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Tiedote tarpojille ja tarpojien huoltajille
Partioon tullaan eri teitä, milloin kavereiden tai sisarusten houkuttelemana tai vanhempien
patistamana, milloin puhtaasta uteliaisuudesta. Kaikki ovat kuitenkin partiossa hyvästä syystä:
partiossa tehdään ja toimitaan. Partiossa kaikilla on hauskaa!
Hauskuus ei kuitenkaan ole partion ainoa tavoite; toiminnan takaa löytyy myös päämääriä. Partion
tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kasvaa tasapainoisiksi, terveiksi, ja
itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. Partio on vapaaehtoista, avointa, itsenäistä,
poliittisesti sitoutumatonta ja kansainvälistä. Kuka tahansa voi siis tulla mukaan toimintaan.
Jokainen liittyy partioon omasta tahdostaan ja voi siis halutessaan erota, mutta parhaimmillaan
lapsena aloitettu partioharrastus muuttuu vuosien myötä elämäntavaksi, joka kantaa halki vuosien.

Tarpojan (partio)lupaus
Lupaan parhaani mukaan
rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa
toteuttaa tarpojien ihanteita
ja olla avuksi toisille.

Tarpojan ihanteena on
• kunnioittaa toista ihmistä
• rakastaa ja suojella ympäristöä
• olla luotettava
• rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Lippukuntamme: Kirkkonummen Metsänkävijät
Meidän lippukuntamme on nimeltään Kirkkonummen Metsänkävijät ry. KiMe on yksi Uudenmaan
suurimmista lippukunnista, jäseniä meillä on tällä hetkellä n.200. Kimessä toimii 2-4
sudenpentulaumaa, 4 seikkailijajoukkuetta, 4-6 tarpojavartiota ja samoajavartiota sekä suuri joukko
vaeltajia ja aikuisia. Tervetuloa joukkoon!
Lippukunnan hallitus valitaan syyskokouksessa, jonne kaikki lippukunnan jäsenet ovat tervetulleita.
Lippukunnanjohtajamme (lpkj) on Joni Tirroniemi (jo-ni.tirro@hotmail.com) ja ohjelmajohtajamme
Pauli Palo (pauli.v.palo@hotmail.com). Tarpojien ikäkausivastaavana lippukunnassa toimii Laura
Solanko (laura.solanko@iki.fi ). Lisätietoja löytyy esim. ww.kime.fi sivuiltamme sekä
tarpojaosaston omilta sivuilta http://kime.fi/?page_id=35 .
Lippukuntamme toiminnan keskipiste on koloksi kunnostettu entinen navettarakennus Lyan
Pappilanmäki 5, aivan keskustan tuntumassa. Tarpojien kokoukset pidetään pääsääntöisesti Lyanin
vartiohuoneissa, sisäänkäynti niihin on rakennuksen päädyssä.

Tarpojat
Tarpojat ovat iältään 12-14 vuotiaita partiolaisia. Tarpojavartio koostuu yleensä noin 6-12
tarpojasta, joita johtaa pari vuotta vanhempi vartionjohtaja. Aikuinen johtaja on mukana vain
taustatukena, ei viikkotoiminnan johtajana. Tämä vaatii jokaiselta tarpojalta selkeästi

seikkailijatoimintaa suurempaa vastuunottoa ja huoltajilta joustavuutta nuorten opetellessa usein
ensimmäistä suurta johtamistehtäväänsä.
Tarpojaosaston tiedotus hoituu pääosin sähköpostilla suoraan huoltajille sekä watsup-ryhmillä
suoraan tarpojille. Mikäli lapsenne numeroa EI saa liittää vartion omaan watsup-ryhmään,
ilmoitattehan asiasta vartion luotsille ja vartionjohtajille.
Viikottaisten kokousten lisäksi tarpojatoimintaan kuuluu oman vartion retkiä, KiMen tarpojien
yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia, piirin yhteistapahtumia ja leirejä.
Tarpojaohjelma koostuu viidestä tarpposta, joista jokainen kestää noin puoli vuotta. Kukin tarppo
päätyy majakkaan, joka on joko vartion oma retki, tarpojien yhteinen retki tai osa koko lippukunnan
leiriä. Syksyn 2017 tarppo on nimeltään Luovuus ja keväällä edetään kohti Leiri-tarppoa.

Partioasu
Lippukuntamme on Metsänkävijälippukunta, joten partiohuivimme on metsänkävijöiden
sinivalkoinen huivi ja partiopaitamme on ruskea.
Partiopaitaa käytetään monissa lippukunnan yhteisissä tilaisuuksissa, ja olisi suositeltavaa että
jokaisella tarpojalla olisi oikean kokoinen paita. Niitä myydään Scandinavian Outdoor Storessa
(Sello, Helsinki Yrjönkatu, Itäkeskus). Huivin, partiopaidan ja paidan merkit jokainen hankkii itse.
Lippukunta lahjoittaa jokaiselle tarpojalle suoritetut tarppo-merkit sekä aikanaan myös
tarpojaikäkauden päätösmerkin. KiMe-merkit voi ostaa luotsien kautta lippukunnalta (2 euroa/kpl).

Muut varusteet
Retkiä varten tarvitaan rinkka, makuupussi ja makuualusta. Tarpojat retkeilevät jo hyvin
itsenäisesti, ja omalle trangialle, kaasupolttimolle, karttalaukulle tai vaellusteltalle saattaa tulla
käyttöä. Mikään näistä ei kuitenkaan ole välttämätön, ja varusteita kannattaa aina kysellä lainaan.
Tarpojavartioiden vartionjohtajat tai aikuinen luotsi auttavat kyllä tässäkin asiassa.

Adventtikalenterit ja varainkeruu
Partiolaisten tärkein varainkeruumuoto on Adventtikalenterien myynti. Jokaisesta myydystä
kalenterista vartio saa yhden euron. Kaksitoista kalenteria myyneet saavat tonttumerkin
partiopaidan oikeaan hihaan ja 20 kalenterin myyneille on luvassa joku pieni lisäpalkinto. Vartion
rahoilla voidaan hankkia joku yhteinen varuste (esim. retkisaha) tai sillä voidaan maksaa osa
vartion retken kuluista. Vartionjohtajat voivat tarvittaessa kerätä pienen (esim. 10e)
materiaalimaksun viikkokokousten tarvikkeiden hankkimiseen. Kalenterien myyminen on toki
vapaaehtoista.

Jäsenrekisteri (Kuksa)
Uusien jäsenten toivotaan ilmoittautuvan lippukunnan jäseneksi oheisen linkin https://kuksa.partio.fi/
kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999239 kautta.
Sekä uusien että vanhojen jäsenten olisi erittäin tärkeä tarkistaa, että jäsenrekisterin eli Kuksan
tiedot ovat ajan tasalla. Pääsääntöisesti kaikkiin partiotapahtumiin ilmottaudutaan Kuksan kautta.
Jokaisella tarpojalla lienee oma puhelin, sen numero olisi hyvä löytyä Kuksastakin partiolaisen
tietojen kohdalta. Tiedonkulun varmistamiseksi on myös tärkeää, että lapsen tiedot ovat lapsen
tietojen kohdalla ja huoltajien tiedot ovat VAIN huoltajien yhteystietojen kohdalla.
Mikäli Kuksaan kirjautumisessa on ongelmia, jäserekisterinhoitajamme auttaa! Parhaiten hänet
tavoittaa osoitteesta jasenrekisteri@kime.fi .

Partiolaisten maailmanjamboree 2019
Partiolaisten maailmanjamboree järjestetään neljän vuoden välein, ja seuraava suurleiri pidetään
Yhdysvalloissa heinäkuussa 2019. Leiriläiseksi voi päästä vain kerran elämässään, ja tällä kertaa
vuorossa ovat 22.7.2001–21.7.2005 syntyneet partiolaiset ympäri maailman. Vuoden 2015
jamboreelle Japanissa osallistui suuri joukko KiMeläisiä ja he varmasti mielellään kertovat
leirikokemuksistaan. Ilmoittautuminen jamboreelle avautunee marras-joulukuussa 2017.

Tarpojien syksyn 2017 ohjelmaa
viikkokokoukset alkavat viikolla 35/36
la-su 16.-17.9. Espoon Punanen, perinteinen partiotaitokisa
30.9. Tarpojien taitopäivät, Yrityskylä, Viikki
14.-15.10. Kimen oma tarpojakisa Raparalli
18.11. Kimen susekisat, tarpojat rasteilla (tarpojien johtamistehtävä)
1.-3.12. Kimen jouluretki tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäisille
6.12. Kynttiläkirkko, lupauksenanto
13.12. Kimen joulujuhla, tarpojat vastaavat ohjelmasta
Yhteinen Luovuus-tarppon Majakka tammikuun alussa 2018.

