Tapahtumakalenteri syksy 2021
Tapahtumien aikataulu tai suunnitelmamme voivat muuttua,
joten viimeisin tieto on viikoittain lähetettävässä Tavastiviestissä.
Elokuu 2021
17.8.
Kauden avaus
vko 34
Kokoukset alkaa 23.8. alkavalla viikolla
27.-29.8. Johtajatulet
Syyskuu 2021
3.-5.9.
SVPR Ryhmäpäivät
4.-5.9.
EA1-kurssi (Partiokannus)
10.-12.9. Erätaito 1 ja 2
11.-12.9.
K18 leikkikurssi
18.-19.9. Punkku
24.-26.9. Supersemma
Lokakuu 2021
1.-2.10.
Akela-Sampo-koulutus
1.-3.10.
RO-kurssi (ensimmäinen osuus)
8.-10.10. Flaksi
9.10.
Susen Loikka
18.-24.10. Syysloma
20.-24.10. PJ-peruskurssi
30.10.
Laten Laukka
Marraskuu 2021
5.-7.11.
RO-kurssi (toinen osuus)
7.11.
Hiipivä Haamu
12.-14.11. Seikkailijoiden yhteisretki Karkkila
19.-21.11. Tarpojien yhteisretki Karkkila
19.-21.11. KivaKiva 2021
19.-21.11. Leikkikurssi 2
20.-21.11. EA2-kurssi
26.11.
Joulun valo
27.-28.11. EA1-kurssi
Joulukuu 2021
vko 48
Viimeiset kokoukset 29.11.-2.12.
6.12.
Itsenäisyyspäivä
14.12.
Puurojuhla

Ryhmät ja kokousajat syksy 2021
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SUDENPENNUT HEILUHÄNNÄT
17.15-18.30
Mari K, Markus ja Mari N

17.15-18.30

HAUKAT TARPOJAT
17.15-18.45
Sofia, Noora ja Eeva (Sonja ja Emma)

ANAKONDAT TARPOJAT
17.30-19.00
Joonatan ja Kalle
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AHVENET SEIKKAILIJAT
18.30-20.00
Jari, Rasmus ja Oskari
Viljami

LEIKKISÄT SUDET
18.30-19.45
Alisa ja Cristina/Helmi/Kia
Sofia H
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Oskari V

Anton

Valtteri V

Oscar Y
Roni

JELLONAT SEIKKAILIJAT
18.30-20.00
Veera

ILVEKSET TARPOJAT
19.00-20.30
(Santeri, Joonas)

Tavastien tietopaketti
aloittaville partiolaisille
Uusille jäsenille ja vanhoillekin muistin virkistykseksi muutamia yleisiä tietoja, joita kysellään usein
johtajilta. Jatkossakin johtajilta saa kysyä kaikkia partiotoimintaa liittyviä asioita.

KÄYTETTYJÄ PARTIOVARUSTEITA JA VAATTEITA
Facebookista löytyy Partiokirpputori, jossa voi myydä ja ostaa käytettyä partiotavaraa. Ajoittain myös
Tavastimeilissä kerrotaan Tavasteilla myynnissä olevista tavaroista.

POISSAOLOT
Ilmoitathan lapsesi poissaolon joko johtajalle tai osoitteeseen tavastit@gmail.com. Jos lapsesi on
3 kertaa poissa ilman ilmoitusta, oletamme lapsen lopettaneen harrastuksen ja annamme paikan
seuraavalle jonossa.

KAUDEN OHJELMA
Syys- ja kevätkauden aluksi johtajat suunnittelevat lippukunnan ohjelmaa ja valitsevat tapahtumat
joihin Tavastit osallistuu. Tämä suunnitelma on nettisivuillamme www.tavastit.net >> Kalenteri.
Tapahtumien aikataulu tai suunnitelmamme voivat muuttua, joten viimeisin tieto on viikoittain
lähetettävässä Tavastiviestissä.

PARTIOPAITA JA PARTIOPUKEUTUMINEN
Sudenpennut ja arkajalat käyttävät kokouksissa sinistä sudenpennun partiopaitaa. Sudenpennun
partiopaita on tummansininen collegepaita. Arkajalka on sudenpentu, joka ei vielä ole antanut
sudenpentulupausta. Sudenpennut käyttävät kokouksissa myös sinistä sudenpennun huivia. Arkajalat
saavat käyttää huivia vasta lupauksenannon jälkeen.
Seikkailijat ja vanhemmat käyttävät paitapuseromallista partiopaitaa. Tavasteissa perinteisesti
tytöillä on sininen partiopaita ja pojilla ruskea, mutta poikkeuksia saa olla. Seikkailijat ja vanhemmat
ompelevat itse Tavastien huivin. Materiaalit huiviin voi hankkia itse tai lippukunnalta. Huivia saa
käyttää vasta lupauksen annettua.
Mm. itsenäisyyspäivänä lipunnostossa ollaan ilman takkia, joten lämmin kerros puetaan partiopaidan
alle. Tämän (ja lapsien kasvamisen) takia kannattaa hankkia reilun kokoinen paita. seikkailijoiden ja
isompien partiopaidoissa suosisin ns. unisex-mallia. Tytöille tehty hyvin virtaviivainen paita on aika
napakka ja lyhyt.
Partiovaatteita myy Scandinavian Outdoorstore.

MERKKIOHJE
Partiomerkkien kuvallinen kiinnitysohje löytyy nettisivuiltamme
tavastit.net -> Lippukunta -> Partiomerkit

PARTION JÄSENMAKSU JA KUSTANNUKSISTA
Suomen partiolaisten jäsenmaksu
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten alueella partion I-jäsenmaksu on n. 60 €. Jäsenmaksu sisältää sekä
Suomen Partiolaisten että Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenmaksuosuudet.
Maksamalla jäsenmaksun saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu.
Jos partion aloittaa syksyllä, kattaa jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden
jäsenyyden. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat
partiolaiset maksavat I-maksun. Tämän maksun maksaneet saavat kotiinsa Suomen Partiolaisten
Partio-lehden sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehden. Alennetun II-maksun maksavat
saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. II-maksuun ei sisälly partiolehtiä.
Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Jäsenmaksulaskutus alkaa
syksyllä. Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen. Lue lisää jäseneduista Suomen Partiolaisten
nettisivuilta, www.partio.fi/jasenedut
Jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille.
Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).
Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen
voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla
olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!
Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen
jäsenmaksulaskun eräpäivää.
Tapahtumamaksut
Jäsenmaksun lisäksi tulee tapahtumakohtaisia maksuja tapahtumiin osallistuville.
Tapahtumakohtaiset maksut vaihtelevat noin 2–20 euron välillä. Leirit ovat erilaisista tuista riippuen
noin 70–200 euroa.
Pienet tapahtumakohtaiset maksut keräämme usein käteisellä, isommat summat pyydämme
maksamaan Tavastien tilille. Kaikista maksuista tulee tietoa aina tapahtumatiedotteen mukana.
Varustemaksut
Tapahtumamaksujen lisäksi partiolaiselle voi tulla hankintakuluina säänmukainen vaatetus,
ruokailuvälineet (syvä muovilautanen, muki, lusikka), rinkka (tai reilunkokoinen reppu), makuupussi ja
makuualusta. Aina ei heti kannata hankkia uusia varusteita, vaan kannattaa lainata tuttavilta / muilta
partiolaisilta.

TAVASTIEN VAPAAEHTOINEN KANNATUSMAKSU
Lippukunta Tavastit ry ei kerää omaa jäsenmaksua. Suomen Partiolaisten jäsenmaksu ei tule
Tavasteille, vaan tällä saamme osallistua mm. Pääkaupunkiseudun partiolaisten ja Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulumme kansainväliseen partioliikkeeseen.
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen.
Tavastien vuosikokouksessa päätettiin jatkaa vapaaehtoista kannatusmaksua, joka tulee
kokonaisuudessaan Tavastien käyttöön. Jos siis haluat tukea suoraan Tavastien toimintaa, se
onnistuu maksamalla haluamasi summa Tavastien tilille FI44 1393 5000 0391 41 viitenumerolla
1983003. Viitteen käyttö on pakollista, jotta pääsemme pankin pienemmällä palvelumaksulla.
Kannatusmaksun minimisumma on esim. 10 €.

KUKSA = PARTION JÄSENREKISTERI
Kuksa on partion jäsenrekisteri, jonne lisätään kaikki partiolaiset.
KUKSA vaatii jokaiselle alaikäiselle partiolaiselle huoltajatiedot, jotka olemme syöttäneet Kuksaan.
Kun huoltaja on lisätty rekisteriin, lähtee hänelle sähköposti ja ohjeet luoda oma huoltajan PartioID,
jolla huoltaja pääsee näkemään lapsen tiedot ja vahvistamaan mm. partiolaisen osallistumisia
tapahtumiin.
Jokaisen vanhemmat pitäisi käydä luomassa itselleen PartioID. Menkää osoitteeseen
www.partio.fi/kuksa ja klikatkaa Kirjaudu kuksaan -linkkiä. Tämän jälkeen aukeaa sivusto, jossa voitte
luoda itsellenne partioID:n.
Pyydämme, että jokainen vanhempi tarkistaa jo syötetyt tiedot ja korjaa ne tarvittaessa oikeiksi.
AIKUISET JOHTAJAT: Käykää tarkistamassa omat tietonne (myös pestit ja koulutukset) Kuksasta, että
ovat paikkaansa pitävät.
Huoltajille tehdyn Kuksa-ohjeen saa pyydettäessä tavastit@gmail.com.

RUOKA-AINEALLERGIAT
Ruoka-aineallergiat ovat terveystietoja, joten meillä ei ole oikeutta eikä halua tallentaa näitä tietoja.
Tämän takia jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä kysytään ilmoitettavan ruoka-aineallergiat.
Tarvitsemme myös tiedon siitä, että osallistujalla ei ole allergioita.
Jotta emme turhaan etsi vaihtoehtoisia ruokia, ruoka-aineallergia tulee olla allergia tai todellinen
esim. eettinen syy välttää tiettyjä ruoka-aineita, ei lista ruoka-aineista, joista osallistuja ei pidä.
Valitettavasti emme retkillä voi tarjota jokaisen lapsen tutuinta suosikkiruokaa.

MUUT MAHDOLLISET ALLERGIAT TAI YLIHERKKYYDET
Myös muut mahdolliset allergiat tai yliherkkyydet on hyvä ilmoittaa tapahtumailmoittautumisten
yhteydessä tai kauden alkaessa omalle johtajalle. Esimerkiksi mikäli lapsi on allerginen ampiaisen
myrkylle, on lapsen edun mukaista, että lähimmät johtajat tietävät asiasta ja osaavat toimia oikein
mahdollisen piston tapahtuessa.

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN
Muistutuksena kaikille tapahtumien ilmoittautumiskäytännöt.
Kaikilla tapahtumilla on viimeinen ilmoittautumispäivä. Tämä on siksi, että tapahtuman järjestäjät
pystyvät laskemaan riittävästi ruokaa, saattajia ja muita resursseja tapahtumaan osallistujille.
Piirin ja muiden kuin Tavastien järjestämien tapahtumien ilmoittautumisen takaraja on yleensä
ehdoton. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu ilmoittautumisajan umpeuduttua. Peruutuspaikkoja voi aina
kysyä.
Tavastien kautta tehtävissä ilmoittautumisissa teemme yleensä yhteisilmoittautumisen koko ryhmälle.
Takaraja muiden kuin Tavastien järjestämien tapahtumien yhteisilmoittautumisille on myöskin ehdoton.
Peruutuspaikkoja voi näissäkin tapauksissa aina kysyä.
Tavastien järjestämien tapahtumien ilmoittautumisen umpeuduttua laskemme osallistujien ruuat
ja kyydit. Peruutuspaikkoja voi aina kysyä ja osallistuminen voi onnistua mikäli kyydit järjestyvät ja
ruokia tai muita tarvikkeita ei vielä ole hankittu.

TAPAHTUMIEN PERUUTUSKÄYTÄNNÖT JA TAVASTITUET
Muistutuksena kaikille tapahtumien peruutuskäytännöt ja Tavastituet.
Ilmoittautuessasi tapahtumaan on ilmoittautuminen aina sitova. Mikäli tulet toisiin ajatuksiin tai sinulle
ilmaantuu este, tulee ilmoittautuminen peruuttaa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Tällöin
ilmoittautumisen peruuttaminen on pääsääntöisesti maksutonta.
Piirin ja muiden kuin Tavastien järjestämien tapahtumien peruutuskäytännöt ovat yleisesti seuraavat:
Peruutuskäytännöt
• Alle neljä viikkoa ennen tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista.
• Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan.
• Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella maksun
partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:
• Ilmoita asiasta tapahtuman järjestäjälle tai siihen kanavaan, jossa olet tapahtumaan
ilmoittautunut, ja saat laskun korvauksen hakemista varten.
• Hae korvaus vakuutusyhtiöltä: toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset
Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa.
Tavastien omat tapahtumat
Tavastien järjestämien omien tapahtumien osalta ilmoittautumisen peruuttaminen pitää myös tehdä
ensisijaisesti ennen tapahtuman ilmoittautumisajan umpeutumista. Mikäli ilmoittautumisaika on
mennyt umpeen ja joudut peruuttamaan osallistumisesi, ilmoitathan asiasta mahdollisimman pian. Me
Tavastit emme peri tapahtumasta maksua, jos meille ei ole ehtinyt syntynyt kustannuksia, esimerkiksi
jos emme ole ostaneet vielä ruokia tms.
Tavastit tukevat tapahtumiin osallistumista seuraavasti:
• Koulutusta tuetaan 20 eur / kurssi
Tuki kohdistuu kursseihin, joista on lpk:lle hyötyä, esim.: EA-kurssi, yksi leikkikurssi, omaan
pestiin kuuluva kurssi, ROK.
• Tapahtumiin osallistumista tuetaan 50 % mutta enimmillään 20 eur / hlö / tapahtuma
tapahtuman alkuperäisestä hinnasta
• Leireille osallistumisen tukisumma päätetään leireittäin
Tavastien omien (kämppä)retkien hinnat ovat suunnilleen seuraavat. Nämä kattavat retken
ruokakustannukset, mutta kämpän vuokra jää täysin lippukunnan maksettavaksi.
• päiväretki 5 eur
• yhden yön 10 eur
• 2 yön retki 15 eur

