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Tervetuloa!



Joutjärven Kipinät ry

Jäsenrekisteri Kuksassa 
lippukunnassa yli 100 jäsentä

Joutjärven Kipinät on yhdistynyt 2020 
kahdesta samalla alueella toimineesta 
lippukunnasta, joiden historia jatkuu 
aina 1960 luvulle

Joutjärven Kipinöiden 
taustayhteisönä toimii evankelis-
luterilainen seurakunta. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö 
toimintaan voisi liittyä mukaan 
muusta uskontokunnasta.

Taustayhteisö näkyy toiminnassamme yhteistyönä 
seurakunnan kanssa, mm. iltahartauksina 
viikkotoiminnassa ja isoilla leireillä 
leirijumalanpalveluksina. Seurakunnan ja 
lippukunnan välistä  yhteyshenkilöä nimitetään 
sepoksi.

Toiminta-alueisiimme 
kuuluvat Möysä, Kiveriö, 
Tonttila, Karisto, Ahtiala sekä 
Kunnas

https://www.kipinat.fi/toiminta/


Yhteystietoja

Lippukunnanjohtaja

Sirpa-Liisa Saaristo

joutjarvenkipinat@gmail.com

044 7191353

Jäsenrekisterinhoitaja 

Katariina Sinivaara

joutjarvenkipinat@gmail.com

043 2007514

https://www.kipinat.fi/yhteystietoja/
mailto:joutjarvenkipinat@gmail.com
mailto:joutjarvenkipinat@gmail.com
mailto:joutjarvenkipinat@gmail.com


Huivi ja 
huivimerkki ja 
partioasu

Partiohuivi on partiolaisen tunnus. 

Kipinöillä on käytössä tällä hetkellä kaksi erilaista 

huivimerkkiä. Huivimerkki ommellaan siniseen 

partiohuiviin kolmion kulmaan taitereunaan kiinni. 

Huivin ja lippukunnan huivimerkin voi ostaa 

lippukunnalta. Partiohuivi ja huivimerkki maksavat 10€ 

(huivi 8€ ja huivimerkki 2€). Maksu suoritetaan 

Joutjärven Kipinät ry:n tilille FI38 5611 3320 0365 22 

viitteellä 10032. Kirjoita maksun viestiksi partiolaisen 

nimi. Partiohuivin ja huivimerkin saa omalta 

ryhmänjohtajalta maksukuittia vastaan.

Viralliseen partioasuun kuuluu partiohuivin lisäksi 

sininen partiopaita, siistit tummat housut tai hame ja 

kengät. Sudenpennuille on olemassa college-mallinen 

paita ja vanhemmille virallinen sininen partiopaita. 

Virallisiin partiotilaisuuksiin, kuten esimerkiksi 

lupauksenantoon tai partioparaatiin, pukeudutaan 

partioasuun. 

https://www.kipinat.fi/partiohuivi-ja-asu/


Partioasu
Mistä partioasun voi hankkia?
- Scandinavian Outdoorista. Erillistä 
partioasua ei kuitenkaan lippukunnan 
viikkotoiminnassa välttämättä tarvitse.
- Kysele lippukunnan muilta jäseniltä 
- Facebookissa partiokirpputori -ryhmä 
- Muut  jälleenmyyntisivustot.

Viralliseen partioasuun Joutjärven Kipinöillä 
kuulluu paikkakunta-, piiri-, järjestö- ja 
maailmanjärjestötunnukset, jotka 
kiinnitetään vasempaan hihaan. 

Oikeaan hihaan kiinnitettävät ikäkausi-, jälki-
ja taitomerkit saa lippukunnasta. 
Maatunnus kiinnitetään paidan 
etumukseen, oikean taskuläpän yläsauman 
yläpuolelle. 

Merkkien ompeluohjeet löytyvät Suomen 
partiolaisten nettisivuilta.

Kuva: Jura Nurminen

https://www.kipinat.fi/partiohuivi-ja-asu/
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/


Retkille varustautuminen 
ja huomioitavat asiat

Viikkotoiminnan lisäksi Kipinät leireilevät ja retkeilevät 

pienempinä ja isompina ryhminä.

Perinteeksi ovat muodostuneet syksyn lippukuntaretki, helmi-

maaliskuussa talvileiri ja kesällä n. viikon mittainen kesäleiri. 



Retkivarusteet Lippukunnan nettisivuilla listattuna tärkeimpiä 

retkivarusteita.

Vinkit pakkaamiseen:

- pakkaa varusteluettelon ohjeiden 

mukaisesti, asiat on laitettu listalle syystä

- pakkaa yhdessä retkelle/leirille lähtijän 

kanssa

- nimikoi tavarat, myös partiohuivi

- pakkaa vesitiiviisti esim. muovipusseihin

- pakkaa tavarat mieluusti yhteen 

isompaan kassiin - yhden kassiin 

kantaminen on huomattavasti helpompaa 

kuin usean pienen nyssäkän

https://www.kipinat.fi/jasenille/varustelista/


Varusteiden 
lainaaminen ja 
retkimaksuvapautus

Ota yhteyttä ryhmän- tai retkenjohtajaan ja kysy 

lainavarusteita, jos jokin varuste puuttuu. 

Lippukunnalla on esimerkiksi makuupusseja sekä 

monia muita retkeilyvarusteita lainattavissa. 

Tapahtumakohtaiset maksut lippukunnan 

toiminnassa vaihtelevat noin 20–40 euron välillä.

Kipinöille on tärkeää, että tapahtumiin 

osallistuminen on mahdollista kaikille. Voit saada 

maksuvapautuksen lippukunnan toimintaan 

osallistumiseen sosiaalisin ja taloudellisin 

perustein. Hae maksuvapautusta 

vapaamuotoisesti olemalla yhteydessä 

lippukunnanjohtajaan.



Retkelle 
ilmoittautuminen 
ja partiovakuutus

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen 

ilmoittautumispäivän jälkeen, ellei tapahtuman 

kirjeessä kerrota toisin. 

Peruutuksesta tulee ilmoittaa suoraan tapahtuman 

johtajalle.

Jos peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän 

jälkeen tai ilmoittautunut ei saavu tapahtumaan, 

osallistumismaksua ei palauteta. Sairastapaukset 

ovat tästä poikkeus.

Partiolaiset ovat vakuutettuja kaikessa 

partiotoiminnassa tapaturmavakuutuksella, joka on 

voimassa kaikilla jäsenmaksun maksaneilla 

partiolaisilla. 

Jäsenyys (ja vakuutus) astuu voimaan heti, kun uusi 

jäsen ilmoitetaan Suomen Partiolaiset ry:n jäseneksi, 

mutta raukeaa mikäli jäsenmaksua ei makseta 

ajallaan. Vakuutusturvan vuoksi lippukunta edellyttää 

partiotoimintaan osallistuvilta voimassa olevaa 

jäsenyyttä.



Partion 
asiointipalvelu ja 
jäsenrekisteri 
Kuksa

Asiointipalvelu
PartioID on tunnus, jolla kirjaudutaan Suomen 
Partiolaisten asiointipalveluun. 
Tunnuksilla voi päivittää omia tai huollettavansa 
yhteystietoja sekä ilmoittautua tapahtumiin. Alaikäiset 
eivät tarvitse omia tunnuksia, heidän asioitaan 
hoidetaan huoltajan tunnuksilla.

Tapahtumiin ilmoittautuessa annettavia tietoja (esim. 
sairaudet ja allergiat) käytetään vain ko. tapahtuman 
ajan ja ne säilytetään tietoturvallisesti. 

Kuksa
Lippukunnan johtajiston käyttämä alusta, josta näkee 
ryhmien jäsenet. Kuksan kautta johtajisto voi kootusti 
lähettää sähköpostia lippukunnan jäsenistölle. 
Kuksaan kirjataan myös ryhmien 
toimintasuunnitelmat.

http://asiointi.partio.fi/


Viikkotoiminta



Viikkotoiminnan 
ryhmät

Viikkotoimintaa viidessä eri ikäkaudessa

- sudenpennut 7-9 v

- seikailijat 10-12v

- tarpojat 12-15v

- samoajat 15-18v

- vaeltajat 18-22v

Toiminta partio-ohjelman mukaista: toimintaa 

suunnitellaan yhdessä johtajiston kesken

Ryhmien johtajat ovat partiossa toimivia 

vapaaehtoisia - ryhmän johtamisesta ei saa palkkaa.

Johtajat ovat iältään 15v+ . Partio on nousujohteinen 

harrastus, jossa yksilön vastuu kasvaa iän myötä. 

Partio on nuorille paikka oppia ja kasvaa.



Viikkokerran rakenne

Aloitus: paikallaolijoiden 

merkitseminen, energianpurku leikki, 

ryhmän oma huuto

toiminta: aktiviteetin suorittamista 

sisällä tai ulkona 

Iltahartaus ja sisaruspiiri: tarina, 

keskustelua, rauhoittumista

Viikkokerroille on aina syytä varustautua sään 

mukaisella vaatetuksella.

Viikkokerroilla tehtävät aktiviteetit tähtäävät 

merkkien suorittamiseen. 

Esim. Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä

ja askeleista. Jälkiä eli 

aktiviteettikokonaisuuksia on liki 40 erilaista. 

Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8 - 12 askelta eli 

aktiviteettia, joista sudenpennut akelan 

johdolla valitsevat tehtäviksi vähintään 6.



Aikuiset 
mahdollistajat 
partiossa

Partiossa aikuiset (yli 22v.) ovat johtajia ja 
toiminnan mahdollistajia. 

Aikuisvartio Jäätävät Jäkälät pyrkii 
kokoontumaan n. kerran kuukaudessa.
- Tapaamiset ja ohjelma sovitaan yhdessä 
osallistujien kanssa. 
- Tarkoituksena on tutustua muihin partiosta 
kiinnostuneisiin aikuisiin, ja opetella retkeilytaitoja 
kuten nuotion tekoa ja trangialla kokkausta 
retkeilyn lomassa.

Partiovanhemmat:
- eri-ikäisten partiolaisten vanhempia
- Osallistuvat esim. lähtemällä mukaan retkille ja 
leireille vaikka auttelemaan muonituksessa, 
osallistumalla talkoisiin, toimimalla kuskina 
partiolaisille ja kalustolle tai vaikka tulemalla 
mukaan viikkotoimintaan johtajaksi. 
- Jokaiselle löytyy taatusti mielekästä tekemistä 
eri tapahtumissa!
→ kuksaan.fi/52649

http://kuksaan.fi/52649


Toimintakalenteri syksy 2022

SYYSKUU

9.9. – 11.9. LAP Samoaja-Vaeltaja -retki, Luomaniemi 

(Nastola)

12.9. HP Luotsattu ulkomaanprojekti vaeltajille, Teams

17.9. LAP KITT (Koko ikäkauden tarpojatapaaminen)
21.9.  Rauhanpäivädisco klo 18.00-19.30 Joutjärven 
Kirkon alakerrassa (Ilmarisentie 1 , 15170 Lahti)
23.-25.9. Lentävät lehmät siirtymäretkellä, BP-maja

LOKAKUU

1.10. HP Kaislikko- Seikkailijakilpailut, Orivesi/Forssa.

7.-9.10. Seikkailijajoukkue Mansikit, oma retki, Salmela

8.-9.10.Tehas22 – Partiotaitojen syys SM-kilpailut, 

Vaajakoski

Joutjärven Kipinöiden syyskokous
14.-16.10. Lippukuntaretki, Kalliopirtti
15.10. HP Tarpojien Taitopäivä, Partiotoimisto Tampere

MARRASKUU
12.11. HP Sudenpentutapahtuma, Päijät-Häme.
25.-27.11. Tarpojaretki, Rismalahti

JOULUKUU
6.12. Lupauksenanto ja joulujuhla, Joutjärven Kirkko
6.12. LAP Soihtukulkue
10.12. Pikkujoulu JN ja juhla-ateria johtajille
Vko 50 Viimeiset viikkotoimintakerrat ennen joulutaukoa

https://www.kipinat.fi/tapahtumakalenteri/
https://www.partio.fi/event/lap-samoaja-vaeltaja-retki-2/
https://www.partio.fi/event/hp-luotsattu-ulkomaanprojekti-vaeltajille/
https://www.partio.fi/event/lap-kitt-koko-ikakauden-tarpojatapaaminen/
https://hp.partio.fi/nyt/seikkailijakisat/
https://www.partio.fi/event/lap-samoaja-vaeltaja-retki-2/
https://www.partio.fi/event/hp-tarpojien-taitopaiva/
https://www.partio.fi/event/hp-sudenpentutapahtuma-2/


Joutjärven 
Kipinöiden 
somekanavat

Lippukunnan nettisivut

https://www.kipinat.fi/

Lippukunnan Facebook

https://www.facebook.com/Joutja

rvenKipinat

Lippukunnan Instagram

@joutjarvenkipinat

https://www.kipinat.fi/
https://www.facebook.com/JoutjarvenKipinat


Kiitos kaikille mukana 
olleille!


