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Esipuhe 
 
Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia 
partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tär-
keitä asioita, jotka myös vanhempien olisi hyvä tietää. Toivomme teidän luke-
van esitteen tarkasti ja palauttavan lopussa olevan lapun allekirjoitettuna. 
 
Johtajiin ja muihin vastuuhenkilöihin saa myös ottaa rohkeasti yhteyttä, jos jo-
ku asia askarruttaa. Mikään kysymys ei ole turha! 
 
 
Iloista partiotaipaletta toivottaen,  
 
Jyväskylän Versot ry:n johtajisto 
 
 
Jyväskylässä 24.9.2017  
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1 PARTIOSTA YLEISESTI  

a. Mitä partio on? 

 
Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryh-
missä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vas-
tuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hy-
vä yhteishenki. Lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.  
 
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitys-
vaiheet 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 yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka vel-
voittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Parti-
ossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaat-
teet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko 
korkeimpaan.  
 
Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan 
eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa 
kaikille. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.  
 
Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä 
meitä on noin 40 miljoonaa, Suomessa n. 65 000. Lippukuntamme partiopiiri on Järvi-
Suomen Partiolaiset ry, jossa on reilut 6000 partiolaista (http://www.jarvisuomi.partio.fi). 
Lippukunnan ohella sekä piiri että Suomen Partiolaiset ry (http://www.partio.fi) järjestävät 
partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat osallistua edellyttäen kuitenkin 
että partiojäsenmaksu on maksettu. 
 
Useasti partiolippukunnalla on jokin yhteisö taustallaan, joka auttaa esim. siinä, että lippu-
kunta saa toimintatilat käyttöönsä. Suomessa n. 70%:lla lippukunnista taustayhteisönä on 
jokin seurakunta. On olemassa myös lippukuntaryhmittymiä, jolloin Suomessa useammalla 
eri paikkakunnalla on samannimisiä lippukuntia, jotka tekevät yhteistyötä keskenään niin 
kuin me versopartiolaiset.  

b. Mitä versopartio on? 

 
Versopartiolaisiksi sanotaan niitä partiolaisia, jotka toimivat paikallisen vapaaseurakunnan 
yhteydessä. Vapaaseurakunnat muodostavat protestanttisen vähemmistökirkon – Suomen 
Vapaakirkon (http://www.svk.fi), jolla on n. 100 paikallisseurakuntaa ja vähän yli 15 000 jä-
sentä. Jyväskylän Versojen ”koti” on siis Jyväskylän Vapaaseurakunta 
(http://www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi), joka on yksi suurista vapaaseurakunnista Suo-
messa. Vapaaseurakuntien yhteydessä toimivien partiolippukuntien nimi päättyy aina versot 
–sanaan. Versoja on Suomessa vuonna 2017  n. 650 jäsenmaksunsa maksanutta partio-
laista n. 13 paikkakunnalla. Versoilla on omat kotisivut (http://www.versot.fi ). 
 
Vaajakoskella toimii Jyväskylän Versojen alaosasto Vaajakosken baptistiseurakunnan yh-
teydessä. Baptistikirkon osoite siellä on Savonmäentie 14, 40800 Vaajakoski. (ei ryhmiä) 
 

http://www.jarvisuomi.partio.fi/
http://www.partio.fi/
http://www.svk.fi/
http://www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi/
http://www.versot.fi/
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c. Miten partiotoimintaan tullaan mukaan? 

 
Partiotoimintaan lähdetään useimmiten silloin, kun lähdetään kouluun eli sinä vuonna, kun 
täytetään 7 vuotta. Tällöin otetaan yhteyttä suoraan siihen lippukuntaan, johon halutaan 
päästä mukaan. Lippukunnanjohtaja on silloin sopivin henkilö, johon otetaan yhteyttä. Uudet 
ryhmät aloittavat syksyllä ja Jyväskylän Versoilla on elokuun lopussa koko lippukunnan yh-
teinen aloittajaistilaisuus, jossa viimeistään uusien halukkaiden on ilmoittauduttava.  
 
Myös vanhempana voi tulla mukaan toimintaan, jos lippukunnassa on sopivanikäisten ryh-
mä ja ryhmään mahtuu vielä mukaan. Partioasiat oppii kyllä myöhemminkin, joten jos ei ole 
päässyt mukaan vielä 7-vuotiaana, ei ”peliä ole menetetty”. Mukaan vain myöhemminkin! 
Toinen luonteva ikä lähteä partiopolulle on 10-vuotiaana, kun sudenpennut muuttuvat seik-
kailijoiksi. Samoin helppoa on tulla leirille, jossa tutustuu samanikäisiin partiolaisiin.  
 
Ryhmiin voi liittyä myös kesken vuotta, mutta silloin ryhmänjohtaja päättää, kuinka suureksi 
hänen johtamansa ryhmä voi kasvaa, että ryhmän toiminta sujuu vielä mukavasti.  
 
Uudet partiolaiset antavat ikäkausilupauksensa itsenäisyyspäivän partiojumalanpalveluk-
sessa ja saavat ensimmäisellä kerralla lippukunnalta vihreän versohuivin sekä Jyväskylän 
Versojen huivimerkin. Nykyisen partio-ohjelman mukaan lupaus annetaan jokaisen ikäkau-
den alussa eli 
- 7-vuotiaana sudenpentulupaus (= alkaa 3 vuoden sudenpentujakso) 
- 10-vuotiaana seikkailijalupaus (= alkaa n. 2 vuoden seikkailijajakso) 
- 12-vuotiaana tarpojalupaus (= alkaa n. 3 vuoden tarpojajakso) 
- 15-vuotiaana samoajalupaus (= alkaa 3 vuoden samoajajakso) 
- 18-vuotiaana vaeltajalupaus (= alkaa 4 vuoden vaeltajajakso) 

 
Partio on vapaaehtoistoimintaa ja siksi vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä tarvitaan. Käytän-
nössä ryhmänjohtajista on jatkuva pula. 7- … 12-vuotiaiden ryhmiä johtaa täysi-ikäinen 
henkilö ja sellaisen puuttuessa voi jokin ryhmä jäädä perustamatta. Aikuiselle partioasioiden 
oppiminen ei kestä kauan. Sopivaa kirjallisuutta on tarjolla ja lippukunta kustantaa piirin jär-
jestämän aiheeseen liittyvän viikonloppukurssin kurssimaksun – joskus on mahdollista suo-
rittaa se arki-iltoina. Vanhemmat johtajat opastavat mielellään ja tapana on, että uudella joh-
tajalla on kummina joku vanhemmista johtajista antamassa vinkkejä, miten ennen eri tilan-
teet on aikaisemmin junailtu.  
 

d. Kuka on kukin? 

 
Lippukunta = Paikallispartioyhdistys ja partiotoiminnan ydin, johon erilaiset pienryhmät 
kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Omassa lippukunnassamme on 
n. 100 jäsentä. 
Lippukunnanjohtaja = Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
Apulaislippukunnanjohtaja = Lippukunnanjohtajan "oikea käsi" 
Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta 
Sihteeri = Huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä 
Koulutusvastaava = Huolehtii, että lippukunnan johtajat pääsevät tarvitsemaansa partio-
koulutukseen  
Jäsenrekisterivastaava = Pitää lippukunnan jäsenrekisterin Suomen Partiolaiset ry:n pal-
velimella ajan tasalla 
Hallitus = Kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka päättää lippukunnan virallisista asioista. 
Hallituksen jäsenet valitaan lippukunnan kevätkokouksessa syyskuussa. 
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Johtajisto = Noin kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka käsittelee lippukunnan tärkeitä 
asioita. Lippukunnassamme johtajistoon kuuluvat kaikki vastuuhenkilöt, ovatpa he mukana 
viikkotoiminnassa tai projekteissa. 
Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolot sijaitsevat osoit-
teessa Puutarhakatu 16, 40200 Jyväskylä ja Savonmäentie 14, 40800 Vaajakoski. Puutar-
hakadulla nuorisotiloihin, jossa kolot sijaitsevat, on oma sisäänkäyntinsä suoraan maan alle 
kirkon takana. Kirkon sisältä alakerrasta pääsee myös nuorisotiloihin.  
 
Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen 
Lauma= 7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on 6–15 sudenpentua. Lauma suorittaa 
sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille, 
leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. Laumaan voi kuulua sekä tyttöjä että poikia. 
Akela = Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen 
 
Seikkailija = 10–11 (12)-vuotias partiolainen 
Joukkue = 10–11-vuotiaiden ryhmä, jossa on 5–15 seikkailijaa. Joukkue kokoontuu kerran 
viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on paljon toimintaa ja retkiä kokousten lisäksi. Joukku-
eeseen voi kuulua sekä tyttöjä että poikia. 
Vartio = Seikkailijajoukkue voi jakaantua 2–3 pienryhmään eli vartioon. 
Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen 
 
Tarpoja = 12–14-vuotias partiolainen 
Tarpojavartio = 12–14-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Tytöt ja pojat toimi-
vat omissa vartioissaan. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa ohjelmaa, jossa on jo 
enemmän haastetta. 
Tarpojavartionjohtaja = 15–17-vuotias tai vanhempi johtaja, joka vastaa ryhmän toimin-
nasta aikuisen tuella. 
Tarpojaluotsi = Tarpojaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen. 
 
Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen 
Samoajavartio = 15–17-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 samoajaa. Vartio kokoontuu 
kerran viikossa ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu tapahtumiin. Tytöt ja pojat toimivat omissa 
vartioissaan. 
Samoajavartionjohtaja = 15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta ai-
kuisen tuella. 
Samoajaluotsi = Samoajaikäkauden toiminnasta vastaava aikuinen. 
 
Vaeltaja = 18–21-vuotias partiolainen 
Vaeltajavartio = 18–21-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 3–5 vaeltajaa. Vartioon voi kuulua 
sekä tyttöjä että poikia. Vartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa. 
Vaeltajavartionjohtaja = 18–21-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa vartion 
toimintaa. 
Vaeltajaluotsi = Vaeltajaikäkauden aikuinen tuki. 
Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta partiolaista 
 
Kalustonhoitaja = Huolehtii lippukunnan tavaroista ja kalustosta 
 
Piiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 11. Lippu-
kuntamme piiri on Järvi-Suomen Partiolaiset ry. 
Keskusjärjestö = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä  
Maailmanjärjestöt =  
- Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts) 
- Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement)  

http://www.partio.fi/partiopiirit.php
http://www.wagggsworld.org/
http://world.scout.org/
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e. Mitä partio maksaa?  

Vaikka maksaa partiojäsenmaksun 2015 puolella, niin jäsenyys on voimassa 2016 loppuun 
asti. Jäsenyys alkaa, kun jäsenrekisterinhoitaja on kirjoittanut henkilön Partiorekisteriin. 

 Jäsenmaksu on ykkösjäsenille (kaikki yli 17-vuotiaat ja alle 17-vuotiaista, jos hän on 
perheen ensimmäinen jäsen) = n. 70  euroa vuodelle 2018 

 Suomen Partiolaiset ry:lle …. n. 35 euroa 

 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:lle (partiopiiri) … 32 euroa 

 Jyväskylän Versot ry:lle (lippukuntamme) … 5 euroa 

 Jäsenmaksu on kakkosjäsenille (alle 17-vuotiaista, jos hän on perheen ei-ensimmäinen 
jäsen, jolloin ei tule lehtiä) = n. 50 euroa vuodelle 2018 

 Suomen Partiolaiset ry:lle …. 23,00 euroa 

 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:lle (partiopiiri) … 22,00 euroa 

 Jyväskylän Versot ry:lle (lippukuntamme) … 5,00 euroa 

 oman ryhmän järjestämät viikonloppuretket n. 10–25€/retki riippuen majoituksesta yms. 

 oman lippukunnan järjestämät viikonloppuretket n. 15–25€/retki 

 oman lippukunnan järjestämät 4 päivän pituisen kesäleirit n. 50 €/leiri 

 Lippukunta antaa lippukuntaan liittyvälle ensimmäisen lupauksen yhteydessä huivin ja 
huivimerkin ilmaiseksi. Kadonneen tilalle voi ostaa uuden (huivi n. 7 euroa ja huivimerkki 
n. 2 euroa) 

 Sudenpennut: Sudenpentupusero n. 15 € (joku tumman sininen college), sudenpennun 
kirja n. 5 € 

 Yli 10-vuotiaat: Partiopaita n. 50 €, partiovyö n. 20 €, eri ikäkausilla on erilaiset suoritus-
kirjausvälineet, jotka maksavat muutaman euron / kappale. 

 Lisäksi jokainen voi hankkia retkeilyvarusteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsilla ei 
kannata olla uusinta untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan perusva-
rusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ehjät ja toimivat varusteet teke-
vät lapsen retkeilystä mukavaa. Kaikki partiolaiset – myös sudenpennut – tarvitsevat te-
rävää puukkoa alusta asti ja siihen ohjeet saa ryhmänjohtajalta.  

 

f. Partiolaisen pukeutumisohje 

 
Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. partiojumalanpalveluksia ja 
kevätkokous sekä vuosikokous), joissa kaikkien tulisi olla pukeutuneita "virallisiin" eli partio-
asuun. On toivottavaa, että ohjeita noudatetaan. Usein "erilaiset vaatteet, kuin kaikilla muilla 
on" tuottaa lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen 
mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa pukeutua partiopukuun.  
 
Lippukunnalla on oma kuvallinen ohje lippukunnan kotisivulla, mutta myös Suomen Partio-
laisten sivuilta löytyvät piirrokset kunkin ikäkauden pukeutumisesta. Nämä on merkitty link-
keinä tekstiin jäljempänä.  
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Sudenpennun asu: https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0 
 

 Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä 
ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. Lippu-
kunnan huivimerkki on tietenkin jo ommeltuna. Huivin saa vasta kun on antanut su-
denpentulupauksen. 

 Hame tai housut. Hame/ housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja ku-
viottomat.  

 Partiopaita on tummansininen college-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna oikeaan 
hihaan jälkimerkit, jotka on suoritettu aina kolme merkkiä rivissään. Ylimmän rivin 
keskimmäiseksi tulee Tervetuloa-merkki. Jyväskylän Versot eivät edellytä sudenpen-
nuille vasempaan hihaan merkkejä, mutta jos sinne laitetaan merkit, niin sitten pitää 
olla kaikki viisi kappaletta: kaareva paikkakuntatunnus ”Jyväskylä”, Järvi-Suomen 
Partiolaisten merkki (5-päinen nuoli, jossa vaakanuoli osoittaa eteenpäin), Suomen 
Partiolaisten merkki sekä rinnakkain WAGGGS’in merkki (vasemmalla) ja WOSMin 
merkki (oikealla).  College voi olla joko lippukunnan painattama ja myymä, Partio-
kaupasta ostettu tai ihan tavallinen tummansininen college-paita. 

 Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat.  

 Kengät ovat tummansiniset tai mustat. 
 

Partiolaisen asu: (sudenpentuvaiheen jälkeen) 
Seikkailija ks.  https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0  
Tarpoja ks.  https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0  
Samoajat ks.  https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0  
Vaeltajat ks. https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0 
Aikuiset ks. https://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/puku-ja-merkkiohje-0  ) 
 

 Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä 
ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. Lippu-
kunnan huivimerkki on tietenkin jo ommeltuna.  

 Hame tai housut. Hame / housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja ku-
viottomat. Huomaa, että myynnissä ei ole missään virallisia partiohousuja, vaan so-
vella edellä mainittua. 

 Partiopaita ostetaan Partiokaupasta. Paitaan on oikeille paikoilleen ommeltuna Par-
tiokaupassa myytävät paikkakunta - ja Järvi-Suomen Partiolaiset- ja Suomen Partio-
laiset -merkit, sekä muut jo saadut partiomerkit. Partiopaita on mustikansininen, rinta-
taskullinen kauluspaita. Jos sinulla ei ole partiopaitaa, etkä voi sellaista juuri nyt 
hankkia, käytä tummansinistä collegepaitaa. Katso vasemman hihan ohje sudenpen-
nun asusta tai kuvallinen ohje lippukunnan www-sivulta.  

 Sukat/sukkahousut ovat tummansiniset tai mustat.  

 Kengät ovat tummansiniset tai mustat. 

 Päähineen käyttö on vapaaehtoista. Partiolaisen baretti ostetaan Partiokaupasta  

 Vyö on Partiokaupasta ostettava erityinen partiovyö. Sitä ei ole välttämätöntä hank-
kia. 

 

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje/seikkailijat
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje/tarpojat
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje/samoajat
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2. JOHTAJAT 

a. Johtajien vastuut ja velvollisuudet  

 
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa nuo-
risojärjestössä. Meillä jokaisella on lisäksi omat koulumme, opiskelumme ja työmme, ja näin 
ollen jokaisella on vain rajattu aika, minkä voi käyttää partiotoimintaan. Olemme toki luvan-
neet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviim-
me, mutta jokainen partiojohtaja ei ole nuorisotyön ammattilainen. Koulutamme kuitenkin 
itseämme vapaaehtoistehtäviimme piirin ja lippukunnan järjestämillä viikonloppu- ja iltakurs-
seilla. Rakentava palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota 
rohkeasti yhteyttä! 
 
Jyväskylän Versot noudattaa toiminnassaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjetta vuo-
delta 2017. (Luettavissa Suomen Partiolaisten www-sivuilta: 
https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf 
Sekä Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta: 
http://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/koulutukset/turvallisesti-yhdessa-ohje 
 
Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa ovat 
myös leirijohtajat, retkillä myös pienryhmien johtajat eli lauman- ja vartionjohtajat. Turvalli-
suudesta huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit tai ovat käymässä niitä.  
 
Koska lippukunnan toiminta on osa Jyväskylän Vapaaseurakunnan nuorisotyötä, voit olla 
yhteydessä myös seurakunnan työntekijöihin tai vanhimmiston puheenjohtajaan (ks. yhteys-
tiedot http://www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi )  Suomen Vapaakirkolla on lapsiasiamies, 
johon voi olla yhteydessä lapsiasiamiestä tarvittavissa tilanteissa. Yhteystiedot seuraavassa 
kohdassa. 
 

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 lapsesi omaan 
ryhmänjohtajaan. Kaikkien johtajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät lippukunnan 
www-sivuilta osoitteesta http://www.jyve.fi, mutta Google löytää helposti, kun laitat etsittä-
väksi ”Jyväskylän Versot”. 
 
Lippukunnanjohtaja Kati Larkkonen (puh. 040 – 7065 423/etunimi.sukunimi@gmail.com ) 

 Lippukunnanjohtajaan voi olla aina yhteydessä kaikkiin lippukuntaan liittyvissä kysy-
myksissä.  

 Onko ryhmissä tilaa?  
 Voisinko tulla ryhmänjohtajaksi tai auttamaan lippukunnan toiminnassa? 

 
Jäsenrekisterivastaava Ari Kastepohja (puh. 0404 166 777 tai 
ari.kastepohja@gmail.com)  

 Jäsenmaksulappu ei ole tullut, jäsenkortin tulostuksessa ongelmia  
 Partio -lehti tai piirilehti Liplatus ei tule. Molemmat tulevat kaikille 1. jäsenmaksun 

maksaneille.  
 Henkilötietojen muutos. Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan yhteystiedot ovat lip-

pukunnassa aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee. 
 
 
 

http://www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi/
http://www.lpk.partio.fi/j-sp/jyve
mailto:ari.kastepohja@gmail.com
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Projektipäällikö Reijo Kauppinen (puh. 040-7321 932 tai etunimi.sukunimi@gmail.com)  
 Kaikuun tulevan partiokämpän talkoot ja kämpän käytettävyys  

 
Leirinjohtaja / retkenjohtaja 

 Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä 
 
Kalustonhoitaja Eero Kauppinen 

 Kalustoa lainataan ainoastaan lippukunnan sisällä. Lippukunta ei lainaa tavaroitaan 
ulkopuolisille kuin poikkeustapauksissa.  

 
Rahastonhoitaja Kati Larkkonen (puh. 040 – 7065 423 tai etunimi.sukunimi@gmail.com)  

 Raha-asiat 
 Ongelmia leirimaksun kanssa, leirimaksu myöhässä 
 Varainhankintaideat 

 
Turva-aikuinen Vesapekka Larkkonen  (puh. 044-0652 357 tai 
etunimi.sukunimi@gmail.com)  

 Lapsen hyvinvointiin liittyvissä selvityksissä voi ottaa yhteyttä joko lapsi tai aikuinen 
lippukunnan turva-aikuiseen, joka auttaa tarvittaessa.  

 
Turva-aikuinen Soile Järvinen  (puh. 050-5232 383 tai sukunimi.etunimi@gmail.com)  

 Lapsen hyvinvointiin liittyvissä selvityksissä voi ottaa yhteyttä joko lapsi tai aikuinen 
lippukunnan turva-aikuiseen, joka auttaa tarvittaessa.  

 
Lapsiasiamies Kati Mölsä (puh. 050 463 2505  tai lapsiasiamies@svk.fi)  

 Suomen Vapaakirkolla on vapaaseurakuntien yhteinen lapsiasiamies, joka auttaa 
mm. seksuaalisten häirintäkysymysten selvittelyssä ja muiden asioiden, joissa tarvi-
taan lapsiasiamiestä. Hän ei asu Jyväskylässä mutta hänen voi olla suoraan yhtey-
dessä.  

 
Seurakunnanjohtaja Kari Hämäläinen (puh. 0404 107 947  tai kari.hamalainen@svk.fi  

 Seurakunnan toimintaa johtaa seurakunnajohtaja ja häneen voi olla suoraan yhtey-
dessä. 

 

 

mailto:essi.kettunen@svk.fi
mailto:kirsti.kurki@svk.fi
mailto:petri.paaakkari@svk.fi
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3. VIIKOTTAISET KOKOUKSET JA TILAT 

a. Säännölliset kokoontumiset  

 
Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi tai usein myös koloilloiksi. Niiden 
ohjelmaan kuuluu yleensä hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettele-
mista ja lopuksi iltahartaus. Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsi-
tellään useammilla peräkkäisillä kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa 
säännöllisesti, jotta tavoitteisiin asetetut suoritukset saadaan kerättyä. Ilmoitattehan lapsen 
omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt tulemaan kokoukseen. Saavuttehan paikalle 
ajoissa.  
 
Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla, kuin omalla kolollamme. Pidemmälle ulottu-
vista retkistä ilmoitamme etukäteen, mutta ihan lähipiirin retkistä emme välttämättä tiedota.  
Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi, joten 
kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja su-
denpentuikäisille haalari päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös syksyn ja kevään ko-
kouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä varusteissa pikkupartiolaiset ko-
lolle suuntaavat. Silloin sadevarusteet ovat kova sana eikä sormikkaatkaan haittaa matkaa. 
Monesti koloilta alkaa leikkihetkellä ulkona kulloisenkin sään vallitessa. 
 
Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua, jollei ha-
lua. Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava samojen, johtajien antamien sääntöjen 
mukaan. Hartauksiin ja muuhun uskontoon liittyvään toimintaan osallistumisesta voidaan 
tarvittaessa sopia ryhmänjohtajan kanssa erikseen. 
 

b. Kokoontumistilat  

 
Lippukunnalla on käytössään tiloja  

 Jyväskylän Vapaakirkon (osoite Puutarhakatu 16, 40200 Jyväskylä) parkkipaikan al-
la sijaitsevissa nuorisotiloissa. Partiolaiset tulevat tiloihin kirkon takana olevasta 
omasta ovesta, joka johtaa suoraan maan alle. Parkkipaikan alla on varasto ”Reppu”, 
jossa on lähinnä lippukunnan retkeilyvarusteita. Lisäksi on neljä huonetilaa sekä kak-
si aulatilaa. Molempien aulojen yhteydessä on myös WC. Näissä tiloissa kokoonnu-
taan koloiltoihin. Samoissa tiloissa kokoontuu myös seurakunnan muita pienryhmiä. 

 Vaajakosken baptistikirkon yhteydessä (osoite Savonmäentie 14, 40800 Vaajakoski) 
 
 
Huomattakoon myös, että kolotiloissa yöpyminen ei ole sallittu.  
 
Itu-aulatilassa on lippukunnan ilmoitustaulu, jossa on mm. 

 ryhmien kausiohjelmat (kokoontumiskerrat) 
 ajo-ohje Huutamaan (leirialue) ja Kaikuun (kämppä)  
 Huutaman alueen peruskartta 1:20000 (näkyy myös Hönnin kota ja Kiponniemi) 
 ohjeita johtajille (yhteisten kokoontumisten taulukko)  
 muita ajankohtaisia tiedotteita 
 Suomen Partiolaisten ja Järvi-Suomen Partiolaisten viimeiset postit 

 
 
Lippukunnalla on myös oma leiripaikka Huutama uuden Jyväskylän Vesangan kylällä Kin-
naslammen etelärannalla oleva lähes 9 ha:n metsäpalsta. Siellä on 7 hengen laavu, kaksi 
wc’tä, lipputanko, tulipaikkoja sekä merikontti varastona.  
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Huutaman tontin eteläpuolella on uusi tontti Kaiku, johon lippukunta on rakentanut par-
tiokämpän, jonka nimi on Kaiku.  
 
Ajo-ohje Huutamaan ja Kaikuun on nähtävissä lippukunnan ilmoitustaululla sekä lippukun-
nan www-sivulla. Navigaattoriin laitetaan osoitteeksi Kinnaslammentie 199 (Jyväskylä tai 
Vesanka). 
 
Huutamassa voivat halutessaan partiolaisten perheet käydä retkellä – esim. paistamassa 
makkaraa laavulla tai uimarannan tulipaikalla. Jälkimmäiseen pääsee autolla perille asti. 
Talvella tietä ei aurata perille asti, varma pääsy on läpi vuoden n. 1 km:n päähän Kissamä-
entielle. 
 
Lippukunnalla on käytössään Huutaman suunnassa muutaman kilometrin päässä ns. Hön-
nin kota, johon myös tehdään joskus retkiä. Kota ei ole lippukunnan omistuksessa, mutta 
siihen on käyttöoikeus. Retkistä sinne sovitaan aina etukäteen alueen omistajan kanssa. 
 

4. LEIRIT JA RETKET  

a. Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje 

 
Jokaisesta leiristä ja pidemmästä retkestä lapsi saa mukaansa erillisen leirikirjeen. Kirjeessä 
lukee leirin aika ja paikka, sekä leirinjohtajan yhteystiedot. Leirille ilmoittaudutaan yleensä 
palauttamalla leirikirjeen alaosa. Mainoksessa on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivä-
määrä, johon mennessä lapun on oltava johtajalla. Ilmoittautuminen on aina sitova, ja edel-
lyttää niin ollen myös leirin maksamista. Toki ennen viimeistä ilmoittautumispäivää voi osal-
listumisen perua kuluitta. Sairaustapauksissa leirimaksun voi saada takaisin lääkärintodis-
tusta vastaan partiovakuutuksesta edellyttäen, että partiojäsenmaksu on maksettu.  
 

b. Allergiat ja ruokavaliot 

 
Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään myös allergioista ja ruokavalioista. Niiden kertominen 
mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa keittiöhenkilökunnan työtä ja aut-
taa järjestämään lapsellesi turvallisen leirin tai retken. Laktoosi-intoleerikon on syytä kertoa, 
mikäli hän ei voi käyttää vähälaktoosisia tuotteita (hyla, into ym.). Erittäin vaikeissa ruokava-
lioissa (maitoallergia, vilja-allergia ym.) pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen ja 
mahdollisesti vanhemmilta hieman apua ruokalistan suunnittelussa (ehkä toimittamaan 
omat leivät / eväät tms. ). 
 

c. Leirimaksukäytäntö  

 
Leirimaksu maksetaan yleensä etukäteen. Leirimaksu maksetaan suoraan lippukunnan tilil-
le. Tällöin on tärkeää, että käytetään annettua viitenumeroa. Lippukunnan pankkitili on Nor-
deassa: Jyväskylän Versot ry FI89 1281 3006 1014 40 ja BIC-koodi NDEAFIHH, jos tiedos-
sasi ei ole viitettä, niin käytä viitenumerona numeroa 23456.  
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d. Leirille valmistautuminen  

 
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä vanhemman kanssa. Yhdessä on hyvä ju-
tella ja harjoitella säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (yleensä jokainen tiskaa itse 
omat astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista.  
 
Rinkka tai kassi pakataan yhdessä vanhemman kanssa. Kun lapsi laittaa ITSE tavarat 
rinkkaansa / kassiinsa, lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja vanhempi tietää, 
että kaikki tarpeellinen on mukana. Ennen leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan 
tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" vartiolaisten jäljiltä jää leirikeskuksiin muovikassilli-
nen tavaroita, joita kukaan ei tunnista omikseen. Jonkun mukana ne ovat kuitenkin leirille 
tulleet ja niitä varmasti kaivataan kotona. Myös tämän takia pakkaaminen yhdessä vanhem-
pien kanssa on tärkeää.  
 
Leirikirjeen varustelistaa on syytä noudattaa. Jonkin tavaran puuttuessa on parasta tiedus-
tella sen tärkeyttä johtajalta. Esimerkiksi puukon antaminen lapselle retkelle mukaan saat-
taa huolettaa vanhempia. Sudenpentujen retkillä alussa puukot kuitenkin kerätään pois lap-
silta heti retken alussa ja niitä käytetään ainoastaan johtajan valvonnassa. 
 
 

e. Yhteydenotot leirille 

 
Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä vanhempien soitot saattavat lau-
kaista koti-ikävän. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä 
yhteyttä, jos jokin ei suju niin kuin pitää. Koti-ikävöiviä lapsia emme lähde kuljettamaan ko-
tiin, vaan tarpeen tullen vanhemmat tulevat itse heidät noutamaan. Mikäli pelko koti-
ikävästä estää leirille lähdön, voi etukäteen ottaa yhteyttä leirinjohtajaan ja kysyä, olisiko 
mahdollista tulla leirille lyhyemmäksi aikaa. Näin kehittyy mielikuva mukavasta leirielämästä 
ja kenties jo seuraavalla leirillä lapsi uskaltaa yöpyäkin. Jyväskylän Versot toivottavat kaikki 
vanhemmat tervetulleiksi mukaan retkille ja leireille, jos se on vain vanhemmil-
le/vanhemmalle mahdollista. Tämä joskus madaltaa pienen partiolaisen lähtökynnystä. 
 

f. Mitä retkelle mukaan? 

 
Etukäteen tulee tieto, onko majoitus kuljetuksen vieressä (esim. Partiokolkka Toivakassa) 
vai kannetaanko kaikkia tavaroitamme ainakin jonkin matkaa (esim. lippukunnan oma Huu-
taman leiripaikka). Jos kantomatkaa on enemmän, tavaroiden pitää olla selässä rinkassa tai 
repussa, silloin ei missään nimessä kassissa. Kassin kantaminen on huomattavasti ras-
kaampaa kuin rinkan. Myös makuupussin ja -alustan on oltava kiinnitettynä rinkkaan tai 
reppuun. Johtajat eivät voi auttaa jokaista lasta tavaroiden kantamisessa.  
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Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka jokaisel-
le retkelle täytyy ainakin ottaa mukaan: 

 sadevarusteet (sadetakki ja -housut) – aina kun on plusasteita! 
 kumisaappaat ja villasukat 
 ruokailuvälineet (muovinen syvä lautanen, muovinen muki tai kuksa sekä haarukka, 

veitsi ja lusikka. Astioiden on oltava kankaisessa ripustettavassa pussissa, jossa ne 
pysyvät tallessa ja kuivuvat hyvin) 

 kunnollinen taskulamppu ja varapatterit (ei välttämättä kesällä) 
 erillinen yöasu  
 puhtaat alusvaatteet joka leiripäivälle  
 muovipussi likavaatteille  
 säänmukaiset vaatteet eli tarpeeksi lämmintä - talvella lapset/rukkaset 
 varavaatteita riittävästi 
 peseytymisvälineet (pesuaine, shampoo, hammasharja ja -tahna, pyyhe, hiusharja)  
 terävä puukko 
 työhansikkaat tai vastaavat (esim. näppyhanskat) jos on tiedossa ulkorakentelua 
 Usein mukaan pyydetään ottamaan myös päiväreppu, esim. koulureppu 

g. Vanhempia tarvitaan mukaan retkille! 

Vaikka nuoret partiolaiset ajattelisivatkin, että vanhempia ei tarvita retkillä, niin vanhempien 
apu on arvokasta. Heitä tarvitaan kyytimään, mutta myös on arvokasta, jos heitä lähtee mu-
kaan. Niinpä vanhemmat: kysykää, voitteko lähteä mukaan retkelle. On monia asioita, joissa 
voitte olla apuna ja vahinkotilanteissa olisi hyvä, että olisi irrottaa joku aikuinen esim. huo-
lehtimaan ensiavun tarvitsijasta.  
 

5. VARAINHANKINTA JA TALOUDENPITO  

a. Yleisesti 

Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus nielevät rahaa. Retkien ja leirien osallistumis-
maksut eivät kata edes niistä aiheutuneita kustannuksia, vaikka aika pienellä yritämmekin 
tulla toimeen. Jyväskylässä kunta ei juuri tue partiolippukuntia. Taustayhteisö antaa meille 
tilat käyttöön korvauksetta. Niinpä lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan itse hank-
kimalla.  
 
Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on loka–marraskuun adventtikalenterimyyn-
tiurakka, jolloin kauppaamme kalentereita, kortteja ym. PartioScout-tuotteita. Satunnaisem-
pia tuloja tulee myös talkoohommista. Niihin vanhemmat voivat osallistua työpanoksellaan. 
Jos kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä ra-
hastonhoitajalle. Ainoastaan omatoimisella varainhankinnalla pystymme pitämään retkien ja 
leirien osallistumismaksut niin alhaisina, kuin ne ovat tähän asti olleet. Osallistumalla va-
rainhankintaan vanhemmat pääsevät konkreettisesti tukemaan lapsen partioharrastusta.  
 
Jyväskylän Versot ry on rekisteröity yhdistys ja sillä on kunnollinen hallinto ja kirjanpito. Eri-
koisuutena on se, että virallinen toimintavuosi alkaa syyskuun ensimmäinen päivä ja loppuu 
elokuun viimeinen päivä. Tämä vastaa myös oikeasti lippukunnan elämää, kun todellinen 
toimintavuosi alkaa kesän jälkeen ja loppuu kesän lopussa. Lippukunnalla on kaksi virallista 
kokousta: kevätkokous syyskuussa, jossa valitaan alkaneen toimintavuoden vastuuhenkilöt 
sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja sitä vastaava talousarvio. Marrasjoulukuussa pi-
dettävässä vuosikokouksessa vahvistetaan edellisen toimintavuoden asiat. Lippukuntaa joh-
taa siis lippukunnanjohtaja apunaan virallisessa hallituksessa 5 muuta jäsentä.  
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b. Myyntitempaus syksyllä  

 
Lippukunta tempaisee ainakin myymällä partioadventtikalentereita sekä mahdollisesti muita 
tuotteita. Lippukunnat ottavat tavarat myyntiin ja jakavat ne omille partiolaisilleen edelleen 
myytäviksi. Myymättä jääneet tuotteet saamme palauttaa tiettyyn päivään mennessä takai-
sin Partiotoimistolle. Osan tuotosta saa Suomen Partiolaiset ry, osan Järvi-Suomen Partio-
laiset ry, osan lapsen oma lippukunta. Jokainen tuote, jonka lapsenne saa mukaansa, mutta 
joka jää myymättä, on ehdottomasti palautettava määräpäivään mennessä. Rahan saa ta-
kaisin piiriltä vain määräaikaan mennessä palautetuista tuotteista – muista on maksettava 
täysi hinta, ja palauttamattomat tuotteet jäävät partiolaisen itsensä lunastettaviksi. Jotta väl-
tytään turhalta rahamenolta ja mielipahalta, on tärkeää myydä ja tilittää tuotteet tai palauttaa 
myymättömät määräpäivään mennessä. Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten 
niitä on melko helppoa myydä. Pienen partiolaisen myyntityötä helpottaa päällä oleva par-
tioasu. Lapset ohjeistetaan myyntityöhön hyvin, mutta vanhempien apu ja tuki on tärkeää. 
 

6. TIEDOTTAMINEN  

a. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen 

Tapahtumista tiedotetaan pääosin partiolaisten mukanaan kotiin kuljettamien monisteiden 
kautta tai sähköpostitse lähetettävien viestien kautta. On erittäin tärkeää, että vanhemmat 
saavat tiedotteet ja myös lukevat ne. Vanhemmat myös huolehtivat, että tiedotteiden mah-
dolliset palautusosat palautetaan heti seuraavassa kokouksessa.  
 
Lippukunnan kotisivulla kerrotaan aina muutaman seuraavan kuukauden lippukunnan yhtei-
nen toimintakalenteri kerralla. Kukin ryhmä päättää kuitenkin omista retkistään itse. Yhteisiä 
päivämääriä seuraamalla voi suunnitella, vaikka mummolareissut tai muut menot jollekin 
muulle viikonlopulle.  
 
Kesäleirin ajankohta päätetään jo alkuvuodesta, joten sitä voi tiedustella jo ennen leirikirjeen 
saapumista, jolloin kenties vältytään vaikealta valinnalta ja pettymykseltä lähteäkö partiolei-
rille vai perheen kanssa lomalle. 
 

b. Lippukuntalehti ”Me Versot” 

Lippukuntalehti ei toistaiseksi ilmesty, vaan tiedottamiseen käytettään lippukunnan kotisivua 
www.jyve.fi ja sähköpostia tiedon jakamiseen.   
 

c. WWW-sivut , facebook ja sähköposti 

 
Lippukunnalla on omat www-sivut osoitteessa www.jyve.fi , joilta löytyvät mm, ajantasaiset 
yhteystiedot, tapahtumien mainokset ja toimintakalenterit. Ajankohtaisista asioista tiedote-
taan partiolaisten kotiin paperisen kirjeen asemesta sähköpostilla. Sähköpostilistalle voi liit-
tyä ottamalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan.  
 
Lippukunnalla on käytössään oma julkinen facebook-ryhmä ”Jyväskylän Versot”, johon pää-
sevät mukaan niin lippukunnan jäsenet kuin vanhemmatkin ilmoittautumalla lippukunnanjoh-
tajalle. .  
 

http://www.lpk.partio.fi/j-sp/jyve
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d. Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa 

 
Kokouksessa tai tapahtumassa saattaa joskus olla paikalla myös lippukunta- tai piirilehden 
toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen median edustaja juttua tekemässä. Partiotapahtumat 
ovat julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanottajia juttua varten. Haas-
tatteluista on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä. Pyrimme myös siihen, että pienimpien partio-
laisten kanssa haastattelutilanteessa on aina mukana myös vanhempi johtaja. Partiolainen 
tai hänen huoltajansa voi myös tarvittaessa erikseen kieltää itsensä tai lapsensa kuvaami-
sen, mikä käytännössä tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnistettavissa. Kuvauskiellosta 
tulee aina kertoa paitsi lippukunnan johtajistolle ja Järvi-Suomen Partiolaisille, myös lapselle 
itselleen. Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileirien yhteydessä kuvauskiellosta pitää 
aina ilmoittaa erikseen.  
 

7. JÄSENYYS PARTIOSSA 

a. Jäsentietojen ylläpito  

 
Jäsentietolomakkeessa kysytään partiolaisen yhteystiedot sekä huoltajien nimet ja useampi 
puhelinnumero. Useampi yhteystieto on tarpeen, jos leirillä sattuu jotain vakavaa tai hanka-
laa eikä yhdestä numerosta vastata. Sairaustapauksessa lääkärissä toki pääsemme käy-
mään, mutta leiriolosuhteet eivät kuitenkaan ole sopivat hoitamiseen. Silloin tarvitaan se 
"toinen numero", johon ottaa yhteyttä. Toiseen numeroon voi vastata vaikkapa mummo tai 
muu tuttu aikuinen. On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään ajan tasalla. Leirejä, retkiä 
ja muita erityistapauksia varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista allergioista, sai-
rauksista ja lääkityksistä. 
 
Lippukunta raportoi vuosittain tammikuussa edellisen vuoden toimintansa Suomen Partio-
laisille sekä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:lle, joka kokoaa kaikkien vapaaseurakuntien 
tekemän lapsi- ja nuorisotyön tiedot rekisteriinsä. Versopartiointi on siis paikallisen vapaa-
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Versopartiolaiset ovat siis Suomen Partiolaisten ja 
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n jäseniä. 

b. Jäsenmaksu ja partiovakuutus 

 
Lippukunta kerää omaa jäsenmaksua toiminnan tukemiseksi. Jäsenmaksu maksetaan suo-
raan Suomen Partiolaisille sieltä lähetettävän laskun mukaisesti marraskuussa. Jäsenedut 
astuvat voimaan silloin, kun henkilö on kirjattu Suomen Partiolaiset ry:n jäsenrekisteriin 
(Kuksa). Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen, joka on toissijainen (eli jos lapsellanne on 
joku muu vakuutus – esim. vapaa-ajan vakuutus tai kattava kotivakuutus), on partiovakuu-
tus siihen nähden vasta toissijainen).  Vakuutus on voimassa kaikissa partiotapahtumissa, 
kuten viikoittaisissa kokouksissa, leireillä ja retkillä. Ilman vakuutusta partiossa oleva lapsi 
on vanhempiensa vastuulla. Leireille ja retkille lähtevillä lapsilla täytyy aina olla jäsenilmoi-
tus tehtynä ja jos lasku on tullut, maksu maksettuna.  
 
Partiovakuutuksessa sairauksien hoidossa ei ole omavastuuosuutta, mutta esinevahingois-
sa on 100 euron omavastuu. Vakuutusyhtiö arvioi myös esineen vanhenemista omavastuun 
jälkeen, joten 5 vuotta vanha makuupussi ei vastaa arvoltaan uutta. Eli esinekorvaussum-
maan tulee 100 euron ja vanhenemisen vähennykset. Partiovakuutus ei korvaa optisia tai 
elektronisia laitteita. 
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Lisäksi jäsenmaksun maksanut partiolainen saa kotiinsa Suomen Partiolaisten julkaiseman 
Partio-lehden ja Järvi-Suomen Partiolaisten oman Liplatus -lehden, jotka lähetetään I-
jäsenmaksun maksaneille (ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös 10 % 
alennus partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista, mutta ei partiotavaroista (kuten par-
tiomerkit tms.) sekä Suomen Retkeilymajajärjestö – SMR ry:n jäsenedut 

8. AIKUISET PARTIOSSA 
 
Vanhempainneuvosto on lippukunnan tukiorganisaatio, joka tällä hetkellä ei ole toiminut.  
Partiolaisten vanhemmat voivat auttaa leireillä keittiössä, pitää huolta lippukunnan välineistä 
ja varusteista, osallistua varainhankintaan, toimia kuskina tai vaikkapa kouluttautua johta-
jaksi lippukuntaan – tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten vanhempia. Toivotamme 
kaikki vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne harrastukseen! 

9. VUOSITTAISIA TAPAHTUMIA  
 

 Elo/syyskuussa lippukunnan aloittajaiset ja johtajien talvikauden suunnittelutapaami-
nen  

 Elo/syyskuussa lippukunnan kevätkokous (vastuuhenkilöt, toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio)  

 syys-lokakuu syysretkeilypäivä koko perheelle (ei joka vuosi) 
 loka-marraskuu ryhmien viikonloppuretket  
 marras-joulukuussa lippukunnan vuosikokous (menneen toimintavuoden käsittely) 
 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus (uudet partiolaiset antavat lupauksen)  
 joulun seutuvilla mahdollisesti joulujuhla  
 tammikuussa lippukunnan kolojen siivoustempaus 
 helmikuussa mahdollinen lippukunnan talviretki/-leiri 
 maaliskuussa yli 10-vuotiaiden retki versopartiolaisten Versopäiville  
 huhti-toukokuussa piirin partiotaitokilpailut (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) – 

osallistuminen kuuluu ryhmiemme normaaliin ohjelmaan 
 kesällä kesäleirit ja mahdolliset vaellukset  
 juhannuksen jälkeen Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 
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10. ASIAT PÄHKINÄNKUORESSA 

 

 Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen 
sekä elämän totuuden löytäminen. 

 Partio on edullinen harrastus. Kaikkien toivotaan hankkivan partiopaidan. 
 Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus. 
 Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi omaan johtajaan sitten tar-

vittaessa lippukunnanjohtajaan. 
 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 vanhempi ei pakkaa lapsen tavaroita yksin, vaan lapsi pakkaa sen 

itse aikuisen kanssa. 
 Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat tulee olla nimikoituna – IHAN TOTTA! 
 Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa. 
 Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia (koti-ikävän vaara kasvaa). 
 Kaikki tavarat on kiinnitettävä rinkkaan tai reppuun. 
 Tärkein varainkeruutempaus on syksyllä 
 Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle. 
 http://www.jyve.fi on www-kotisivumme, josta löytyy mm. toimintakalenteri ja johtajien 

yhteystiedot. 
 Pääsääntöisesti lippukunta lähettää viestit sähköpostilla, joten seuraa antamaasi 

sähköpostiosoitetta. Paperipostia lähetetään vain poikkeustapauksessa.  
 Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa on ilmoitettava 

välittömästi. 
 Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä. Siitä tulee lasku 

postissa suoraan Partiotalosta Helsingistä, mutta vakuutus on voimassa ilmoitukses-
ta alkaen – joskus laskun tulo kestää parikin kuukautta.  

 Kololle, retkille ja muihin tapahtumiin jääneet löytötavarat tuodaan partiokolon etei-
seen ”hutiluslaatikkoon”, josta voi tarkastaa löytyneet tavarat. Laatikko tyhjennetään 
aina toimintakauden alussa. 

. 

11. KÄYTTÄYTYMISPERIAATTEITA 

 

Partio on mukava harrastus, kun siihen lähtee täysillä mukaan. Alle on koottu joitakin peri-
aatteita, joita lippukunnassamme noudatetaan, varsinkin uusia tulijoita varten: 

 Partiossa on tarkoitus olla hauskaa ja tätä toivotaan niin johtajien kuin ryhmäläisten-
kin edistävän omalla toiminnallaan. 

 Jos joku jää jälkeen, häntä odotetaan ja häntä autetaan. Etenemme hitaimman mu-
kaan. Kaveria ei jätetä. 

 Mihinkään toiseen henkilön omaisuuteen ei saa kajota, on esine lapanen tai puukko. 
Luvattaottotilanteissa otetaan yhteyttä kotiin joka kerta. 

 Jos joku näkee tai tietää kiusaamisesta jotakin, hänen on ilmoitettava asiasta välittö-
mästi johtajille, jotka ottavat yhteyttä kotiin ja asia selvitetään. 

 Partio on vapaaehtoinen harrastus eikä siinä ole pakko olla mukana. Partiossa totel-
laan johtajia ja toistuvasti ongelman sattuessa pidetään yhteinen keskustelu kotiväen 
kanssa. 

 Johtajat näkevät vaivaa suunnitellessaan ohjelmaa ryhmille. Ohjelma on tarkoitettu 
kaikkien suoritettavaksi, joskus pois voi jäädä perustellusta syystä, jonka johtaja hy-
väksyy – muuten ei. 

http://www.lpk.partio.fi/j-sp/jyve
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12. TÄRKEÄT TIEDOT 
 
Lippukunta on Jyväskylän Versot ry ja www-sivut: http://www.jyve.fi  
 
Lippukunnan kokoontumispaikka eli kolo: 
Puutarhakatu 16, 40200 Jyväskylä  oma erillinen ovi Vapaakirkon takana maan alle. 
Vaajakoskella Savonmäentie 14, 40800 Vaajakoski 
 
Lippukunnan kämppä osoitteessa Kinnaslammentie 199, Vesanka/Jyväskylä. Huutaman 
retkipaikka osoitteessa Kinnaslammentie 237, Vesanka/Jyväskylä.  
 
Lippukunnanjohtaja: 
Kati Larkkonen, puh. 040-7065 423, etunimi.sukunimi@gmail.com  
 
Sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja: 
Ari Kastepohja, puh. 0404 166 777, etunimi.sukunimi@gmail.com  
 
 
Vanhemmat voivat itse täydentää: 
 
Lapsen oman 1. johtajan nimi ja puhelinnumero: 
 
______________________________, puh. __________________________ 
 
Lapsen oman 2. johtajan nimi ja puhelinnumero: 
 
______________________________, puh. __________________________ 
 
Lapsen oman 3. johtajan nimi ja puhelinnumero: 
 
______________________________, puh. __________________________ 
 
Kokoontumispäivä: 
 
____________________________ klo _____________ 
 
Lapsen lauman/vartion nimi: 
 

 

http://www.lpk.partio.fi/j-sp/jyve
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PALAUTETAAN LIPPUKUNTAAN 
 
Annan lapselleni _______________________  luvan tulla Jyväskylän Versojen toimintaan 
ja hyväksyn samalla, että hänestä voidaan ottaa valokuvia tai haastatella partiosta tai seu-
rakunnan toiminnasta kertoviin julkaisuihin. (Mahdollinen kielto tehtävä erillisesti ja kirjalli-
sesti). Samalla hänet ilmoitetaan Suomen Partiolaisten ja Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n 
jäsenrekistereihin. 
 

_____________________________________            Päivämäärä  ____ / ____   20____ 
 
_____________________________________ 
(nimen selvennys) 
 
Perustiedot partiolaisesta: 
 
Nimi ___________________________     
 
partiolaisen sähköpostiosoite ________________________ @ ____________________ 
 
Katuosoite ______________________________________________________________  
 
Postinumero ja postipaikka _________________________________________________  
 
puhelin partiolaiselle ______________________________________________________  
 
syntymäaika _____________________________________________________________  
(ei kirjoiteta sotun loppuosaa) 
 
Ruoka-aineallergiat ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Sairaudet ja lääkitykset sekä lääkeaineallergiat __________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Muita tietoja johtajiston tietoon _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Isän nimi, puhelin ja sähköposti  ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Äidin nimi, puhelin ja sähköposti  _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Jonkun muun läheisen nimi, puhelin ja sähköposti  _______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 


