TIKKURILAN SINISET RY - JÄSENEN OHJE
Tervetuloa Tikkurilan Sinisiin! Tämä ohje on tarkoitettu pääsääntöisesti uusille jäsenille,
mutta miksi ei myös kertauksena vanhemmillekin. Tähän ohjeeseen on kerätty
perustiedot lippukunnasta sekä käytännön vinkkejä ja ohjeita. Ohjeet saattavat ajan
saatossa muuttua, joten seuraa aktiivisesti meidän nettisivuja sekä muuta lippukunnan
viestintää.

TERVETULOA TIKSIIN!
RYHMÄNI NIMI: __________________________________________
JOHTAJANI: _______________________(p.____________________)
IKÄKAUTENI: _____________________________________________

PARTIO-OHJELMA JA IKÄKAUDET
Tikkurilan Siniset ry noudattaa Suomen Partiolaisten virallista partio-ohjelmaa
viikkotoiminnassa, sekä järjestää retkiä, leirejä ja muita tapahtumia sen puitteissa.
Lippukunta järjestää yleensä kaksi yhteistä retkeä vuodessa: yksi retki keväällä ja toinen
syksyllä. Sen lisäksi ryhmät saattavat järjestää omia retkiä tai tapahtumia sekä
osallistua muun tahon järjestämiin partiotapahtumiin (esim. partiotaitokisat). Lippukunta
pyrkii järjestämään kesäleirin niinä vuosina, kun ei järjestetä alueellista tai
valtakunnallista suurleiriä.
Partio-ohjelma on jaettu ikäkausittain tehtäväksi, joten lippukunnan jäsenet jakaantuu
iän perusteella omiin ryhmiinsä. Ikähaarukassa on pelivaraa ja yleensä siirtyminen
ikäkaudesta toiseen tapahtuu oman ryhmän kehityksen puitteissa. Ryhmän siirtymisestä
uuteen ikäkauteen vastaa ryhmänjohtajat yhdessä luotsin tai ikäkausivastaavan kanssa.
Ikäkaudet: sudenpennut (7-10 v.) / seikkailijat (10-12 v.) / tarpojat (12-14 v.) /
samoajat (15-17 v.) / vaeltajat (18-22 v.) / Yli 22 -vuotiaat aikuiset ovat toiminnan
mahdollistajia ja tukena nuoremmille johtajille. Aikuiset voivat osallistua johtajille
suunnattuun ohjelmaan.

PARTIOTOIMINNAN PERIAATTEET
Partiotoiminta on kaikille vapaaehtoista, mutta toivomme jäsenien sitoutuvan
noudattamaan tiettyjä periaatteita osallistuessaan partiotoimintaan.
● Partio on päihteetön harrastus (myös aikuisten osalta)
-

Päihteiden käytössä on nollatoleranssi ja mikäli asiatonta käyttäytymistä
havaitaan, puututaan siihen välittömästi.

● Partio kuuluu kaikille
-

Toiminta on avointa kaikille ikään, sukupuoleen, katsomukseen, uskontoon tai
poliittiseen kantaan katsomatta. Jokainen saa olla oma itsensä ja kunnioitamme
toisiamme sekä erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä.

● Partiossa nollatoleranssi kiusaamiselle ja väkivallalle
-

Kaikkiin kiusaamistilanteisiin, tai jos tilanteeseen liittyy väkivaltaa, puututaan ja
ollaan tarvittaessa yhteydessä koteihin. Tilanne pyritään ratkaisemaan
huoltajien kanssa niin, että kaikilla on mukava tulla partioon.

Partiolupaus: Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen.
Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet,
joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Partioihanteet ja
niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain ja niitä käsitellään osana ohjelmaa.

“Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa
katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”
● Kunnioittaa toista ihmistä
● Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
● Olla luotettava
● Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
● Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
● Kehittää itseään ihmisenä
● Etsiä elämän totuutta

PARTIO-SUOMI-SANAKIRJA
Partiossa käytetään paljon erilaisia nimikkeitä, lyhenteitä ja erikoisia termejä.
Keräsimme tähän useimmin käytetyt sanat helpottamaan partioarkea:
Akela = sudenpentulauman johtaja
Baden-Powell (B-P) = partioliikkeen perustaja, Englanti
EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli ne jotka eivät vielä harrasta partiota
Joukkue = seikkailijaryhmä
Kevätkarkelot = lippukunnan oma kevään päätöstapahtuma
Kevätkausi = tammikuu-toukokuu
Kokous = ryhmän tai muun siihen rinnastettavan yksikön tapaaminen, yleensä kololla
Kolo = lippukunnan kokoontumispaikka
Lauma = sudenpenturyhmä
Lippukunta (lyh. LPK tai lpk) = Tikkurilan Siniset ry, kaikki jäsenet
Luotsi = ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa
Partioasu = partiopaita ja partiohuivi
Partiohuivi = partiolaisen varma tunnusmerkki, käytetään aina partiotoiminnassa
Partiokannus = Vantaan aluejärjestö, johon kuuluu vantaalaiset lippukunnat
Partiopiiri = Lippukunnat Suomessa jakaantuvat maantieteellisen sijainnin
perusteella partiopiireihin (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry)
Puffalo = Tikkurilan Sinisten kämppä Klaukkalassa
Sampo = seikkailijajoukkueen johtaja
Syyskausi = elokuu-joulukuu
Syysstartti = lippukunnan yhteinen syksyn aloitustapahtuma
Tikkurilan Partiotuki (lyh. Partiotuki) = Lippukunnan vanhempainyhdistys

KOLO
Tikkurilan Siniset ry on perustettu vuonna 1946 ja toiminta-alueena on Tikkurila.
Kolotilamme sijaitsee Satomäessa, Tikkurilan SRK:n kerhotiloissa (Ohratie 10 C).
Kolotiloista emme tällä hetkellä onneksemme maksa mitään, joten tilat tulee pitää
siistinä ja ehjinä, kuten myös toiminnassa käytettävät materiaalit. Kolo on auki
kokousaikojen puitteissa ja sieltä löytyy naulakot, kaksi huonetta kokoontumiseen,
keittiö sekä wc-tilat. Muistathan poistuessasi tarkistaa naulakon ja tasot, ettei sinne jää
omia tavaroita.

KUKSA JA JÄSENPALVELU
Lippukunnalla on käytössä jäsenrekisteri Kuksa, johon kerätään jäsenen perustiedot jo
jäseneksi ilmoittautuessa. Perustietoja voi käydä itse päivittämässä Partion
jäsenpalvelussa ja se onkin suotavaa aina yhteystietojen muuttuessa. Kuksaan
kerätään tietoa myös ohjelman etenemisestä, suorituksista sekä toteutuneista
tapahtumista. Jokaiselle alaikäisen jäsenen huoltajalle tulee oma Partio-ID, jolla
kirjaudutaan jäsenpalveluun sekä ilmoittaudutaan tapahtumiin. Täysi-ikäisillä jäsenillä
Partio-ID on henkilökohtainen.
Myös tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan kautta. Ilmoittautumislinkin saat aina
tapahtuman ilmoittautumisen alkaessa ja ne ovat tapahtumakohtaisia. Alaikäiset
ilmoittaa tapahtumaan aina huoltaja. Ilmoittautumisiin ja jäsenrekisteriin liittyvissä
asioissa voit olla yhteydessä suoraan jäsenrekisterinhoitajaan.

PARTIOHUIVI / PARTIOASU / SUORITUSMERKIT
Lippukunnalla on käytössä oma partiohuivi, jonka valmistuksesta vastaa
vanhempainyhdistys Tikkurilan Partiotuki. Partiohuiveja jaetaan lippukunnan
lupauksenantotilaisuuksissa. Lupauksenantotilaisuus on yleensä Kevätkarkeloiden
sekä joulujuhlan yhteydessä. Partiohuivin tilaa ryhmänjohtaja ja se maksetaan
tapahtuman yhteydessä. Huivin tarkka hinta määräytyy joka vuosi erikseen, viime
vuosien toteutunut hinta on ollut n. 15 €.
Partiohuivia käytetään kaikissa partiotapahtumissa ja silloin kuin edustetaan
partiolaisia tai TikSiä. Partiohuivi on osa meidän identiteettiä ja on tärkeä osa
partioasua. Partioasusta ja sen käytöstä on oma ohje lippukunnan nettisivuilla.
Partiomerkit: Lippukunta kustantaa ohjelmaan liittyvät merkit, kuten aloitus- ja
päätösmerkit, jäljet, taitomerkit, osasuoritusmerkit yms. Omakustanteiset merkit on
listattu ohjeeseen partioasusta ja sen käytöstä. Jokainen jäsen ompelee itse merkit
paitaansa, merkkiohjeiden mukaisesti. Merkkiohjeet löydät myös lippukunnan
nettisivuilta.

VARUSTEET JA VÄLINEET
Partiossa ulkoillaan säässä kuin säässä. Jokaisessa kokouksessa tulee olla säänmukainen
yläosa sekä housut, hyvät kengät sekä tarvittaessa päähine ja hansikkaat. Myös rennot
sisävaatteet ovat paikoitellen hyödylliset. Ei kannata laittaa päälle niitä siisteimpiä
vaatteita, vaan sellaiset joita ei pieni lika tai kuluminen haittaa.
Retkille yleensä tarvitaan jo enemmän varusteita. Jos partiotaival on vielä
kokeiluasteella, suosittelemme kysymään varusteita lainaksi tuttavilta tai sukulaisilta.
Retken varusteluettelo määräytyy tapahtuman luonteen mukaisesti ja kunkin
tapahtuman varusteluettelo jaetaan aina erikseen osallistujille. Partiolaisen
perusvälineitä em. vaatteiden lisäksi ovat puukko ja kompassi. Niitä yleensä tarvitaan
joka tapahtumassa. Myös kantajalle sopiva reppu tai rinkka on eduksi.
Lippukunnalta löytyy pari rinkkaa ja makuupussia lainaksi, ota yhteys lippukunnanjohtajaan.

JOHTAJISTO
Ryhmänjohtajat vastaavat viikkotoiminnan pyörittämisestä. Oma ryhmänjohtaja on
jäsenen ensisijainen yhteyshenkilö partioarjen asioissa. Jokaiselle tapahtumalle nimetään
aina oma vastuujohtaja, johon voi olla yhteydessä tapahtumaan liittyvistä asioista.
Pyrkimys on, että on viestintä on aktiivista molempiin suuntiin.
Jokainen lippukunnan johtaja on partiossa vapaaehtoisena, eli kenellekään lippukunnan
jäsenelle ei makseta palkkaa. Partiota tehdään pitkälti omalla vapaa-ajalla, joten älä
ihmettele jos et saa viestiisi heti vastausta. Osa asioista saattaa vaatia myös selvittelyä
toisaalta, joten kärsivällisyys on valttia.
Johtajiston yhteystiedot löytyvät lippukunnan nettisivuilta. Jos sieltä ei löydy asiaan
sopivaa henkilöä, voit laittaa meille myös sähköpostia tiksiry@gmail.com
josta viestisi välitetään oikealle taholle.

VANEHMPAINYHDISTYS - PARTIOTUKI
Lippukunnan taustatukena toimii vanhempainyhdistys Tikkurilan Partiotuki. Partiotuen
tehtävä on tukea lippukuntaa esimerkiksi varainhankinnan projekteissa, retkien tai
tapahtumien apukäsinä sekä toimii vanhempien kohtaamispaikkana. Partiotuen
hallituksessa on paikkoja avoinna ja jos vähänkin kiinnostaa toiminta lippukunnan
taustalla, niin lisätietoja antaa Partiotuen puheenjohtaja.

TAUSTAYHTEISÖT
Lippukunnan merkittäviä taustayhteisöjä partiotahojen lisäksi ovat Vantaan kaupunki
sekä Tikkurilan seurakunta. Vantaan kaupunki tukee toimintaamme vuosittain toimintaja kohdeavustuksilla. Tikkurilan seurakunta tarjoaa meille kokoontumistilan (kolo) ja
tukee taloudellisesti Tikkurilan alueen lippukuntia. Vaikka seurakunta onkin
taustayhteisömme ja heidän kanssaan tehdään jonkin verran yhteistyötä, toimintamme
on uskonnosta riippumatta avointa kaikille.

JÄSENMAKSU / PARTIOVAKUUTUS / MUUT MAKSUT
Jokainen jäsen saa Suomen Partiolaisilta jäsenlaskun, jonka maksuohjeet löytyvät
laskusta. Jäsenmaksu koostuu Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta sekä mahdollisesta
partiopiirin omasta jäsenmaksusta. Tikkurilan Siniset ei peri omaa jäsenmaksua.
Jäsenmaksun maksaminen on partioon osallistumisen ehtona. Jäsenmaksun maksaneilla
on toiminnassa voimassa oleva, toissijainen partiovakuutus. Aloittava jäsen, joka on
jäsenrekisterissä, mutta ei ole vielä saanut ensimmäistä laskua on jo varsinainen jäsen.
Tapahtuman luonteesta riippuen, maksetaan osallistumismaksu, jolla katetaan
tapahtuman kuluja. Retkien hinta (ryhmä tai lippukunta) vaihtelee yleensä 5 - 15 €
välillä, leirimaksut (vklp pidemmät) ovat yleensä korkeampia. Muiden partiotapahtumien
hinnoittelusta päättää järjestävä taho ja niistä ilmoitetaan aina ilmoittautumisen
yhteydessä.
Partion jäsenmaksuun on haettavissa maksuvapautusta. Se voidaan myöntää
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tällä halutaan varmistaa kaikille
tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua partioon. Lippukunnan tapahtumien maksuista voi
hakea maksuvapautusta samoin perustein ja niistä päättää lippukunnan hallitus
luottamuksellisesti.

OSALLISTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT
Lippukunnan omat tapahtumat: Pääsääntö on, että osallistumismaksu voidaan periä
osallistujalta, mikäli peruutusta ei ole tehty viim. viikkoa ennen viikonloppuretkeä tai
viim. kaksi viikkoa ennen yli viikonlopun mittaista tapahtumaa. Jos sairastuminen tai
terveydellinen tila estää osallistumisen, voi tapahtuman johtaja päättää
osallistumismaksun palauttamisesta.
Muut partiotapahtumat: Jokaisessa tapahtumassa on omat peruutusehtonsa, joihin
tulee tutustua jo ilmoittautumisvaiheessa. Lippukunta voi periä osallistumismaksun
suoraan jäseneltä, mikäli peruutusehtoja ei ole noudatettu ja lasku siitä tulee
lippukunnalle.

VIESTINTÄ
Lippukunnalta ja muilta partiotahoilta saattaa tulla viestiä sähköpostitse tapahtumista
tai muista ajankohtaisista asioista, joten varmistathan että tietosi ovat oikein
jäsenrekisterissä. Tarkista myös, että markkinointikielto on pois käytöstä, jotta viestit
tulevat varmasti perille. Viestejä tulee yleensä parista muutamaan kuukaudessa, joten ei
kuormita sähköpostia liiakseen. Ryhmän sisäisessä viestinnässä johtajat päättävät
yhdessä huoltajien kanssa sopivimman viestintämuodon ja viestivät niillä kanavilla
ryhmän sisäisistä asioista.

HYÖDYLLISET LINKIT
Lippukunnan nettisivut: www.tikkurilansiniset.fi
Tikkurilan Partiotuki: www.tikkurilansiniset.fi/tikkurilan-partiotuki-ry
Johtajiston yhteystiedot: www.tikkurilansiniset.fi/johtajisto
Lippukunnan tapahtumakalenteri: www.tikkurilansiniset.fi/tapahtumat
Ohjeet, materiaalit: www.tikkurilansiniset.fi/lippukuntalaiselle
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
Partiokannus: www.partiokannus.fi
Suomen Partiolaiset: www.partio.fi
Jäsenpalvelu: www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/
Jäsenmaksut: www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Tietoa partiosta huoltajille: www.partio.fi/partiolaiselle/huoltajille/

