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Esipuhe 
 
Pidät kädessäsi partiolippukunta Tammeron omaa opasta partiolaisen kotiväelle. 
Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös par-
tiolaisen kotiväen olisi hyvä tietää. Toivomme teidän lukevan esitteen tarkasti.  
Johtajiin saa myös ottaa rohkeasti yhteyttä, jos joku asia askarruttaa. Mikään kysymys 
ei ole turha! 
 
Iloista partiotaipaletta toivottaen,  
 
Tammero ry:n johtajisto 
 
 
päivitetty 14.8.2017 
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SISÄLLYS 
 
1. Partiosta yleisesti  
a. Mitä partio on? 
b. Kuka on kukin? Mikä on mikin? 
c. Mitä partio maksaa?  
d. Partiolaisen pukeutumisohje 
 
2. Johtajat 
a. Johtajien vastuut ja velvollisuudet  
b. Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa? 
 
3. Viikoittaiset kokoukset 
 
4. Leirit ja retket 
a. Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje  
b. Allergiat ja ruokavaliot 
c. Osallistumismaksukäytäntö  
d. Leirille valmistautuminen  
e. Yhteydenotot leirille 
f. Mitä retkelle mukaan? 
 
5. Varainhankinta ja taloudenpito  
a. Yleisesti 
b. Joulukampanja- myyntitempaus syksyllä 
 
6. Tiedottaminen  
a. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen 
b. Lippukuntalehti Tropelli 
c. tammero.fi 
d. Kotiväenillat 
e. Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa 
 

7. Jäsenyys partiossa 
a. Jäsentietojen ylläpito  
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 1. PARTIOSTA YLEISESTI  
 
a. Mitä partio on? 
 
Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä 
ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa tai vartiossa. Ryhmässä on mahdollisuus kas-
vaa vastuuseen ja oppia, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muo-
dostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisiltaan. 
 
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea jokaisen kasvua ottaen huomioon hänen ke-
hitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi 
ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, 
toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 
 
Partiolupaus on yhteinen kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, 
joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme 
mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tuke-
vat itsensä ja toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avar-
tuminen ja usko johonkin itseä korkeampaan. 
 
Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa 
tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Toimin-
ta on avointa kaikille ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. 
 
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteen-
sä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 70 000. Tammero ry on jäsen aluejär-
jestö Tampereen Partiolaiset ry:ssä sekä Hämeen Partiopiiri ry:ssä, jossa on noin 10 
000 partiolaista. Lippukunnan ohella sekä piiri, Tampereen Partiolaiset ry, että kes-
kusjärjestömme Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestävät partiotapahtu-
mia, joihin lippukuntamme jäsenet voivat osallistua. Suomen Partiolaiset - Finlands 
Scouter ry taas on jäsenenä sekä Partioliikkeen maailmanjärjestössä WOSM:ssa että 
Partiotyttöjen maailmanliitossa WAGGGS:ssa.  
 
b. Kuka on kukin? Mikä on mikin? 
 
Ajantaiset pestinhaltijat sekä heidän yhteystietonsa löytyvät Tropellista sekä Tamme-
ron nettisivuilta. 
 
Lippukunta = Paikallisen partiotoiminnan ydin, jossa toteutetaan viikkotoimintaa ja 
järjestetään retkiä ja leirejä. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Tam-
merossa on n. 130 jäsentä. 
Lippukunnanjohtaja = Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
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Apulaislippukunnanjohtaja = Lippukunnanjohtajan "oikea käsi" 
Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta 
Sihteeri = Toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä sekä vastaa lippukunnan arkis-
tosta. 
Pestijohtaja = Huolehtii johtajien riittävyydestä, rekrytoinnista ja johtajahuollosta 
sekä ohjaa johtajia kouluttautumaan. 
Ohjelmajohtaja = Vastaa lippukunnan toiminnan partiomaisuudesta sekä tukee 
ryhmien johtajia ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Jäsensihteeri = Pitää Suomen Partiolaiset ry:n jäsenrekisterin, eli Kuksan, ajan tasal-
la Tammeron osalta, vastaa jäsenmaksuihin liittyviin kysymyksiin 
Viestintävastaava = Päivittää lippukunnan nettisivuja (www.tammero.fi) sekä Face-
book-sivua (www.facebook.com/tammerory). Lähettää n. neljä kertaa vuodessa tie-
dotteita, joissa infotaan tulevista tapahtumista ja leireistä. Toimittaa kahdesti vuodes-
sa ilmestyvää lippukuntalehti Tropellia. 
 
Johtajisto = Noin kerran kuussa kokoontuva lippukunnan hallitus, joka päättää lip-
pukunnan tärkeistä asioista.  
Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolo sijaitsee 
Linnainmaan seurakuntatalon alakerrassa, osoitteessa Korpikodinkatu 2. 
 
Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen 
Lauma= Sudenpentujen ryhmä, jossa on 8–12 sudenpentua. Lauma toteuttaa su-
denpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat ret-
kille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. 
Akela = Sudenpentulauman johtaja 
 
Seikkailiija = 10–12-vuotias partiolainen 
Joukkue = Seikkailijoiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkue kokoontuu 
kerran viikossa ja toteuttaa ohjelmaa, jossa on paljon toimintaa ja retkiä kokousten 
lisäksi. 
Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja. 
 
Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen 
Tarpojavartio = Tarpojien ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Vartio kokoontuu 
kerran viikossa ja toteuttaa ohjelmaa, jossa on jo enemmän haastetta. 
Tarpojavartionjohtaja = 15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta 
aikuisen tuella. 
Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen. 
 
Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen 
Samoajavartio = Samoajien ryhmä, johon kuuluu 4–12 samoajaa. Vartio kokoon-
tuu säännöllisesti 
 ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu tapahtumiin.  
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Samoajavartionjohtaja = 15–17-vuotias samoajavartiosta valittava vertaisjohtaja, 
joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella. 
Samoajaluotsi = Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen. 
 
Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen 
Vaeltajavartio = Vaeltajien ryhmä, johon kuuluu 3–5 vaeltajaa.  
Vaeltajavartionjohtaja = 18–22-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa 
vartion toimintaa. 
Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki. 
 
Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta 
 
Lippukuntalehden päätoimittaja = Huolehtii lippukuntalehden toimittamisesta 
Kalustonhoitaja = Huolehtii lippukunnan tavaroista ja kalustosta sekä Luolan jär-
jestyksestä 
Kolovouti = Huolehtii kolon, eli kokoontumistilan, tarvikkeista, järjestyksestä sekä 
laatii siivouslista. 
 
Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 10. 
Lippukuntamme kuuluu Hämeen Partiopiiri ry:hyn (HP). 
Keskusjärjestö = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP) 
jäseniä  
Maailmanjärjestöt = 
- Partiotyttöjen maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides 

and Girl Scouts) 
- Partioliikkeen maailmanjärjestö (ent. poikien järjestö, nyk. yhteinen) WOSM 

(World Organisation of the Scout Movement) 
 
c. Mitä partio maksaa?  
 
• Syksyisin maksettava jäsenmaksu koostuu keskusjärjestön, piirin ja lippukunnan 

jäsenmaksuista. Jäsenmaksuista päätetään vuosittain jäsenkokouksissa, joten lopul-
linen summa voi muuttua vuosittain. Syksyllä 2017 maksettava vuoden 2018 jä-
senmaksu on n. 60-70e 

• Maksamalla jäsenmaksun, jäsen on oikeutettu osallistumaan viikkotoimintaan ja 
tapahtumiin sekä saamaan ohjelmaan liittyvät merkit. Jäsenmaksuun sisältyy par-
tiovakuutus, joka on toissijainen. Kuksasta tulostettavaa jäsenkorttia näyttämällä 
saa myös alennusta partio.fi sivuilla listatuilta yrityksiltä. 

• Tammero kerää myös vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua, jolla saa Tropellin ko-
tiin postitettuna. Tämä on tarkoitettu erityisesti vanhemmille jäsenille sekä entisil-
le tammeroile. Kannatusjäsenmaksu on 15 €/v ja se laskutetaan erikseen. Kanna-
tusjäseneksi voi ilmoittautua viestintävastaavalle. 
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• Oman lippukunnan järjestämät viikonloppuretket 10-30 €/retki 
• Oman lippukunnan järjestämät viikon pituisen kesäleirit 50-60 €/leiri 
• Sudenpennut: sudenpentupusero 15 €, partiohuivi 7 €, Sudenpennun jäljet -kirja 

4,50 €, merkit: SP:n tunnus 2€, maatunnus 2€, piiritunnus 2€, Tampere-merkki 
1,70€, Tammeron huivi- ja hihamerkit 2,5€ /kpl. 

• Seikkailijat ja vanhemmat: partiopaita 49 €, partiohuivi 7 €, (partiovyö 19 €, akti-
viteettikortti 1,10 €, Reppu-taitokirja 16,50 €). Merkit kuten sudenpennuilla. 

• Tammeron huivimerkkejä saa ostettua kololta omalta johtajalta, otathan tasara-
han mukaan. Muita partiotuotteita myy Scandinavian Outdoor 
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/ 

• Lisäksi jokainen voi hankkia retkeilyvarusteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Lap-
silla ei tarvitse olla uusinta untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan ai-
van perusvarusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ehjät ja toimi-
vat varusteet tekevät lapsen retkeilystä mukavaa. Varusteita voi kysellä myös van-
hoilta partiolaisilta lainaksi.  

 
d. Partiolaisen pukeutumisohje 
 
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (Yrjönpäiväjuhla sekä paraati), 
joissa kaikkien tulisi olla pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. Lisäksi esimerkiksi 
syys- ja vuosikokouksessa, joulujuhlassa sekä leireillä lipunnostoissa on tapana käyt-
tää ainakin partiopaitaa ja huivia. Viikkokokoontumisiin riittää huivi, mutta par-
tiopaidankin saa halutessaan pukea. On toivottavaa, että ohjeita noudatetaan. Usein 
ryhmästä poikkeavat vaatteet tuottavat lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kysei-
sissä tilanteissa on hyvien tapojen mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa pu-
keutua partiopukuun. 
 
Merkkien ompelemisohjeet ikäkausittain löydät täältä: 
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje 
 
Sudenpennun asu: 
 
• Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä 

siinä ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. 
Lippukunnan huivimerkki ommellaan huivin kärkeen hieman irti reunoista. Tarvit-
taessa huivin voi kiinnittää merkkikolmion alta hakaneulalla, jos se ei pysy rullalla. 

• Partiopaita on tummansininen college-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna os-
tetut ja saadut partiomerkit oikeille paikoilleen. College voi olla joko Scandinavian 
Outdoorista ostettu tai ihan tavallinen yksivärinen ja kuvioton tummansininen 
collegepaita. 
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• Hame tai housut. Partiotyttöjen asuun kuuluu ensisijaisesti hame. Hameen tu-
lee olla tummansininen tai musta ja ylettyä juuri polven yläpuolelle tai olla sitä pi-
dempi. Housut ovat yksiväriset tummansiniset tai mustat ja kuviottomat, ei farkut. 

• Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat eivätkä jätä paljasta ihoa nä-
kyviin hameen helman ja sukansuun väliin. 

• Kengät ovat tummansiniset tai mustat siistit kävelykengät. 
 
Seikkailijan ja vanhempien asu:  
 
• Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä 

siinä ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. 
Lippukunnan huivimerkki ommellaan huivin kärkeen hieman irti reunoista. Tarvit-
taessa huivin voi kiinnittää merkkikolmion alta hakaneulalla, jos se ei pysy rullalla. 

• Partiopaita ostetaan Scandinavian Outdoorista. Paitaan on oikeille paikoilleen 
ommeltuna ostetut ja saadut merkit. Partiopaita on mustikansininen, rintataskulli-
nen kauluspaita. Vanhoja paitoja voi kysellä johtajilta tai vanhoilta jäseniltä. 

• Hame tai housut. Partiotyttöjen asuun kuuluu ensisijaisesti hame. Hameen tu-
lee olla tummansininen tai musta ja ylettyä juuri polven yläpuolelle tai olla sitä pi-
dempi. Housut ovat yksiväriset tummansiniset tai mustat ja kuviottomat, ei farkut. 

• Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat eivätkä jätä paljasta ihoa nä-
kyviin hameen helman ja sukansuun väliin. 

• Kengät ovat tummansiniset tai mustat siistit kävelykengät. 
• Vyö on Scandinavian Outdoorista ostettava erityinen partiovyö. Sitä ei ole vält-

tämätöntä hankkia. Hanki kerralla riittävän pitkä, samalla vyöllä voit pärjätä koko 
partiourasi. 

 
 
 
2. JOHTAJAT 
 
a. Johtajien vastuut ja velvollisuudet  
 
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa 
nuorisojärjestössä. Meillä jokaisella on lisäksi omat koulumme, opiskelumme, per-
heemme ja työmme, ja näin ollen jokaisella on vain rajattu aika, minkä voi käyttää 
partiotoimintaan. Olemme toki luvanneet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin 
pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme, mutta jokainen partiojohtaja ei ole 
nuorisotyön ammattilainen. Koulutamme itseämme vapaaehtoistehtäviimme keskus-
järjestön, piirin ja lippukunnan järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla. Rakentava 
palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhte-
yttä! 
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Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa 
ovat myös leirijohtajat, retkillä myös ryhmien johtajat eli lauman- ja vartionjohtajat. 
Turvallisuudesta huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit ja noudat-
tavat keskusjärjestön turvallisuus- ja Turvallisesti yhdessä -ohjeita. 
 
b. Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa? 
 
Ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Alla tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksena henkilö 
kehen ottaa yhteyttä. Ensisijaisesti omaa lastasi koskevissa asioissa ota yhteyttä lap-
sesi omaan ryhmänjohtajaan. Kaikkien johtajien yhteystiedot löydät lippukuntalehti 
Tropellista. 
 
Rahastonhoitaja 
• Raha-asiat 
• Ongelmia leirimaksun kanssa, leirimaksu myöhässä 
• Leirimaksuvapautus 
• Varainhankintaideat 
 
Jäsensihteeri 
• Jäsenmaksulasku ei ole tullut, jäsenkorttia ei löydy Kuksasta 
• Partio-lehti tai piirilehti Täplä ei tule. Lehdet tulevat yhdelle 1-jäsenelle jokaisessa 

partioperheessä. 
• Eroaminen lippukunnasta 
• Henkilötietojen muutos. Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan yhteystiedot ovat 

lippukunnassa aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee. Tiedot pitäisi olla oikein sekä 
ryhmänjohtajalla että jäsenrekisterissä. 

 
Leirinjohtaja/ retkenjohtaja 
• Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä 
 
Kalustonhoitaja 
• Kaluston lainaaminen ja palauttaminen retken jälkeen 
 
Viestintävastaava 
• Tropellia, kotisivut, Facebook-sivut ja Tammeron Instagram-tili 
• Kuvaaminen leireillä ja tapahtumissa, kuvien julkaiseminen 
• Kannatusjäsenyys 
• Oman ryhmän toiminnan tiedottamisesta vastaa ryhmänjohtaja 
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3. VIIKOTTAISET KOKOUKSET 
 
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu 
yleensä hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja lopuksi 
iltahartaus. Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään use-
ammalla peräkkäisillä kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa säännöl-
lisesti. Ilmoitattehan lapsen omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt tulemaan koko-
ukseen. Saavuttehan paikalle ajoissa. 
 
Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla kuin omalla kolollamme. Pidemmälle 
ulottuvista retkistä ilmoitamme etukäteen, mutta ihan lähipiirin retkistä emme vält-
tämättä tiedota. Ole siis ajoissa paikalla, että ehdit mukaan retkille. 
 
Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi, 
joten kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat 
mukaan ja muutenkin kunnon ulkovaatteet päälle jokaiseen kokoukseen.  
 
Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua jollei 
halua. Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava samojen, johtajien antamien 
ja yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan. Hartauksiin ja muuhun uskontoon liittyvään 
toimintaan osallistumisesta voidaan tarvittaessa sopia ryhmän johtajan kanssa erik-
seen. 
 
 
 
4. LEIRIT JA RETKET 
 
a. Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje 
 
Retkistä, leireistä ja tapahtumista tiedotamme pääosin sähköpostilla, välillä jaossa on 
myös paperisia mainoksia. Tiedotteessa lukee tapahtuman aika, paikka ja tarpeelliset 
varusteet sekä tapahtumanjohtajan yhteystiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttä-
mällä ilmoittautumislomake sähköpostilla lähetetyn linkin kautta. Tiedotteessa on 
ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä, johon mennessä ilmoittautuminen 
tehtävä, jos mielii mukaan tapahtumaan. Ilmoittautuminen on aina sitova ja edellyttää 
niin ollen myös tapahtuman maksamista. Toki ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 
voi osallistumisen perua kuluitta. Sairastapauksissa ota yhteyttä leirin/retken johta-
jaan. 
 
b. Allergiat ja ruokavaliot 
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Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään myös sairauksista, allergioista ja ruokavalioista. 
Niiden kertominen mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa keitti-
ön työtä ja auttaa järjestämään lapsellesi turvallisen tapahtuman. Mahdollista sairauk-
sista tai allergioista on syytä kertoa myös ryhmänjohtajille kokousten suunnittelun 
helpottamiseksi. 
 
c. Osallistumismaksukäytäntö 
 
Viikoittainen toiminta kololla on ilmaista, mutta leirit ja retket maksavat tarpeiden 
mukaan. Osallistumismaksu maksetaan etukäteen. Tapahtumamaksut maksetaan suo-
raan lippukunnan tilille tiedotteen ohjeiden mukaan. Tällöin on tärkeää, että viesti-
kentässä on lapsen ja kyseisen tapahtuman nimi selkeästi. Sisaralennusta ja alennus-
ta/vapautusta leirimaksusta voi tiedustella retken/leirin johtajalta perustellusti. 
 
Muistutamme puuttuvasta osallistumismaksusta kerran ja lisäämme tällöin summaan 
5 e muistutusmaksua. Jos maksua ei tilillämme edelleenkään näy, joudumme kieltä-
mään lapsen osallistumisen kaikkeen toimintaamme, kunnes puuttuvat osallistumis-
maksut on maksettu. Tarvittaessa maksuajasta voi sopia rahastonhoitajan kanssa en-
nen tapahtumaa. 
 
d. Leirille valmistautuminen 
 
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä perheen kanssa. Yhdessä on hyvä 
jutella ja harjoitella säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa itse omat 
astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Myös varusteet paka-
taan yhdessä aikuisen kanssa. Kun lapsi on mukana pakkaamassa, hän itse tietää, mitä 
tavaroita on mukana ja kotona tiedetään, että kaikki tarpeellinen on mukana. Ennen 
leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan tulevat tavarat ja vaatteet, erityisesti 
sadevaatteet ja saappaat, joita todennäköisimmin on useammat samanlaiset. 
 
Myös "isojen" partiolaisten jäljiltä jää leireille muovikassillinen tavaroita, joita kukaan 
ei tunnista omikseen. Jonkun mukana ne ovat kuitenkin leirille tulleet ja niitä varmasti 
kaivataan kotona. Myös tämän takia varusteiden pakkaaminen yhdessä on tärkeää. 
Leirikirjeen varustelistaa on syytä noudattaa. Jonkin tavaran puuttuessa on parasta 
tiedustella sen tärkeyttä johtajalta. Esimerkiksi puukon antaminen lapselle retkelle 
mukaan saattaa huolettaa kotiväkeä. Sudenpentujen kanssa puukkoa käytetään vain 
johtajien valvonnassa ja ennen käyttöä kerrataan turvallisuusohjeet. 
 
e. Yhteydenotot leirille 
 
Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä usein kotiväen soitot saatta-
vat laukaista koti-ikävän. Oman puhelimen voi jättää hyvin kotiin leirin ajaksi. Mikäli 
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jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä, jos jokin ei 
suju niin kuin pitää. Koti-ikävöiviä tai sairastuneita lapsia emme lähde kuljettamaan 
kotiin, vaan tarpeen tullen kotiväki tulee itse heidät noutamaan. Mikäli pelko koti-
ikävästä estää leirille lähdön, voi etukäteen ottaa yhteyttä leirinjohtajaan ja kysyä, oli-
siko mahdollista tulla leirille vain päiväksi. Näin kehittyy mielikuva mukavasta lei-
rielämästä ja kenties jo seuraavalla leirillä lapsi uskaltaa yöpyäkin. Usein leireille voi 
myös isä tai äiti tulla mukaan, jos osallistuminen muuten huolettaa. 
 
Koti-ikävä menee leirillä useimmiten ohi, joten liian huolissaan ei kannata olla. Jos 
lapsi soittaa ja kertoo ikävöivänsä, paras apu on tsemppaaminen ja sanominen, että 
kotona on kaikki hyvin. Kannattaa myös miettiä, lupaako lapselle hakea häntä kesken 
leirin pois. Harmi on entistä suurempi, jos lupausta ei pystykään pitämään. 
 
f. Mitä retkelle mukaan? 
 
Retki- ja leirikirjeessä kerrotaan, missä tapahtuma järjestetään ja millaiset varusteet 
siellä tarvitaan. Jos on tarve kantaa varusteita, on silloin iso reppu tai rinkka paras 
kantoväline, ja silloin siitä on selkeä maininta. Muuten ainakin sudenpennut pärjäävät 
myös laukulla. Oleellista pakkaamisessa on, että kaikki varusteet mahtuisivat samaan 
laukkuun/rinkkaan ja makuupussi ja -alusta olisi hyvä kiinnittää laukkuun, ettei se me-
ne sekaisin toisten kanssa. 
 
Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka jo-
kaiselle retkelle täytyy ainakin ottaa mukaan: 
 
• sadetakki ja –housut (ei kertakäyttöiset), talvella toppatakki ja –housut 
• kumisaappaat ja villasukat, talvella toppakengät 
• ruokailuvälineet eli kaksi muovista, syvää lautasta, muki sekä haarukka, veitsi ja 

lusikka. Astiat pakataan kankaiseen ripustettavaan pussiin, jossa ne pysyvät tallessa 
ja kuivuvat hyvin. Astioiden tulee olla uudelleen käytettäviä ja kestäviä. 

• taskulamppu/otsalamppu ja varapatterit 
• erillinen pitkähihainen ja -lahkeinen yöasu, ulkona nukuttaessa voi illalla pukea 

kuivan ja puhtaan kerraston yöksi ja käyttää sitä seuraavan päivän 
• puhtaat alusvaatteet joka leiripäivälle 
• muovipussi likavaatteille 
• säänmukaiset vaatteet eli tarpeeksi lämmintä 
• varavaatteita riittävästi 
• peseytymisvälineet (hammasharja ja -tahna, pyyhe, hiusharja ja hiuslenkkejä aina, 

pesuaine ja shampoo vain pidemmille leireillä) 
• puukko 
• Usein mukaan pyydetään ottamaan myös päiväreppu, esim. koulureppu 
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5. VARAINHANKINTA JA TALOUDENPITO  
 
a. Yleisesti 
 
Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus vaativat rahaa. Retkien ja leirien osallis-
tumismaksut kattavat pääosin retkien ja leirien kulut. Lippukunnan toimintaan kuluva 
raha saadaan osin kaupungin myöntämistä tuista, mutta loput rahoista on hankittava 
itse. Taustayhteisömme Tammero Kilta tukee tarvittaessa, esimerkiksi suurleirien 
osallistumismaksuissa. 
 
Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on marras–joulukuun myyntiurakka, jol-
loin kauppaamme kalentereita, kortteja ym. Joulukampanja-tuotteita. Satunnaisempia 
tuloja tulee myös talkoohommista. Niihin kaikki voivat osallistua työpanoksellaan. Jos 
kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä 
rahastonhoitajalle. Ainoastaan omatoimisella varainhankinnalla pystymme pitämään 
retkien ja leirien osallistumismaksut niin alhaisina kuin ne ovat tähän asti olleet. Osal-
listumalla varainhankintaan myös kotiväki pääsee konkreettisesti tukemaan lapsen 
partioharrastusta. 
 
b. Joulukampanja-myyntitempaus syksyllä  
 
Joulukampanja-tuotteet – kortit ja kalenterit – ovat Suomen Partiolaiset ry:n ja Hä-
meen Partiopiiri ry:n valmistuttamia. Lippukunnat ottavat tavarat myyntiin ja jakavat 
ne omille partiolaisilleen edelleen myytäviksi. Myymättä jääneet tuotteet saamme pa-
lauttaa sovittuun päivään mennessä takaisin Partiotoimistolle. Osan tuotosta saa 
Suomen Partiolaiset ry, osan Hämeen Partiopiiri ry, osan oma lippukunta. 
 
Jokainen tuote, jonka lapsenne saa mukaansa, mutta jää myymättä, on ehdottomasti 
palautettava määräpäivään mennessä. Palauttaa voimme vain myyntikuntoisia tuottei-
ta määräpäivään asti, muista on maksettava täysi hinta ja palauttamattomat tuotteet 
jäävät partiolaisen itsensä lunastettaviksi. Jotta vältytään turhalta rahan menolta ja 
mielipahalta, on tärkeää myydä ja tilittää tuotteet tai palauttaa myymättömät määrä-
päivään mennessä. Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä on melko 
helppoa myydä. Pienen partiolaisen myyntityötä helpottaa päällä oleva partioasu, ai-
nakin partiohuivi. Lapset ohjeistetaan myyntityöhön hyvin, mutta kotiväen apu ja tuki 
on tärkeää. 
 
Kysymme kaikkien sudenpentujen huoltajilta ennen myyntituotteiden jakoa, saavatko 
lapset osallistua myyntiin ja kuinka paljon tuotteita he saavat ostaa. Näin koetamme 
välttää turhaa mielipahaa ja pakkomyyntiä. 
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6. TIEDOTTAMINEN 
 
a. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen 
 
Tapahtumista tiedotetaan pääosin sähköposteilla ja kololla olevilla mainoksilla. On 
erittäin tärkeää, että kotiväki lukee tiedotteet. Kotiväen vastuulla on myös alle 15-
vuotiaiden tapahtumailmoittautumiset, he eivät voi itse käyttää Kuksa-tunnuksiaan. 
 
Lippukuntalehti Tropellissa ilmestyvällä Tulevaa -palstalla ja sähköpostitiedotteissa 
sekä lippukunnan nettisivuilla kerrotaan aina tulevasta toiminnasta. Näitä päivämääriä 
seuraamalla voi suunnitella vaikka mummolareissut tai muut menot jollekin muulle 
viikonlopulle. Myös kesäleirin ajankohta päätetään jo alkuvuodesta, joten sitä voi tie-
dustella jo ennen leirikirjeen saapumista, jolloin kenties vältytään vaikealta valinnalta 
ja pettymykseltä lähteäkö partioleirille vai perheen kanssa lomalle. 
 
b. Lippukuntalehti Tropelli  
 
Tropelli on lippukuntamme pää-äänenkannattaja ja tiedotuslehti, joka ilmestyy 2 ker-
taa vuodessa. Lehdessä on juttuja ja mainoksia tulevista ja menneistä retkistä, leireis-
tä ja tapahtumista, lippukunnan toimihenkilöiden palstoja ja kevyempää asiaa. Kaikki 
lippukuntamme partiolaiset saavat tehdä juttuja Tropelliin sopimalla siitä viestintävas-
taavan kanssa. Tropellista löytyy myös johtajien ajantasaiset yhteystiedot. Päätoimit-
taja ilmoitetaan kolon ilmoitustaululla Tropellin juttulistassa. 
 
c. tammero.fi 
 
Lippukunnalla on omat nettisivut osoitteessa tammero.fi. Sieltä löytyvät mm, ajan-
tasaiset yhteystiedot, tapahtumien mainokset ja toimintakalenterit. Ajankohtaisista 
asioista tiedotetaan partiolaisten kotiin sähköpostilla. Varmista, että lapsesi ryhmä-
johtajalla on ajantasaiset yhteystiedot. 
 
 
d. Kotiväenillat 
 
Sudenpentujen laumat sekä uudet vartiot järjestävät kotiväenillan syksyllä, yleensä 
syys-lokakuun vaihteessa. Illassa kerrotaan lippukunnastamme, tapaat lapsesi omat 
johtajat ja lippukunnan muuta väkeä sekä kuulet lippukunnan ajankohtaisista asioista. 
 
e. Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa 
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Kokouksessa tai tapahtumassa saattaa joskus olla paikalla myös lippukunta- tai piiri-
lehden toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen median edustaja juttua tekemässä. Par-
tiotapahtumat ovat julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanottajia 
juttua varten. Haastatteluista on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä. Pyrimme myös sii-
hen, että pienimpien partiolaisten kanssa haastattelutilanteessa on aina mukana myös 
vanhempi johtaja. 
 
Partiolainen tai hänen huoltajansa voi myös tarvittaessa erikseen kieltää itsensä tai 
lapsensa kuvaamisen, mikä käytännössä tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnistet-
tavissa. Kuvauskiellosta tulee aina kertoa paitsi lippukunnan johtajistolle ja Hämeen 
Partiopiirille, myös lapselle itselleen. Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileiri-
en yhteydessä kuvauskiellosta pitää aina ilmoittaa erikseen. 
 
 
 
7. JÄSENYYS PARTIOSSA 
 
a. Jäsentietojen ylläpito  
 
Suomen Partiolaiset ylläpitävät jäsenrekisteri Kuksaa. Tammerolla ei ole omaa jäsen-
rekisteriä vaan jäsentemme tiedot ovat Kuksassa. Jokaiselle alaikäiselle jäsenelle pitää 
rekisteriin merkitä vähintään yksi huoltaja, mielellään myös toinen. Huoltajien toivo-
taan luovan itselleen PartioID, jonka avulla ilmoittaudutaan tapahtumiin ja päivitetään 
yhteystietoja. Kun huoltajat on merkitty rekisteriin, saavat he sähköpostilla ”jäsen-
numeron”, jonka avulla PartioID luodaan. Rekisteröintiin tarvitaan myös se sama 
sähköposti, joka on merkitty rekisteriin eikä sama osoite voi olla käytössä kahdella 
henkilöllä yhtä aikaa (esim. lapsella ja huoltajalla). Ohjelma vaatii syntymäaikaa myös 
huoltajalta ja tässä kohtaa sen valehteleminen on sallittua. Huoltajia ei lasketa jäse-
niksi eikä heille tule jäsenmaksusta laskua.  Oleellista on, että huoltajaksi merkitään 
täysi-ikäinen henkilö.  
 
Huoltajan Kuksa-ohje: http://toiminta.partio.fi/dokumentit/kuksa-huoltajan-ohje-20 
 
On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään ajan tasalla. Leirejä, retkiä ja muita eri-
tyistapauksia varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista allergioista, sairauk-
sista ja lääkityksistä. Yhteystiedot voi huoltaja tai jäsen itse päivittää Kuksaan Parti-
oID:n avulla. 
 
b. Jäsenmaksu ja partiovakuutus 
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Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä lähetettävän laskun mu-
kaisesti. Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen, joka on toissijainen (eli jos lapsellan-
ne on joku muu vakuutus, on partiovakuutus siihen nähden vasta toissijainen). Tapa-
turmavakuutus on voimassa kaikissa partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouk-
sissa, leireillä ja retkillä, sairausvakuutus vain piirien ja Suomen Partiolaisten isommis-
sa tapahtumissa. 
 
Jos perheessänne on useampi partiolainen, maksetaan vanhimmasta partiolaisesta I-
jäsenmaksu ja muista alle 17-vuotiaista jäsenistä II-jäsenmaksu. Jäsentyyppi muuttuu 
automaattisesti jäsenen täytettyä 17 vuotta. Partion lehtiä postitetaan yksi joka par-
tioperheeseen. 
 
Ilman vakuutusta partiossa oleva lapsi on huoltajiensa vastuulla, eikä näin ollen johta-
jan tarvitse ottaa kyseistä lasta mukaan kokoukseen. Leireille ja retkille lähtevillä lap-
silla täytyy aina olla jäsenmaksu maksettuna.  
 
 
 
 
8. TAMMERO KILTA JA AIKUISET PARTIOS-
SA  
 
Tammero Kilta on lippukuntamme taustayhteisö, joka tukee toimintaamme niin ta-
loudellisesti kuin toimimallakin. Tammero Kilta muodostuu Tammeron vanhoista 
johtajista. 
 
Partiolaisten huoltajat ja muut läheiset voivat auttaa mm. leireillä keittiössä, pitää 
huolta lippukunnan varusteista, osallistua varainhankintaan, toimia kuskina tai vaikka-
pa kouluttautua johtajaksi lippukuntaan – tapoja osallistua on niin monia kuin on ih-
misiäkin. Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan lapsenne harrastukseen! 
 
Vanhempainvartio koostuu tammerolaisten vanhemmista, huoltajista ja muista lähei-
sistä. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää vartion toiminnasta, ota yhteyttä son-
ja.parkkinen@gmail.com.  
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9. VUOSITTAISIA TAPAHTUMIA 
 
• vuosikokous tammi-helmikuussa (osa seikkailijoiden ja sitä vanhempien toimintaa) 
• lippukunnan talvileiri tammi-huhtikuussa 
• helmikuussa piirin talvipartiotaitokisat kaikille ikäkausille 
• 22.2. Muistelemispäivä (Partioliikkeen perustajan lordi Baden-Powellin sekä hänen 

vaimonsa lady Baden-Powellin yhteinen syntymäpäivä) 
• Partioviikko Yrjön päivän viikolla, partiopaitaa ja huivia voi käyttää myös koulussa 

ja työpaikalla 
• 23.4. Yrjönpäivä sekä yrjönpäiväjuhla samalla viikolla (jossa annetaan partiolupa-

uksia sekä suoritetut vaihe- ja luokkamerkit sekä jaetaan mahdolliset ansiomerkit) 
• huhti-toukokuussa kaikkien ikäkausien partiotaitokilpailut ja partioparaati  
• kesällä ryhmien omat sekä lippukunnan yhteinen kesäleiri 
• toisella kouluviikolla syyskokous 
• syys-marraskuu ryhmien omat/ikäkausittaiset viikonloppuretket  
• lokakuussa lokarieha jonain arki-iltana tai lauantaina 
• 15.10.-31.12. Joulukampanja -myyntitempaus 
• joulukuussa joulujuhla 
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10. ASIAT PÄHKINÄNKUORESSA 
 
• Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä kehittäminen ja uuden oppimi-

nen.  
• Kaikki posti, mitä lapsi saa kokouksesta mukaansa tai lähetetään sähköpostilla, on 

tärkeää.  
• Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä. 
• Partio on edullinen harrastus moniin muihin verrattuna. Kaikkien toivotaan hank-

kivan partiohuivin ja partiopaidan. 
• Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus. 
• Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi omaan johtajaan. 
• Ilmoita aina johtajalle, jos lapsesi ei pääse tulemaan kokoukseen. 
• Kunnon ulkovaatteet ovat lapsen oma etu kokouksissa ja retkillä. 
• Ilmoita lapsesi allergiat tarkkaan aina ennen retkeä tai leiriä. 
• On tärkeää, että huoltaja ei pakkaa lapsen rinkkaa yksin vaan tekee sen lapsen 

kanssa. 
• Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat tulee olla nimikoituna. 
• Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa. 
• Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia (koti-ikävän vaara kasvaa). 
• Kaikki tavarat on suositeltavaa kiinnittää rinkkaan tai reppuun. 
• Tärkein varainkeruutempaus on Joulukampanja loka-joulukuussa 
• Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle. 
• Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista tapah-

tumista lippukunnassamme.  
• Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa on ilmoitet-

tava välittömästi jäsenshteerille 
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11. PARTIOASU
 
Sinisen partiohuivin kulmaan ommel-
laan kankainen Tammero-merkki ja 
huivi taitellaan kauniisti ja sidotaan 
kaulaan merimiessolmulla, seikkailijat 
ja vanhemmat voivat käyttää ikäkau-
den väristä pillinarua ja pilliä. 
 
Oikean taskun yläpuolelle ommellaan 
sininen Suomi–Finland tunnus. Leiri- ja 
tapahtumamerkit kiinnitetään maatun-
nuksen yläpuolelle. Niitä voi käyttää 
yhtä kerrallaan aina vuoden tapahtu-
man jälkeen. 
 
Oikeaan hihaan kiinni-
tetään ylimmäksi 
käynnissä olevan ikä-
kauden kangasmerkki, 
sen alle sudenpentujen 
jälkimerkit tai seikkai-
lijoiden taitomerkit 
siisteihin riveihin 2-3 
rinnakkain ja alimmak-
si projekti- ja tapah-
tumamerkit. 
 
Vyönä käytetään rus-
keaa, nahkaista par-
tiovyötä. 
 
Tammeron merkit voi 
ostaa johtajilta, muut 

merkit ja vaatteet löytyvät Scandinavi-
an Outdoorista 
 
Vasemmassa hihassa ylimpänä on sini-
nen aluemerkki (Tampere) ja pari 
senttiä sen alla on Tammeromerkki ja 
sen alla Häme-piiritunnus. Neljäntenä 
on Suomen Partiolaisten pyöreä tun-
nus ja alimpana lupausmerkit rinnak-
kain, liila Partioliikkeen maailmanjär-
jestön merkki etuosan puolella. 
 
Seikkailijoiden ja vanhempien vasem-

paan taskuun kiinnite-
tään ikäkausien pää-
tösmerkit alareu-
nasta 
aloit-
taen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partiopaitaa ei välttämättä tarvitse ostaa uutena, sillä monella johtajalla ja van-
hemmalla partiolaisella on pieneksi jääneitä paitoja. Joskus partiopaidan saattaa 
löytää myös kirpputorilta. 



12. TÄRKEÄT TIEDOT 
 
Lippukunnan nimi 
Tammero ry 
 
Lippukunnan kokoontumispaikka eli kolo: 
Linnainmaan seurakuntakeskus, Korpikodinkatu 2 
 
Lippukunnanjohtaja: 
Freja Harjunheimo 
045 141 6191 
freja.harjunheimo@hotmail.com 
 
Huoltajat voivat itse täydentää: 
Lapsen oman johtajan nimi ja puhelinnumero: 
 
 
 
Lapsen lauman/vartion nimi sekä kokoontumisaika: 
 


