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Tervetuloa partioon!
Partio on kaikenikäisten, -näköisten ja -kokoisten yhteinen harrastus. Yhdessä tekeminen on partion
tunnusomaisin piirre. Tämä julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti uusien sudenpentuikäisten partiolaisten
vanhemmille.

Lippukunta
Kyynärön Kiertäjät ry lippukunnan (KyKi) toiminta sijoittuu pääasiassa Sääksjärvelle ja Kuljuun, mutta
jäsenistö koostuu myöskin muualla asuvista partiolaisista. Kyynärön Kiertäjissä on jäseniä tällä hetkellä noin
160, joista sudenpentuja noin 60. Sudenpentutoiminnasta vastaa laumanjohtajien (=Akela) tukena
sudenpentuosaston johtaja – Satu Ilveskorpi. Seikkailijoiden johtajana toimii Sampo – Maria Mamia.
Lippukunnanjohtajana toimii – Tapani Siivola. Lisää tietoa partiosta ja erityisesti Kyynärön Kiertäjistä saa
nettiosoitteesta: www.kyki.fi
Nettisivuilta löydät myös johtajien yhteystietoja sekä tietoa lippukunnan toiminnasta. Lippukunnalla on
myös oma sivu Facebookissa jolta voi seurata lippukunnan tapahtumia.

Partioryhmät lippukunnassa
KyKi:ssä on nykyisin neljä sudenpentulaumaa, kaksi laumoista aloittaa tänä syksynä 2014.
Sudenpentujen (7-9 vuotiaat) ja Seikkailijoiden (10-12 v.) lisäksi partiotoiminnassa ovat mukana Tarpojat
(12-15 v.) Samoajat (15-18 v.) ja Vaeltajat (18-22 v.)
Seikkailijaryhmiä on kolme kappaletta ja Tarpoja-vartioita kykissä on kaksi. Kykin vaeltajaryhmä on
nimeltään Willisiat ja vaeltajia kutsutaan yleensä lippukunnassa Willisioiksi.
Näiden ryhmien lisäksi Kykissä aloittaa syksyllä aikuisille partiolaisille tarkoitettu ryhmä.

Partiohuivi
Partiohuivin käyttöoikeuden vasta-alkaneet saavat sudenpennun lupauksen annettuaan. Yleensä lupaus
annetaan itsenäisyyspäivä-juhlassa. Partiohuivin hankkii jokainen sudenpentu itse. Kykin huivi on sininen.

Taustayhteisöt
Lippukuntamme toimintaa rahoittaa osin Lempäälän kunta, Seurakunta sekä Lions Club. Suurin osa
toiminnasta rahoitetaan kuitenkin partiolaisten ja heidän vanhempiensa talkootyöllä. Leirien ja retkien
kuluihin partiolaiset ottavat osaa pienellä omavastuuosuudella.

Vanhempainyhdistys
Vanhempainneuvostolla (Kyynärön Kiertäjien Vanhempainyhdistys ry.) on aktiivinen rooli
varainhankinnassa. Sen toimintaan kaivataan lisää aktiivisia vanhempia. Se on myös hyvä väylä päästä
osalliseksi omien lastensa harrastuksiin. Teidän apuanne, hyvät vanhemmat, tulemme tarvitsemaan myös
erilaisiin kuljetuksiin, retkivalvojiksi ja avustaviksi ohjaajiksi, joskus ehkä tuuraamaan meitä koloiltoihin.
Leireillä tarvitaan puuronkeittotaitoisia emäntiä, paperinkeräyksiin (n. 2 kertaa/vuosi) tarvitaan
muunmuassa, autoja, peräkärryjä, ilmoitusten jakajia.
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Sudenpennut tarvitsevat vanhempiensa apua myös joulukalentereiden ja -korttien myyntityössä, joiden
tuotosta osa tulee suoraan kyseisen lauman omaan rahastoon.

Jäsenmaksut
Partion jäsenmaksu on noin 60 euroa, Kyki ei kerää toistaiseksi omaa jäsenmaksua, vaan jäsenmaksu
menee kokonaisuudessaan Suomen Partiolaisille. Mikäli perheessä on muita partiolaisia he maksavat
alennetun ns. II-jäsenmaksun, tämä maksu ei sisällä partiolehteä jonka I-maksu sisältää. Maksu sisältää
myös partiovakuutuksen, joka on voimassa kaikissa partion tapahtumissa. Ensisijaisena vakuutuksena toimii
kuitenkin jokaisen sudenpennun oma henkilökohtainen vakuutus, jos sellainen on olemassa. Jäsenmaksu
peritään kerran vuodessa syksyllä. Maksulaput tulevat suoraan kotiin, jäsenmaksun maksaneet saavat myös
alennuksia partiokaupasta.

Partiotoiminta
Partion päämääränä on aktiivinen ihminen, joka elää sovussa itsensä, muiden sekä ympäristönsä
kanssa.Tätä päämäärää sudenpentujen toiminnassa edistävät kansainvälisyys, hengellisyys, ympäristö- ja
terveysasiat, ne eivät ole kuitenkaan itsetarkoituksellisia palasia. Sudenpennun omaan elämänpiiriin
tuotuina nämä asiat muuttuvat todellisiksi, sanoista teoiksi.
Partio on harrastuksena retkeilyyn ja leireilyyn painottuvaa toimintaa.
PT eli partiotaitokisoissa käydään aktiivisesti. Näissä puitteissa on mahdollisuus hankkia itselleen elämyksiä,
monipuolisia kokemuksia sekä tavoitteellista koulutusta, jota voi hyödyntää monella muullakin elämän osaalueella.
Viikkotoiminta muodostuu koloilloista, joita pidämme Sääksjärven seurakuntakeskuksen tiloissa. Silloin
leikimme, laulamme, askartelemme, opettelemme partiotaitoja ja -tietoja, suoritamme merkkejä eri
aihealueista. Menetelmänä on ensisijaisesti tekemällä oppiminen.
Partiotoimintaa ohjaavat partioihanteet.

Partioasu
Partioasuksi sudenpennuille käy tekstitön tummansininen collegepusero, johon kannattaa varata
kasvunvaraa reilusti, koska siihen on tarkoitus kerätä koko sudenpentuajan kaikki partiomerkit.
Partiokaupasta on saatavana myös sudenpennun paidaksi sininen neulepusero. Ulkotilaisuuksissa, kuten
partioparaatissa päällimmäiseksi puetaan partioasu ja sen alle tarvittaessa lämmintä ja tuulenpitävää.
Collegepuseroita voi hankkia partiokaupoista.
Muilla kuin sudenpennuilla partioasu on partiokaupoista ostettava sininen partiopaita, partiokaupoista saa
myös vasempaan hihaan hankittavat paikkakunta- ja piiritunnukset sekä muut ikäkauteen mahdollisesti
liittyvät tunnukset.
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Laumanjohtajien (=Akelojen) yhteystiedot:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________ -lauman kokoontumisaika on
______________________________ “Seuriksella”.
Tarkempi toimintasuunnitelma jaetaan sudenpennuille ensimmäisten
koloiltojen aikana.
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