Hei seikkailijoiden kotiväki,
Tervetuloa aloittamaan Kuoreveden Kotkien (KuKo) partiosyksy!
Tässä muutama tärkeä tieto ja pyyntö:
Tiedonkulusta:
•
•
•

Kannattaa aina kysyä lapsilta, jaettiinko tiedotteita.
Seuratkaa lippukunnan nettisivuja: www.kuorevedenkotkat.net.
Etusivulla olevassa Twitter-kentässä on uusimmat ja kiireellisimmät tiedotteet, joita voi seurata
myös seuraamalla twitterissä käyttäjää @kukoinfo

Pukeutumisesta:
•
•
•

Päälle aina partiohuivi ja säähän sopivat ulkoiluvarusteet. Joka kerta ulkoillaan!
Partiopaitaa saa ja kannattaa käyttää myös.
Seikkailijoilla sudenpennun collegepaita vaihtuu vartiolaisten kauluspaidaksi. Paidan voi tilata netin
kautta. Lippukunta tekee syksyn aikana myös partiovaatteista yhteistilauksen.

Seikkailijoiden ohjelmasta, merkeistä ja retkistä:
•

•

•

KuKo:ssa toteutetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Se on tavoitteellista toimintaa, jossa
opitaan erilaisia uusia taitoja ja yhteistyötä. Kotiväki voi tutustua ohjelmaan netissä osoitteessa
ohjelma.partio.fi
Kun kutakin taitoa on riittävästi harjoiteltu, seikkailija saa oppimisensa merkiksi ilmansuunta- tai
taitomerkin. Jos käy partiossa kovin harvakseltaan, ei valitettavasti voi saada merkkejään samassa
tahdissa kuin aktiiviset osallistujat.
Seikkailijoiden ohjelma painottuu erityisesti retkeilyn perustaitoihin, jotka oppii vain retkiä
tekemällä ja lähtemällä metsään. Rohkaisettehan siis kotona seikkailijaa lähtemään vartion retkille.

Poissaoloista:
•
•
•

Ilmoitattehan ryhmän johtajalle mahdollisimman aikaisin, jos seikkailija ei tule partioon.
Silloin emme turhaan kokouksen alussa odota ja mieti, tuleeko joku vielä.
Poissaolotieto auttaa myös johtajia vartiokokouksen suunnittelussa ja oikean materiaalimäärän
varaamisessa.

Tapahtumiin ilmoittautumisesta:
•
•

Ilmoittautumiset retkille, leireille, tapahtumiin ja kisoihin ovat sitovia eli ettehän peru osallistumista
kevyin perustein. Sairaus yms on tietysti aina asia erikseen.
Tämä on tärkeää, koska ilmoittautumisten perusteella tehdään suunnitelmat, ostetaan materiaalit,
ruoat ja suoritusmerkit, varataan bussit ja maksetaan partiopiirin tapahtumien osanottomaksut,
jotka saa takaisin vain lääkärintodistuksella.

Rahasta:

•
•
•

•
•
•

•

•

Lippukunnan taloutta pyöritetään kaupungin ja seurakunnan avustusten ja partiolaisten perheiden
talkootyön varassa.
Partiossa vetäjät tekevät vapaaehtoistyötä eli kenellekään ei makseta palkkaa, vaan johtajat
maksavat partion harrastamisesta aivan kuten lapset ja nuoret.
Kuoreveden Kotkat ei peri omaa jäsenmaksua eli toimintaan saa osallistua, kun maksaa
kattojärjestö Suomen Partiolaisten vuosijäsenmaksun (n. 50€). Lasku tulee postissa kotiin syksyn
mittaan ja maksamisen jälkeen tulee jäsenkortti, joka on tärkeä pitää tallessa. Sitä tarvitaan esim.
partiopiirin tapahtumissa.
Jäsenmaksu sisältää myös vakuutuksen ja Partio-lehden.
Uusilta jäseniltään KuKo perii 10 euron huivi- ja merkkimaksun, joka kattaa pienen osan partiossa
jaettavan materiaalin kuluista.
Retkillä ja tapahtumilla on useimmiten osallistumismaksu, esimerkiksi lippukunnan omista retkistä
menee ruokamaksua n 6 e/vrk. Isomman tapahtuman osallistumismaksu riippuu tapahtuman
järjestäjän määräämästä osallistumismaksusta ja matkan hinnasta.
Moneen muuhun harrastukseen verrattuna hinnat ovat partiossa tutkitustikin kohtuullisia ja ne
pyritään sellaisina myös pitämään. Kuluissa voi säästää myös lainaamalla kalliimpia varusteita
lippukunnalta. Meillä on useita kappaleita makuupusseja ja rinkkoja, joita voi kysyä lainaksi retken
ajaksi.
Lasten Päivän Säätiö jakaa vuonna 2014 70 kappaletta 300 euron stipendejä ja vastaavan hintaisia
varustepaketteja partiolaisille, joille ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia tarvittavia varusteita
tai osallistua partion perustoimintaan. Hakemuksen määräpäivä on 15.10. ja ohjeet löytyvät
http://toiminta.partio.fi/lasten-paivan-saation-stipendihakemus

