
Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 
 
 
Kaverini tahtoo partioon, mitä teen? 
Neuvo kaveriasi ottamaan yhteyttä lippukunnanjohtajaan. Näin kaikkia tulevia lippukunnan 
jäseniä kohdellaan tasavertaisesti, eikä kukaan pääse suoraan mahdollisen jonon ohi 
toimintaan. 
 
Tahdon kurssille? 
Tästä samasta kansioista löydät kurssit kohdan. Sieltä pystyt valitsemaan itsellesi sopivan 
kurssin. Kurssit kohdasta löydät myös kaikki tarvittavat linkit, joiden takaa löytyy kurssien 
kuvaukset, seuraavien kurssien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet. Jos tulee muita 
kysymyksiä kursseista, ole yhteydessä pestijohtajaan.  
 
Tahdon kisaamaan? 
Kisaaminen on hieno tapa kehittää omia partiotaitoja ja pitää partiokivaa. Kisaamaan 
pääsee, kun kasaa kisavartion ja ilmoittaa vartion kisaan kisajärjestäjän ohjeiden mukaisesti. 
Kisaaminen katsotaan tapahtumaksi, josta ilmoitetaan normaalisti tapahtumavastaavalle ja 
tehdään jälkeenpäin tapahtumaraportti. Lippukunta maksaa kisavartion osallistumismaksun 
kokonaisuudessaan. Kisoista saa lisätietoja SP:n verkkosivuilta tai tämän linkin kautta 
https://www.partio.fi/lippukunnille/partio-ohjelma/kilpailut/ 
 
Mistä saan materiaalia ja vinkkejä ryhmäni kokoukseen?  
Suuri määrä vinkkejä ja materiaalia ikäkausiohjelmaan löytyy Suomen partiolaisten sivulta 
https://partio-ohjelma.fi/ . Myös kololta löytyy suuri määrä tarvikkeita koloiltaan ja 
partio-ohjelman toteuttamiseen. Askartelutarvikkeita löytyy kolon askarteluhuoneesta, 
partioon liittyvää kirjallisuutta kuten sudenpennun oppaita ja partionjohtajakäsikirjoja löytyy 
kolon johtajahuoneesta. Trangioita, telttoja, puuta, työkaluja yms. löytyy kolon 
ulkovarastoista (merkattu A, B ja C)  
 
Kololla on jokin hullusti/rikki/puuttuu jotain, miten toimin? 
Kolo kiinteistönä on Sipoon kunnan omaisuutta, ja vastuumme on tarkkailla sen kuntoa. Kun 
jotakin huomataan olevan rikki, on siitä paras kertoa eteenpäin mitä pikimmiten. Kolon 
varustuksesta ja kunnosta vastaa kolovastaavat. Kolovastaavien ajankohtaiset tiedot löydät 
kansion kohdasta “ajankohtaiset yhteystiedot”.  
 
Kaverini ansaitsee tunnustusta partiotyöstä, miten toimin? 
Palautteen antaminen on tärkeä osa partiota. Paras tapa antaa palautetta on yksinkertaisesti 
mennä kertomaan asianosaiselle henkilökohtaisesti kuinka iloinen olet asianosaisen työstä. 
Lippukunnassa myönnetään ansioituneille johtajille myös ansiomerkkejä. Kannattaa 
ehdottaa ansiomerkin saajaa ansiomerkkitoimikunnalle aina kun sellainen tulee mieleen. Niin 
varmistat ansiomerkin päätymisen mielestäsi oikealle henkilölle. Ansiomerkkitoimikunnassa 
toimivat aina kulloinenkin lippukunnanjohtaja ja Vuoden Hukka. 
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En saa sähköposteja, miten toimin? 
Voi olla, että sähköpostisi roskapostisuodatin ei salli partiolistoilta tulevia posteja (yleinen 
muun muassa hotmailin kanssa). Tarkista, että olet listoilla ottamalla yhteyttä 
sihteeri@sipoonhukat.fi .  
 
Ryhmän retkellä tapahtui jotain ikävää, miten toimin? 
Hälytä apua tilanteen vakavuuden mukaan (112). Ilmoita tapahtuneesta pikimmiten myös 
lippukunnanjohtajalle. Tilanteen jälkeen on hyvä olla yhteydessä retken osanottajien 
vanhempiin. Muista, että aina ennen retkiä on hyvä kerrata ja tutustua Suomen Partiolaisten 
turvallisuusohjeisiin ja Uudenmaan Partiopiirin kriisiviestintäohjeeseen. Varmista, että 
EA-laukku on aina mukana retkillä! 
 
Suomen partiolaisten turvallisuusohje: 
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisuus
ohjeet/ 
Uudenmaan partiopiirin kriisiviestintäohje: 
https://uusimaa.partio.fi/piiri/yhteystiedot/kriisiviestinta/ 
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