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Tervetuloa partioon!
Partio on kaikenikäisten, -näköisten ja -kokoisten yhteinen harrastus. Yhdessä tekeminen on partion
tunnusomaisin piirre.
Kyynärön Kiertäjät ry on Lempäälän Sääksjärvellä toimiva lippukunta. Sudenpentutoiminnasta vastaa
laumanjohtajien (=Akela) tukena sudenpentuosaston johtaja – Heli Ahlfors. 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. Lippukunnan
järjestämille leireille ja muihinkin tapahtumiin ilmoittaudutaan lippukunnan nettisivuilla. Lippukunnalla on
myös oma sivu Facebookissa, jolta voi seurata lippukunnan tapahtumia.

Ikäkaudet partiossa
Sudenpennut (7-9 v.)
Seikkailijat (10-12 v.)
Tarpojat (12-15 v.)
Samoajat (15-18 v.)
Vaeltajat (18-22 v.)
KyKissä toimii neljä sudenpentulaumaa. Seikkailijaryhmiä on kolme kappaletta ja Tarpoja-vartioita Kykissä
on neljä. Kykin vaeltajaryhmä on nimeltään Willisiat ja vaeltajia kutsutaan yleensä lippukunnassa
Willisioiksi. Näiden ryhmien lisäksi Kykissä toimii aikuisille partiolaisille tarkoitettu ryhmä, Huuhkajat.

Partiohuivi ja partioasu
Partiohuivin hankkii jokainen sudenpentu itse. Kykin huivi on sininen.
Partioasuksi sudenpennuille käy tekstitön tummansininen collegepusero, johon kannattaa varata
kasvunvaraa reilusti, koska siihen on tarkoitus kerätä koko sudenpentuajan kaikki partiomerkit.
Ulkotilaisuuksissa, kuten partioparaatissa päällimmäiseksi puetaan partioasu ja sen alle tarvittaessa
lämmintä ja tuulenpitävää. Collegepuseroita voi hankkia Scandinavian Outdoor-liikkeestä (Stockmann
3.kerros).
Muilla kuin sudenpennuilla partioasu on Scandinavian Outdoor-liikkeestä ostettava sininen partiopaita.
Sieltä saa myös vasempaan hihaan hankittavat paikkakunta- ja piiritunnukset sekä muut ikäkauteen
mahdollisesti liittyvät tunnukset.
Muistathan nimikoida vaatteet ja muutkin partiossa mukana kulkevat tavarat!

Taustayhteisöt ja varainhankinta
Lippukuntamme toimintaa rahoittaa osin Lempäälän seurakunta, kunta sekä Lions Club. Taustayhteisöistä
seurakunta tarjoaa Kykille tilat, joissa toimimme. Osa toiminnasta rahoitetaan kuitenkin partiolaisten ja
heidän vanhempiensa talkootyöllä. Leirien ja retkien kuluihin partiolaiset ottavat osaa pienellä
omavastuuosuudella.
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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 auttamaan meitä koloiltoihin.
Leireillä tarvitaan henkilöitä keittiölle. Paperinkeräyksiin (n. 2 kertaa/vuosi) tarvitaan muun muassa, autoja,
peräkärryjä ja ilmoitusten jakajia.

Jäsenmaksu
Partion jäsenmaksu on noin 60 euroa. Kyki ei kerää toistaiseksi omaa jäsenmaksua. Maksuun sisältyy sekä
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että Hämeen partiopiirin jäsenmaksu.
Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat Imaksun. Tämän maksun maksaneet saavat kotiinsa Partio-lehden. Alennetun II-maksun maksavat saman
perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja tähän maksuun ei sisälly lehteä.
Maksu sisältää myös partiovakuutuksen, joka on voimassa kaikissa partion tapahtumissa. Ensisijaisena
vakuutuksena toimii kuitenkin jokaisen partiolaisen oma henkilökohtainen vakuutus, jos sellainen on
olemassa. Jäsenmaksu peritään kerran vuodessa syksyllä. Maksulaput tulevat suoraan kotiin, jäsenmaksun
maksaneet saavat myös alennuksia Scandinavian Outdoor-liikkeistä.

Partiotoiminta
Partio on harrastuksena retkeilyyn ja leireilyyn painottuvaa toimintaa. Ryhmillä on omia päivä- ja yö retkiä,
joiden lisäksi järjestetään kolme yhteistä leiriä; syys- talvi- ja kesäleiri.
PT eli partiotaitokisoissa käydään aktiivisesti ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. Partiossa on
mahdollisuus hankkia itselleen elämyksiä, monipuolisia kokemuksia sekä tavoitteellista koulutusta, jota voi
hyödyntää monella muullakin elämän osa-alueella.
Viikkotoiminta muodostuu koloilloista, joita pidämme Sääksjärven uuden seurakuntakeskuksen
valmistumiseen asti Kuljun vanhalla seurakuntatalolla. Kololla leikimme, laulamme, askartelemme,
opettelemme partiotaitoja ja –tietoja ja suoritamme merkkejä eri aihealueista.
Varusteita vuokralle
Kyynärön Kiertäjien jäsenet voivat vuokrata lippukunnan varusteita omaan käyttöön. Kyselyt varusteista voi
esittää omalle johtajalle tai suoraan kalustonhoitaja Ville Laurikaiselle.

Lisätietoja
Kyynärön Kiertäjät - www.kyki.fi
Hämeen Partiopiiri - www.hp.partio.fi
Suomen Partiolaiset - www.partio.fi
Scandinavian Outdoor - www.scandinavianoutdoor.fi
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Partiosanastoa
Akela

7–9-vuotiaiden sudenpentujen johtaja.

Ihanteet

Ihanteisiin, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta.

Ikäkausivastaava

Jos lippukunnassa on useampia laumoja tai vartioita, voidaan koko ikäkauden
toiminnasta vastaamaan pestata erillisiä ikäkausivastaavia

Joukkue

10–12-vuotiaiden seikkailijaryhmä

Kolmiapila

Partiotyttöjen tunnus

Kolo

Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat

Lauma

7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä

Lippukunta

Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukuntaan kuuluu noin 20–
200 eri-ikäistä partiolaista ja sen ohjaajat ovat vapaaehtoisia. Suomessa on noin
750 toimivaa lippukuntaa 302 kunnassa.

Partioasu

Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa yms. juhlallisissa tapahtumissa.

Partiohuivi

Partiolaisten paras tunnusmerkki on partiohuivi, joka on erilainen joka
lippukunnalle.

Partiokisat

Partiolaiset mittelevät taidoistaan monta kertaa vuodessa järjestettävissä
partiotaitokilpailuissa (pt-kisat).

Partiolilja

Partiolaisten tunnusmerkki. Se kuvastaa kompassiruusua, joka osoittaa oikean
suunnan elämään.

Partiolupaus

"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa ’ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille."

Partiopiiri

Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella
kymmeneen partiopiiriin.

Partiotervehdys

Oikean käden kolmella sormella tehty tervehdys muistuttavat partiolaisia
partiolupauksen kolmesta kohdasta. Sudenpennut tervehtivät kahdella sormella.

Partioviikko

Partiolaisten jokavuotinen tapahtuma ympäri maailman. Suomessa partioviikkoa
vietetään vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön nimipäivä eli
23.4.

Robert Baden-Powell

Partionimi B-P. Kansainvälisen partioliikkeen perustaja.

Sampo

10–12-vuotiaiden seikkailijoiden johtaja

Sisupartiolainen

Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai
muun ominaisuuden takia.

