jäsentä miltei kaikissa 
maailman maissa.

Partion tavoitteena on kasvattaa 
persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan 
tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä 
itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja 
kansainvälisen yhteisön jäseniä. 

Partion kasvatustoiminta tapahtuu partio-
ohjelman avulla. Ohjelma pohjautuu 
kasvatustavoitteisiin ja sitä toteutetaan 
partiomenetelmän avulla.  

Partion kohderyhmä on 7-22-vuotiaat, jotka 
toimivat sudenpennuissa (7-9v), seikkailijoissa (10-
12v), tarpojissa (12-14v), samoajissa (15-17v) ja 
vaeltajissa (18-22v). Lisäksi perhepartio- ja 
aikuispartiotoimintaa.

Ku
va

: A
ap

o 
Ra

in
io



MITÄ PARTIO MAKSAA?
Jäsenmaksu vuosittain noin 70e

– Viikkotoiminta ja sen materiaalit, partiohuivi ja 
merkit

– Partiovakuutus

– Jäsenmaksuvapautusta mahdollista hakea SP:ltä

Retki- ja tapahtumamaksut

– Perustuvat todellisiin kuluihin

– Retkipaikka, ruoka, ohjelmatarvikkeet

– Noin 25-30 euroa viikonloppu

– Maksutukea/vapautusta mahdollista hakea 
lippukunnan hallitukselta

Varainhankinta pienentää painetta nostaa maksuja

– Adventtikalenterimyynti vuotuinen suurin tuloerä

– Bauhaus-inventaario syksyisin
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LIPPUKUNTA = 
PAIKALLISYHDISTYS

Mynämäen Maahiset on rekisteröity yhdistys

Toimintaa johtaa Johtokolmikko eli lippukunnanjohtaja, 
ohjelmajohtaja ja pestijohtaja

Kaikki yli 15-vuotiaat toimivat partiossa johtajina. 
Toiminta täysin vapaaehtoistoimintaa ilman korvauksia.

Johtajisto kokoontuu noin 3-4 viikon välein päättämään 
toiminnasta

Partiossa puhutaan pesteistä, kun tehdään jotain 
tehtävää. Löydät kaikki pestinhaltijat yhteystietoineen 
nettisivuiltamme

Mynämäen Maahiset kuuluu Leijankorven alueeseen, joka 
kuuluu Lounais-Suomen Partiopiiriin, joka kuuluu 
yhteiseen valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen 
Partiolaisiin

Ole pääasiallisesti kaikissa partioasioissa yhteydessä 
ensin omaan lippukuntaan
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VIIKKOTOIMINTA
Partiossa toimitaan omanikäisten ryhmissä

Jokainen ryhmä kokoontuu viikoittain koloiltaan

Toimintaa vetää tehtäväänsä koulutettu 
ryhmänjohtaja(t)

Mikäli ryhmänjohtaja on alaikäinen, on toiminnan 
tukena aina aikuinen partiojohtaja 
(ikäkausivastaava)

Koloilloissa tehdään monipuolista partio-
ohjelmaa. Saat toimintasuunnitelman kauden 
alussa, muista pitää se tallessa!

– Ota koloiltaan aina säänmukaiset varusteet

– Koloiltoja voi olla myös muualla

Ole yhteydessä oman ryhmän johtajaan tai 
tarvittaessa ikäkausivastaavaan
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RETKITOIMINTA 1
Partion ihan ydintä on retkitoiminta! Retket ovat huippujuttuja partiossa

Jokainen ryhmä retkeilee joko oman ryhmän tai oman ikäkauden kanssa kerran puolessa vuodessa

Lisäksi on lippukunnan yhteisiä retkiä, leirejä ja tapahtumia

Monet merkit on jyvitetty toteutettaviksi erilaisten retkien ja tapahtumien sisällä

Retkiin ja tapahtumiin kuljetaan useimmiten kimppakyydeillä. Kyytejä kysytään ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

Retkistä ja tapahtumista tiedotetaan koteihin infolapuilla. Laput tulevat myös sähköpostiin ja löydät ne 
aina nettisivujen tapahtumakalenterista. 

Retkille ilmoittaudutaan kuksassa. Katso jokaisesta lapusta peruutusehdot. Retket pyritään 
laskuttamaan ennen retkeä tai välittömästi sen jälkeen. Peruutustapauksissa retki pääsääntöisesti 
maksetaan, mutta maksua voi olla mahdollista hakea takaisin partiovakuutuksesta. 

Retket ovat keskenään hyvin erilaisia. Joskus ollaan leirikeskuksessa, joskus kämpälle, joskus teltassa, 
joskus vaelletaan, joskus tehdään enemmän eräaktiviteetteja ja toisinaan vaikka taidetta



RETKITOIMINTA 2
Retken ja tapahtuman informaatio löytyy aina 
retkilapusta. Luethan tarkkaan kaikki tiedot ja 
erityisesti varusteluettelon

Infolapussa on aina kerrottu retkenjohtajan 
yhteystiedot. Pyrithän kysymään retkeen liittyvistä 
asioista aina kyseisen retken johtajalta. 

Toivomme, että sudenpennut ja seikkailijat eivät ota 
puhelinta mukaan retkelle. Vakuutuksesta on hankala 
saada korvauksia, mikäli puhelin hajoaa esim. 
kosteuden vuoksi. Tämän lisäksi olemme todenneet, 
että esim. koti-ikävää on helpompi hoitaa, mikäli 
lapsi ei itsenäisesti viestittele kotiin vaan tulee 
juttelemaan johtajalle ja tarvittaessa yhdessä 
soitetaan

Retkille voi osallistua myös osaksi aikaa, mikäli on 
jotain tärkeitä menoja

Myös aikuinen voi lähteä mukaan retkelle 
apukädeksi!
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TURVALLINEN TOIMINTA

Kaikki yli 15-vuotiaat suorittaneet Turvallisesti 
Yhdessä –koulutuksen

Kaikessa toiminnassa noudatetaan partion 
turvallisuusohjeita

Retkillä on riittävästi johtajia, myös aikuisia 
johtajia

Partiossa on todella laaja, monipuolinen ja 
laadukas koulutusjärjestelmä

Lippukunnassa on turva-aikuinen, jonka puoleen 
jokainen voi kääntyä murheiden kanssa
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JÄSENREKISTERI KUKSA
Partion jäsenrekisteripalvelua eli Kuksaa käytetään moneen. Siellä voit

– Päivittää yhteystietoja

– Tehdä jäsenhakemuksen ja erota partiosta

– Nähdä laskut

– Tulostaa ja tallentaa partion jäsenkortin (jolla saa alennusta esim. Scandinavian Outdoor Storessa)

– Ilmoittautua tapahtumiin

Huoltajana voit lisäksi

– Päivittää huollettaviesi tietoja

– Kutsua huollettavillesi uusia huoltajia

Nettisivuillamme tarkempia ohjeita ja jäsenrekisterinhoitaja auttaa aina!

Uusi partiolainen! Muista tehdä jäsenhakemus viimeistään kolmen kokeilukerran jälkeen!



KATSOMUKSET PARTIOSSA
Partio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Partiossa on tilaa kaikenlaisten 
katsomusten edustajille.

Partiossa annetaan katsomuskasvatusta. Suomen partiolaisten peruskirjassa: ” Järjestö toimii positiivisen 
uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon tai muun 
katsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen.”

Tärkeimpinä näyttäytyvät taidot oman elämän rakentamiseen ja katsomusdialogiin

Noin 80%:lla Suomen lippukunnista on taustayhteisönä seurakunta

Mynämäen Maahisten taustayhteisö on Mynämäen seurakunta

Osallistumme seurakunnan toimintaan yleensä noin pari kertaa vuodessa. Osallistumista saattaa olla 
esimerkiksi Partiokirkko (jumalanpalvelus), seurakunnan organisoima lastentapahtuma, kanttorin 
vetämä lauluilta tai itsenäisyyspäivän sankarihautojen kunniakuja. Yhteistyötapahtumiin seurakunnan 
kanssa ei ole pakko osallistua, mutta ne toimivat myös positiivisesti toisiin katsomuksiin tutustumisessa

Taustayhteisönä seurakunta tarjoaa meille ilmaiset kokoontumistilat, tukirahaa toimintaan, ilmaisen 
retkipaikan ja pienen määrän nuorisotyöntekijätukea.



PARTIOASU
Sudenpennut ja seikkailijat käyttävät lippukunnan 
virallista collegpaitaa, joita saa ostaa kololta 20e  
(kuvassa oikealla)

Tarpojat ja sitä vanhemmat käyttävät virallista 
partiopaitaa, joka ostetaan Scandinavian Outdoor
Storesta

Lisäksi kokoviralliseen asuun kuuluu: 
Tummansininen hame tai suorat housut, 
(tummansiniset sukkahousut), tummat siistit 
kengät, partiohuivi ja sudenpennuilla väiski-hattu

Kokovirallista asua käytetään juhlatilaisuuksissa, 
esim. partioparaatissa ja partiokirkossa

Lippukunnan lainavarustepankista löytyy joitakin 
asun osia, esim. hameita ja kenkiä. Kirpparit (esim. 
SPR:n Kontti Turussa ovat hyviä paikkoja tehdä 
löytöjä





VARUSTEET
Partiossa et tarvitse kalliita varusteita! 

– Alkuun kannattaa lainata tarvikkeita. Lippukunnalla myös lainavarustepankki!

Tärkeimmät tarvikkeet ovat säähän sopivat vaatteet ruokailuvälineet, makuualusta, makuupussi ja 
puukko. Jokaisen pitää itse pystyä käyttämään omia varusteitaan (erityisesti makuualustat)!

– Huom! Emme suosittele lapselle a) tylppäkärkistä puukkoa b) puukkoa, jonka teräosa on todella lyhyt

Vanhemmilla ikäkausilla myös rinkka ja vaelluskengät, sekä kohtuupainoinen ja -lämpöinen makuupussi

Mikäli haluat tehdä varustehankintoja, autamme mielellämme! Kysy omalta johtajalta/ Pialta

Ostettaessa kannattaa aina miettiä käyttötarkoitusta. Isompien (tarpojat) kohdalla

– Makuupussin confort-lämpötila nollassa tai miinuksen puolella. Pakkauskoko ja paino sellainen, että sen voi 
ottaa vaellukselle mukaan

– Solumuovinen makuualusta eristää hyvin, on kevyt, ei rikkoudu ja jokainen osaa käyttää sitä

– Rinkan on hyvä olla vähintään 65 litraa



VIESTINTÄKANAVAT
Nettisivuilta www.mynamaenmaahiset.fi löydät 
pääsääntöisesti kaiken tarvitsemasi informaation

Facebookissa sivu Mynämäen Maahiset. 
Pävitämme usein esimerkiksi retkiltä kuvia ja 
kuulumisia faceen.

Instagram @mynamaenmaahiset, josta löydät 
myös paljon kuvia ja kuulumisia

Kuvapankki Flickrissä (linkki nettisivuilla). Tänne 
pyrimme kokoamaan monipuolisesti kuvia 
toiminnasta

Sähköpostia lähetämme Kuksan kautta. Pyrimme 
lähettämään kaikki infolaput ja mahdollisesti 
ajankohtaista infoa sähköpostilla

Whatsapp-ryhmät: Partioryhmillä on omat 
wappiryhmät huoltajille. Tänne pyritään 
laittamaan ajankohtaiset muistuttelut ja se on 
helppo kanava kysyä ryhmänjohtajalta
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AIKUISENA PARTIOON?
Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan partioon?

Lippukunnassamme on oma Aikuispartioryhmä! 
Toiminta on lapsivapaata K18

Toimintaa noin kerran kuussa. Paljon erilaisia 
aktiviteetteja ja retkeilyä

Esim. 19.9. retki Pitkäsmäen luolille ja kalliolaavulle

Voit aina tulla mukaan retkille ja tapahtumiin 
aikuiseksi apukädeksi. Opastamme sinut tehtävään.

Koloilloissa kaivataan sillöin tällöin myös aikuisten 
apua. Voit tulla apukädeksi tai halutessasi vetämään 
jonkin aktiviteetin

Oletko kiinnostunut enenmmänkin
vapaaehtoistyöstä? Meillä pääset halutessasi 
kokeilemaan erilaisia pestejä. Saat myös laadukkaan 
koulutuksen sekä hauska porukan ympärillesi
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#PARTIOSCOUT  PARTIO.FI

Kiitos! Kysymyksiä?


