
 
 

Lätynkääntäjät toivottavat uuden partiolaisen lämpimästi 

tervetulleeksi porukkaan!  

Tässä muutamia tärkeitä tietoja. 
 

Toimintaryhmä:     lauma/joukkue/vartio 

 

Kokoontumisaika: 23.8.2022 alkaen tiistaisin klo17:45–19 / klo 17:45-19:15  

Paikka: Maistraatinpolku 1 (Lausteen seurakuntakoti). 
Ryhmän johtajien yhteystiedot löytyvät kotisivuilta www.lätynkääntäjät.fi. 

 

Lippukunnanjohtaja on Heta Pietarinen. Hänet tavoittaa sähköpostista 

heta.pietarinen@partio.fi tai puhelimella p.0400524658. 

 

Huoltajille on omat WhatsApp-ryhmät, jossa tiedotetaan tulevista asioista. Ryhmään 

pääsee mukaan laittamalla viestin Hetalle.  



Jokaiselle ikäkaudelle löytyy toimintaa 
 

Sudenpennut ovat 7–9 –vuotiaita partiolaisia, joiden 
ryhmää kutsutaan laumaksi. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat 
tärkeitä sudenpentutoiminnassa. Jokainen sudenpentu 
onnistuu!  
 
Seikkailijat ovat 10–12 – vuotiaita partiolaisia. Seikkailija 
matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, 
rakentelu ja purjehdus tulevat seikkailijoille tutuiksi!  
 
Tarpojat ovat 12–15 –vuotiaita partiolaisia. Tärkeintä 
tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset 
kavereiden kanssa, mukaansa tempaavat aktiviteetit ja 
vartion omien juttujen syntyminen. 
 
Samoajat ovat 15–17 –vuotiaita partiolaisia. Samoajien 
ohjelmaan kuuluu ryhmänohjaajakoulutus ja 
johtamisharjoittelu. 
 
Vaeltajat ovat 18–22 –vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat 
useimmiten erilaisten projektien parissa tai ryhmien johtajina.  
 
Aikuinen partiossa tarkoittaa 22 vuotta täyttänyttä. Aikuisen tehtävä partiossa on 
tukea lasten ja nuorten kasvua, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
Aikuisia tarvitaan niin viikoittaiseen toimintaan kuin lyhyisiin projekteihin esim. 
ruoanlaittoon retkellä, kuljetusavuksi tai talkoisiin.  
 
 
 

Partiotoiminnan tavoitteena on vastuunsa tunteva kansalainen 
 
Partiotoiminta edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, toisen 
vakaumuksen kunnioittamista, vastuuta itsestä ja 
elinympäristöstä, yhteiskunnallista aktiivisuutta, 
palveluasennetta, terveitä elämäntapoja sekä luovuutta. 
Partiotoiminnalla halutaan myös osaltaan luoda myönteistä 
asennetta eri uskontoja kohtaan ja kannustaa uskollisuuteen 
omaa maataan kohtaan. 
Partion toimintatapoja ja –keinoja ovat nousujohteisuus, 
tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, vartiojärjestelmä, 
päivän hyvä työ, symboliikka, aikuisen tuki sekä sitoutuminen 
partion arvoihin. Nämä yhdessä muodostavat partiomenetelmän. 

 
 
 

Lippukunta on partiotoiminnan ydin 
Lippukunta, siis Lätynkääntäjät, on eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten yhteisö, jossa harrastamme 
partiota yhdessä. Johtajatehtävissä toimivat ovat yli 15-vuotiaita. Kaikki lippukunnassa toimivat ovat 
vapaaehtoisia. 
 
Partio on turvallinen harrastus. Toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita, jotka 
on laadittu yhdessä partiovakuutuksen tarjoavan vakuutusyhtiön kanssa.  

 

Meripartiotoiminta 

Meripartiolaisuus merkitsee sitä, että osa 

partiotoiminnasta toteutetaan vesillä ja 

vesillä liikkuminen sekä siihen 

valmistautuminen on osa toimintaa.  

Meripartiossa toteutetaan partiokasvatusta; 

tavoitteena on kasvattaa vastuuntuntoisia 

merenkulkijoita, jotka liikkuvat vesillä 

turvallisesti ja kunnioittavat vesistöjen 

luontoa ja kanssaveneilijöitä.  
 

Partiotoiminta on avointa kaikille 

kielestä ja kulttuurista riippumatta. 
Partiota harrastetaan melkein kaikissa 

maissa. Yhteensä meitä on 40 

miljoonaa. Suomessa partiolaisia on 

noin 60000. 
Lätynkääntäjiä on noin 70. 

 



Partioasu - Yhtenäinen pukeutuminen luo yhteenkuuluvuutta 
 

 

Jokainen partion aloittanut lätynkääntäjä saa partiohuivin ja 
huivimerkin maksutta. Uusille partiolaisille jaetaan huivit ja merkit 
syksyn aikana koloillassa.  
 
Partiovaatteiden ostopaikka on Scandinavian Outdoor -kauppa, 
www.scandinavianoutdoor.fi. 
 

Viikoittaisissa koloilloissa partioasuksi riittää partiohuivi, johon on 
ommeltu huivimerkki. Virallisemmissa tilaisuuksissa partioasuun 
kuuluu huivin lisäksi partiopaita ja sen kanssa käytettävät tummat 
housut tai hame ja siistit kengät. Sudenpentujen partiopaita voi 
olla mikä tahansa tummansininen, pitkähihainen paita. 
Yksivärinen kuvioimaton on paras merkkien ompelemisen 
kannalta. Seikkailijat ja sitä vanhemmat käyttävät ns. virallista 
partiopaitaa. 
 

Partioasuun pukeuduttaessa osoitetaan myös yhtenäisyyttä. Kaikki ovat partiolaisia, mitä muuta he 
partiotoiminnan ulkopuolella ovatkaan. Kaikille ikäkausille löytyy omat tarkat ohjeensa osoitteesta 
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje  
 
Vaikka yhtenäisyyteen pyrimmekin, täydellinen partioasu ei ole edellytys osallistumiselle. Tärkeintä on 
iloinen partiomieli. Varusteita löytyy usein myös lainaksi ja mielikuvituksen käyttö on sallittua.  
 

 
Lätynkääntäjien erikoisuus on oma pipo. Ohjeet 

neulomiseen löytyvät kotisivuilta. Joskus 

partiotapahtumissa voi olla myös käsin neulottuja 

pipoja myynnissä. 
 

 
 

Muut tarvikkeet ja varusteet partiossa 
 
Retkiä ja leirejä varten varustelista kerrotaan aina erikseen. Yleensä partiolainen tarvitsee hyvät 
ulkoiluvaatteet kaikkiin keleihin, makuupussin ja makuualustan. Kamojen kantamiseen rinkka on hyvä, 
purjeveneessä kätevämpi on iso kassi. Varusteiden puuttuminen ei saa olla este osallistumiselle. Ota 
yhteyttä niin etsitään tarvittaessa lainavarusteet retkeä varten. 
 

Purjehdusten varustelista löytyy kotisivujen Purjehdus-infosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partioasu ja sen tunnukset 

kertovat meille kantajastaan ja 

hänen partiotaipaleestaan. 

Mitä partio maksaa? 

Partio on edullinen harrastus. Lätynkääntäjien retket ja leirit toteutetaan mahdollisimman 

edullisesti, joskus jopa maksutta. Viikonloppuretken hinta on n. 25 euroa. 

 

Otathan yhteyttä lippukunnanjohtajaan tai rahastonhoitajaan, jos retkimaksu tai muu partioon 

liittyvä maksu on perheelle liikaa. Tapahtumamaksuista voi saada alennusta tai vapautuksen 

taloudellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä. Lätynkääntäjien 

tapahtumamaksuperiaatteet löytyvät nettivisuiltamme. 

 

Taustayhteisömme Henrikinseurakunta myöntää vuosittaisen avustuksen, joka käytetään 

kokonaan toimintaan. Lisäksi seurakuntayhtymä tukee purjeveneen ylläpitämistä. 

  

 

http://www.scandinavianoutdoor.fi/
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje


Jäsenrekisteri Kuksa, asiointipalvelu ja PartioID 
 
Kaikki partiotoimintaan osallistuvat maksavat partion jäsenmaksun, johon vakuutus sisältyy. 
Jäsenmaksulasku on n. 50–60 euroa, jäsenyyslajista riippuen. Jäsenmaksuun sisältyy huikean 
partiotoiminnan lisäksi vakuutus ja jäsenlehti. Tarvittaessa jäsenmaksuista voidaan myöntää 
jäsenmaksuvapautus taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin syin. Jäsenmaksuvapautusta anotaan 
partiorekisteri Kuksan kautta. Vapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. 
 
Kuksa on www-pohjainen jäsenrekisteriohjelma. Sen asiointipalvelussa hoituvat kaikki jäsenyyteen 
liittyvät asiat, kuten jäseneksi liittyminen ja tietojen päivittäminen. Sähköisen liittymislomakkeen tiedot 
kirjautuvat automaattisesti rekisteriin. Liittymislomakkeen linkin löydät kotisivujemme etusivulta, 
www.lätynkääntäjät.fi. Liittymislomake pitää olla täytettynä viimeistään neljännelle partiokokoontumiselle 
tullessa.  
 
Useisiin partiotapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan asiointipalvelun kautta. Ilmoittautumaan pääsee, kun 
on ensin luonut oman PartioID:n osoitteessa kuksa.partio.fi. Koska ilmoittautuminen tapahtuu huoltajan 
toimesta, on huoltajan tehtävä oma huoltajatunnus. 
 

 
Partioon liittymisen ohjeen löydät osoitteesta 
www.partio.fi/tule-mukaan/ 
 
Ohjeita Kuksan käyttöön löydät osoitteesta 
www.partio.fi/kuksaohje sekä Kuksasta.  
 
Huoltajille tarkoitettu ohje löytyy osoitteesta 
www.partio.fi/partiolaiselle/huoltajille 
 
Lätynkääntäjien jäsenrekisterivastaava on 
Katariina Kantonen. Häneltä saat tarvittaessa 
huoltajanumeron tai muuta apua Kuksan 
käyttöön. Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse 
katariina.kantonen@gmail.com  

 
 
Kuvaaminen partiotapahtumissa 
 
Partiotapahtumissa kuvataan usein ja kuvia julkaistaan monissa kanavissa, koska haluamme kertoa 
hauskasta harrastuksesta mahdollisimman monelle. Lätynkääntäjien kuulumisia voi seurata kotisivuilla 
www.lätynkääntäjät.fi, Facebookissa sekä Instagramissa @latynkaantajat #lätynkääntäjät  
 
Kuvien julkaisemisessa noudatetaan aina hyviä partiotapoja ja jokaisella on oikeus kieltää kuvansa 
julkaiseminen. Jäsenrekisterissä Kuksassa kysytään jokaiselta kuvauslupa yleisesti, sekä jokaisen 
tapahtumailmoittautumisen yhteydessä.  

 

Huoltajatunnus Kuksaan 

Tarvitset tunnuksen luomiseen oman huoltajanumerosi 

sekä sähköpostiosoitteen, joka on syötetty järjestelmään 

ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Huoltajana pystyt samalla tunnuksella myös 

ilmoittamaan useamman perheenjäsenen tapahtumiin 

samoilla tunnuksilla (jos perheessä on esimerkiksi 

sisaruksia).   

 

Kääk! 

Jos mikä vaan partioasia mietityttää, Lätynkääntäjien aikuisiin voi ottaa 

yhteyttä. Me neuvomme ja ratkaisemme pulmia, minkä töiltämme ja 

opiskeluiltamme ehdimme.  

 

Ota yhteyttä oman ryhmän aikuiseen tai tapahtuman johtajaan. Jos et 

tiedä varmasti kehen ottaa yhteyttä, lippukunnanjohtaja on apunasi. 

Yhteystiedot kotisivuilla www.lätynkääntäjät.fi   
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