SUDENPENNUN
OPAS

2020 – 2021
VISI & VISITY

Tervetuloa partioon!
Tähän vihkoseen on koottu asioita, jotka jokaisen sudenpennun ja
vanhempien on hyvä tietää. Jos mieleen juolahtaa lisää
kysymyksiä, älä epäröi kysyä lisää laumanjohtajilta eli akeloilta tai
sudenpentujen ikäkausivastaavalta!
Yleistä:
Sudenpennut ovat 1-3 luokkalaisia partiolaisia. Sudenpennut
muodostavat lauman, jota johtavat akelat. Kolo sijaitsee Viinikan
kirkon alakerrassa.
ViSi on lyhenne Viinikan Sinisistä ja ViSiTy puolestaan Viinikan
Sinitytöistä.

Yhteystiedot
Akelat:
Sudenpentujen johtajina toimivat Pilvi Tervonen, Kaisa Huttunen, Loviisa Raappana,
Meri Hilliaho, Reetta Alanen, Minttu Purra ja Mikko Haapa. Tarkemmat ryhmien
yhteystiedot löydät lippukuntien nettisivuilta.

Ikäkausivastaava:
Reetta Alanen
p. 040 5360996

Sudenpennun toimintaohjeet
❖ Viikkokokouksissa AINA vähintään partiohuivi kaulassa
❖ Kokouksiin mukaan aina ulkovaatteet, koska jokaisessa
kokouksessa voidaan mennä ulos
❖ Jos sudenpentu ei pääse kokoukseen, ilmoittakaa se
mielellään jollekin Akelalle tai whatsapp-ryhmään
❖ Muistakaa ilmoittautua ajoissa leireille ja tapahtumiin ja hoitaa
tapahtumamaksut ajallaan!

NIMIKOINTI
Tätä asiaa ei voi koskaan painottaa liikaa.
Nimikoikaa ainakin ulkovaatteet, kengät
ja partiovarusteet vähintään
nimikirjaimin. Lapsi ei tunnista 20
hanskaparin joukosta omiaan, partiohuivista puhumattakaan,
vaikka vielä kotona siltä tuntuukin. Lisäksi nimikoituna
löytötavarat löytävät omistajansa todennäköisemmin kuin ilman
nimeä.
ikioma.fi / nimilaput.fi / nimilappu.fi ovat käteviä sivustoja
nimilappujen tekemiseen. Tarralaput kestävät pyykinpesukonetta
ja astianpesukonetta, eli ovat erinomaisia vaatteiden nimikoinnin
lisäksi mm. ruokailuvälineiden nimikointiin.

Sudenpentujen aloituspaketti / maksut
Partion jäsenmaksu on noin 70 euroa vuodessa perheen ainoalta
partiolaiselta. Jos perheessä on useampi partiolainen, seuraavat
alle 17-vuotiaat partiolaiset ovat 2-jäseniä ja heidän jäsenmaksu
on hieman pienempi. Jäsenmaksu koostuu Suomen partiolaisten,
Hämeen partiopiirin ja lippukunnan omasta osuudesta. Viinikan
Sinisten ja Viinikan Sinityttöjen lippukuntakohtainen jäsenmaksu
on 10€, jolla katetaan mm. hihamerkkien kustannuksia.
----------------------------Sudenpennuille hankitaan lippukunnan toimesta aloituspaketti,
joka sisältää partiohuivin, huivimerkin, partiopaidan, partiopaidan
merkit ja sudenpennun kirjan. Partiopaitana sudenpennuilla on
tummansininen college, johon on painettu lippukunnan logo.
Aloituspaketin hinta on noin 45 euroa ja se maksetaan
lippukunnan tilille erikseen ilmoitettavan ohjeen ja aikataulun
mukaisesti.
----------------------------Leirit, retket ja tapahtumat maksavat erikseen ja niistä
tiedotetaan sähköpostitse ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen
hoidetaan Kuksa-tunnuksilla tapahtumakohtaisen linkin kautta.
Hoidattehan tapahtumamaksut ennen tapahtumaa. Maksaessasi
muista kirjoittaa viestikenttään pyydetyt tiedot / käyttää
viitenumeroa, jos sellainen on annettu.

Sudenpennun varusteet
Viikkokokouksissa selviää ulkovaatteilla ja heijastinliivillä, mutta
partiolainen tarvitsee näiden lisäksi….
…Puukon
Partiossa käytetään puukkoa pienestä
pitäen valvotusti. Puukko kuuluu
yleisiin retkivarusteisiin ja sitä usein
retkillä tarvitaankin. Puukoksi ei käy
taittoveitset, hedelmäveitset eikä
linkkuveitset. Puukko säilytetään aina
tupessa!
Vaikka puukkoa käytetään aina valvotusti ja vain aikuisen luvalla,
voi haavereita silti sattua. Huomioikaa, että nätimmän ja
paremmin paranevan haavan saa terävällä puukolla, terävällä
puukolla on myös paljon mukavampi opetella veistelyä. Pitäkää
siis myös lapsen puukko terävänä.
Yksi hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi puukoksi on Marttiini Condor
Junior (hinta n. 30 euroa).
…Ruokailuvälineet
Leireillä ja retkillä tarvitaan ruokailuvälineitä. Partiolaisen
ruokailuvälineet ovat syvä muovinen lautanen, muovimuki,
lusikka, haarukka, veitsi sekä mielellään pieni kuivauspyyhe.

Nykyään myydään myös valmiita ruokailuvälisettejä, kuten Light
my fire ja Wildo.
Ruokailuvälineet PITÄÄ NIMIKOIDA HYVIN, koska 20 harmaan
Light my fire -lautasen joukosta pienen sudenpennun ja vähän
isommankin on vaikea löytää omaansa.
Ruokailuvälineet on helpoin ottaa mukaan retkille ja leireille
kangaskassissa. Jossain kohtaa partiossa tulee myös varmasti
mahdollisuus askarrella oma ruokailuvälinepussi.
….Otsalampun
Otsalamppu on partiolaisella paljon tavallista taskulamppua
kätevämpi. Otsalampulla näkee hyvin eteensä ja se vapauttaa
kädet muuhun toimintaan, partiossa touhutaan paljon käsillä.
Otsalampulla ei ole väliä millainen se on.
…Makuupussin (ja -alustan)
Pienimmät sudenpennut nukkuvat pari ensimmäistä vuotta
yleensä sisällä. Ensimmäisellä makuupussilla ei siis tarvitse olla
paljon lämmönkestävyyttä. Kolmannella luokalla sudenpennut
siirtyvät nukkumaan leireillä telttoihin, eli jos harkitsee uuden
makuupussin hankintaa, voi tämän pitää mielessä. Hyvä
makuupussi on sellainen, jossa comfort-lämpötila on muutaman
asteen pakkasen puolella. Makuualustoja on monenlaisia, mutta
ihan tavallisella, lämpöä pitävällä (foliopinta toisella puolella)
pärjää hyvin.

Sudenpennun virallinen partioasu:
Virallista partioasua käytetään juhlissa, kuten itsenäisyyspäivän
lupauksenannossa ja
partioparaatissa
❖ Partiopaita
❖ Partiohuivi
❖ Tummansininen tai
musta hame (tytöt) /
housut (pojat)
❖ Tummat sukkahousut
(tytöt)
❖ Tummat siistit kengät
** Välttäkää vaaleita
värejä sekä erityisesti punaista **

Lippukuntien huivimerkit
Viinikan sinitytöt

Viinikan Siniset

Sosiaalinen media ja tiedotus
Muistakaa seurata lippukuntien nettisivuja sekä sähköpostianne
tiedotteiden takia! Pitäkää myös Kuksan yhteystiedot ajan tasalla.
Nettisivuille päivittyy ajankohtaiset tiedot tapahtumista sekä
niiden ilmoittautumislinkit, tapahtumista/leireistä lähetetään
myös sähköpostitse tietoa.
Viinikan Sinitytöt

Viinikan Siniset

http://www.viinikansinitytot.fi

http://www.viinikansiniset.fi

…ja vielä lopuksi
Vaikka partiossa oppiikin monipuolisesti asioita monista eri
aihealueista, on retkeily ja luonnossa liikkuminen yhä yksi partion
kulmakivistä. Viikkokokouksissa opetellaan ja maastossa sitten
oikeasti tehdään, siksi lämpimästi suosittelemme retkille ja
tapahtumiin osallistumista ihan pienestä pitäen. Viikkokokoukset
ovat vain yksi pala suuressa partiopalapelissä.

TERVETULOA!

