PERHEPARTIO ALKAA
POHJAN VEIKOISSA!
MITÄ ON PERHEPARTIO?

Perhepartio on partion toimintamuoto alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen. Perhepartiossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä leikkien, oppien ja
seikkaillen luonnon ääressä.
Partio on kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on rakentaa parempaa maailmaa
kasvattamalla tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisesti ajattelevia
yhteisön jäseniä. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

MITÄ PERHEPARTIO ON POHJAN VEIKOISSA?
Tavoitteena on järjestää toimintaa noin kerran kuussa. Kokous on tyypillisesti
muutaman tunnin mittainen ja se järjestetään viikonloppuna aamupäivällä. Yleensä
olemme ulkona. Kokouksissa toteutetaan perhepartio-ohjelmaa, joka on Suomen
Partiolaisten määrittämä ohjelma perhepartiolaisille. Lisäksi retkeillään luonnossa,
nautitaan muiden lasten ja aikuisten seurasta ja tietenkin syödään eväitä!
Perhepartiossa lapsen mukana on aina omaan lähipiiriin kuuluva aikuinen.
Lisäksi perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan retkille ja leireille,
esimerkiksi
kesäleirille.
Näistä
mahdollisuuksista
tiedotetaan
erikseen.
Perhepartiotoiminnan aloittaminen lisää toiminnan perheystävällisyyttä, ja jatkossa
perheet tullaan ottamaan huomioon toiminnassa entistä paremmin.
Toiminnassa otetaan huomioon COVID19-tautitilanne. Noudatamme viranomaisten,
Suomen Partiolaisten ja Pohjan Veikkojen ohjeistuksia turvallisen harrastustoiminnan
järjestämisestä.

KUINKA MUKAAN TOIMINTAAN?
Ensimmäinen perhepartiokokous järjestetään 11.9. klo 10 Pohjan Veikkojen kololla
ja lähimaastoissa, osoitteessa Raatintie 7. Mukaan voit ilmoittautua lähettämällä
viestin perhepartio-ohjaajille (yhteystiedot lopussa). Perhepartiolaisilla on myös oma
Whatsapp-ryhmä jossa tiedotetaan toiminnasta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan
sähköpostilla aina kauden alussa.
Ensimmäinen kerta perhepartiossa on ilmainen. Jatkossa mukanaolo edellyttää Pohjan
Veikkojen jäsenyyttä. Liittyä voit helposti osoitteessa pv.onmky.fi/liity.
Perhepartiotoiminta järjestetään yhteistoiminnallisesti. Jokainen mukana oleva perhe
pääsee suunnittelemaan noin yhden kokouksen toimintavuoden aikana. Suunnitelman
pohjaksi on valmis runko, ja perhepartio-ohjaajat auttavat kokouksen suunnittelussa.

Syksylle alustavasti suunnitellut toimintakerrat:
11.9. klo 10 Aloituskokous Ynnillä ja Kuusisaaren nuotiopaikalla
16.10. klo 10
19.11.
Viikolla 48 viikolla kynttilöiden tekoa, aika ilmoitetaan myöhemmin
6.12. Lippukunnan lupauksenantojuhla
15.12. Puurojuhla yhdessä sudenpentujen kanssa

KUINKA PALJON TOIMINTA MAKSAA
Toiminta maksaa Suomen Partiolaisten jäsenmaksun n 60 e/vuosi ja Oulun NMKY:n
jäsenmaksun n 20 e/vuosi. Alle 3-vuotiaat pääsevät toimintaan mukaan ilmaiseksi, 46 vuotiaiden jäsenmaksu on alennettu. Lisäksi mikäli perheessä on enemmän kuin yksi
yli 7v partiolainen, maksavat muut paitsi ensimmäinen alennettua jäsenmaksuhintaa.

MITÄ TARVITSEN OSALLISTUAKSENI TOIMINTAAN?

Koska yleensä olemme ulkona, on tavalliseen kokoukseen tärkeää pukeutua
säänmukaisesti. Lisäksi joka kokouksessa syömme omia eväitä. Jokaiselle retkikerralle
annetaan oma varustelistansa, mutta yleisimmät varusteet joita kannattaa olla mukana
ovat alla:
•
•
•
•

istuinalusta
omat eväät
säänkestävät vaatteet
varahanskat

TERVETULOA MUKAAN!
Toivottavat perhepartio-ohjaajat
Heidi Silvén (0505337682), Jenni Impola (0400290253)

