
	

	

Sädeinfo 
	
Hei sädetytön huoltaja! Olemme keränneet tähän oppaaseen tietoa partiosta, 
Sädetytöistä, tapahtumista ja varusteista. Toivomme, että kävisitte sen yhdessä 
sädetyttönne kanssa läpi. Toivottavasti siitä on hyötyä juuri teille! 
 
Mikäli kysyttävää kuitenkin jää, löytyvät johtajistomme yhteystiedot 
nettisivuiltamme sadetytot.net à yhteystiedot. 
 
SISÄLLYS: 
 
1. Partiosta yleisesti 

• Mitä partio on? 
• Mitä partiossa tehdään? 
• Partiosanastoa 
• Mitä partio maksaa? 

2. Retket ja leirit 
• Ilmoittautuminen 
• Allergiat, ruokavaliot ja muu huomioitava 
• Leiri- ja retkimaksut sekä osallistumisen peruuttaminen. 
• Tavallisimmat retkeilyvarusteet 

3. Sädetytön pukeutumisohje 
• Ikäkausikohtaiset asut 
• Kaikille yhteiset asut 
• Merkit 

4. Sädetyttöjen tiedotus ja some 
5. Sädärivaatteet 
 
 
1. Partiosta yleisesti: 
 
Mitä partio on? 
Partio on vastavoima ”ei kuulu mulle” ja ”miks mun pitäis” –asenteille. 
Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon 
ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partion tavoitteena on, 
että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa 
itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partio on 
vapaaehtoistoimintaa, joka on avointa kaikille. Se on lasten ja nuorten 
harrastus, jota mahdollistavat vuosittain sadat ja tuhannet aikuiset.  
Partioliike on kansainvälinen; partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. 
Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 60 000. Partiolupaus on 
yhteinen kaikille maailman partiolaisille. 
 
Mitä partiossa tehdään? 
Partiossa opitaan monenlaisia taitoja nuotion sytyttämisestä 
mielipidekirjoituksen kirjoittamiseen. Viikoittain kokoonnutaan kololle 



	

	

tekemään erilaisia aktiviteetteja oman ryhmän kanssa, ja muutaman 
kerran vuodessa lähdetään viikonlopuksi retkelle tai vaellukselle. 
Kesäisin on tarjolla pidempiä kesäleirejä, ja toisinaan pakkaamme rinkat 
talvileirille. Partiossa on myös kisoja, joissa pääsee testaamaan taitojaan ja 
tiimihenkeä! Viikoittaisten kokousten sekä retkien ohjelmat vaihtelevat; välillä 
veistellään, välillä suunnistetaan, joskus askarrellaan tai pidetään nyyttärit!  
 
Partiosanastoa: 

• Lippukunta: Partion paikallistoiminnan ydin, tietyn alueen 
paikallisyhdistys. Oma lippukuntamme, Kaarinan Sädetytöt, toimii 
Nummen ja Hannunniitun alueella yhdessä veljeslippukuntamme 
Kaarinan Ristiritarien kanssa. Sädetytöt on toiminut aktiivisesti jo 
vuodesta 1949! 

• Partiopiiri: Piiri kokoaa yhteen saman, isomman alueen lippukunnat. 
Partiopiirejä on Suomessa 11, ja me Sädetytöt kuulumme yhdessä muiden 
suomenkielisten lounais-suomalaisten lippukuntien kanssa Lounais-
Suomen Partiopiiriin (L-SP). 

• Kymmenykset: Kaarinan alueen lippukunnat muodostavat yhdessä 
Kymmenykset (KK), johon myös Sädetytöt kuuluvat. Alue järjestää 
yhdessä tapahtumia ja koulutuksia. 

• Suomen Partiolaiset (SP): Koko suomen partion keskusjärjestö. SP 
järjestää tapahtumia, tukee piirejä ja sitä kautta lippukuntia ja linjaa sen, 
mihin partio Suomessa kehittyy. 

• WOSM ja WAGGGS: partion maailmanjärjestöt, joihin me Sädetytötkin 
SP:n kautta kuulumme. Lyhenteet tulevat sanoista World Organisation of 
the Scout Movement ja the World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts. Lupausmerkkeinämme toimivat maailmanjärjestöjen tunnukset. 

• Kuksa: Partion jäsenrekisterijärjestelmä, josta löytyvät jäsenen 
yhteystiedot, suoritetut merkit sekä ansaitut taitomerkit. Myöhemmin 
kuksasta näkyvät myös partiopestit. Kuksan kautta ilmoittaudutaan myös 
kaikkiin partiotapahtumiin. 

• PartioID: Tunnus, jolla jokainen jäsen/huoltaja voi pitää sekä omia että 
lapsensa yhteystietoja ajan tasalla sekä ilmoittautua tapahtumiin 
jäsenrekisteri Kuksan kautta. 

• Kolo: viikottaisten kokousten paikka, lippukunnan oma ”tukikohta.” 
Lippukunnallamme on kaksi koloa; sudenpentujen kolo Hannunniitusa 
(Virmuntie 2, 20540 Turku) ja isompien kolo Nummessa (Papinkatu 2, 
20540 Turku) 

• Ikäkaudet: partiossa toimintaa järjestetään ikäkausittain omissa 
vartioissa. Jokaiselle ikäkaudelle on omaa ohjelmaa, joka on suunniteltu 
juuri ikäkauden tarpeet ja tavoitteet huomioiden. 

o Sudenpennut: 1-3. –luokkalaisia partiolaisia. Sudenpentulauma on 
n. 7-15 hlö ryhmä, jota johtaa akela. Sudenpennut kokoontuvat 
viikoittain Hannunniitun kololla ja osallistuvat lisäksi retkille, 
leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. 



	

	

o Seikkailijat: 4.-6. –luokkalaisia partiolaisia. Seikkailijat 
kokoontuvav n. 5-10 hlö joukkueissa, joita johtaa sampo. 
Seikkailijat kokoontuvat viikoittain Nummen kololla ja osallistuvat 
lisäksi retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. 

o Tarpojat: 7.-8. –luokkalaisia partiolaisia. Tarpojat kokoontuvat n. 
5-10 hlö vartioissa viikoittain nummen kololla, ja osallistuvat 
lisäksi retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin. 
Tarpojavartiota johtavat samoajaikäiset vartionjohtajat, joiden 
tukena on aikuinen tarpojaluotsi. 

o Samoajat: 15-18-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 
vertaisjohtajan johdolla kerran viikossa tai harvemmin, sekä 
johtavat nuorempien ryhmiä aikuisen tuen turvin. Samoajavartion 
toimintaa tukee aikuinen samoajaluotsi. 

o Vaeltajat: 18-22 -vuotiaita partiolaisia, jotka osallistuvat omiin 
tapahtumiinsa ja toimivat lippukunnassa mm. johtajina ja muissa 
pesteissä. 

o Aikuiset: yli 22 -vuotiaita, jotka toimivat lippukunnassa johtajina ja 
muissa pesteissä. 

 
Mitä partio maksaa? 
 
Partion jäsenmaksu on 1-jäsenille n. 65€ vuodessa, josta lippukunnan osuus on 
10€. Mikäli perheessä on kaksi alle 17-vuotiasta, on nuorempi 2-jäsen, jonka 
jäsenmaksu on n.55€. Lasku lähetetään sähköpostitse loka-marraskuussa 
kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille ja tätä nuorempien vanhemmille. 
Jäsenmaksun maksettuasi voit ladata Kuksasta oman jäsenkorttisi puhelimeesi 
tai tulostaa sen. Jäsenkortilla saa mm. 10% alennuksen Scandinavian Outdoor-
myymälästä. Lisäksi saat kotiisi Partio-lehden ja L-SP:n piirilehti Repolaisen. 
(Jäsenkortin saat ladattua näin: kirjaudu Kuksaan à oikeasta ylälaidasta löydät 
nimesi ja jäsennumerosi à ”tulosta jäsenkortti”) 
 
Viikkotoiminnan ohella järjestetään erilaisia tapahtumia, joihin on usein 
osallistumismaksuja. Osallistumismaksuilla katetaan tapahtuman kulut, 
tarkoitus ei ole kerätä voittoja. Lippukunnan viikonloppuretket ja vaellukset 
maksavat n. 20-35€ retkestä riippuen. Piirin järjestämät tapahtumat ovat 
yleensä n. 50€/viikonloppu. Kisaosallistumisista jokainen osallistuja maksaa 5€ 
itse, ja lippukunta kustantaa loput osallistumismaksusta. 
Kesäleirit ovat pidempiä ja siksi hieman kalliimpia. Lippukunnan kesäleiri 
maksa n. 60-150€ kohteesta riippuen, ja piirin tai SP:n järjestämät suurleirit 
maksavat n. 200€.  
 
Kaikkiin maksuihin on mahdollista hakea avustusta, kysy tarvittaessa lisää 
lippukunnanjohtajalta! 
 
Lisäksi tarvitaan toki varusteita. Partiohuivin jokainen uusi jäsen saa 
lippukunnalta, mutta muuten partioasu on hankittava itse. Retkillä tarvitaan 



	

	

tavallisimpia retkeilyvarusteita, kuten rinkkaa, makuualustaa ja –
pussia sekä puukkoa, ja ulkoiluun sopivia, lämpimiä vaatteita. 
Kumisaappaatkin ovat usein tarpeen. Tarvikkeita voi myös kysellä lainaan! 
 
2. Retket ja leirit 
  
Ilmoittautuminen 
 
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan jäsenrekisteri Kuksan kautta. Siksi onkin 
tärkeää, että oma PartioID toimii ja omat tiedot ovat ajan tasalla. 
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan. 
Retki- tai leirikirjeestä löytyy aina linkki ilmoittautumislomakkeeseen sekä 
viimeinen ilmoittautumispäivä. Ilmoittauduthan ilmoittautumisajan sisällä, 
linkki sulkeutuu ilmoittautumisajan päätyttyä! Ilmoittautuminen on sitova, 
ellei toisin mainita. 
 
Allergiat, ruokavaliot ja muuta huomioitavaa 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysellään usein yllä mainittuja. Tarkoituksena on 
taata  turvallinen leiri kaikille, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain 
asianosaisten johtajien kesken. Ilmoittautumisen yhteydessä olisi hyvä 
ilmoittaa allergiat tarkasti; voiko esimerkiksi laktoosi-intolerantikko käyttää 
hyla-tuotteita, voiko pähkinäallergikko käyttää ”saattaa sisältää”-tuotteita ja 
käyttääkö kasvissyöjä maitotuotteita tai munaa. Voit myös mainita, 
aiheuttavatko kasvikset tai hedelmät oireita vain tuoreina, vai ovatko 
kypsennetytkin vaaraksi. Erikoisruokavalio on hyvä käydä läpi myös lapsen 
kanssa ennen retkelle lähtöä. Mitä tarkemmin allergiat ovat tiedossa, sitä 
paremmin osaamme niihin varautua. 
 
Retki- ja leirimaksut sekä osallistumisen peruuttaminen 
 
Osallistumismaksu maksetaan lippukunnan retkillä retkikirjeessä mainitulle 
tilille ilmoittautumisen yhteydessä ennen retkeä. Piirin tapahtumissa 
osallistumislasku tulee sähköpostitse. Ilmoittautuminen on sitova, mutta 
viimeiseen ilmoittautumispäivään asti osallistumisen voi peruuttaa maksutta. 
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen rahojaan voi hakea takaisin 
sairastapauksissa partiovakuutuksesta. Partiovakuutuksen piiriin kuuluu 
jokainen jäsenmaksun maksanut, ja vakuutuksen tarjoaa Lähi-Tapiola. 
Vakuutus on toissijainen. 
Retken järjestäjältä voi tarvittaessa kysyä apua. 
 
Tavallisimmat retkeilyvarusteet 
 
Tavallisimpia varusteita tarvitaan jokaisella retkellä. Tässä lista ja hieman 
lisätietoa. 



	

	

• Partiohuivia käytetään aina partiossa. Uudet jäsenet saavat 
huivinsa joulujuhlassa, sitä ennen sitä ei tarvitse itse ostaa, 
vaikka varusteluettelossa partiohuivi mainittaisiinkin. 

• Säänmukaiset ulkoiluvaatteet. Olemme paljon ulkona säällä kuin säällä – 
on siis hyvä omistaa ulkoiluun sopivia vaatteita. Vedenpitävä takki, 
housut ja kengät ovat tärkeitä retkillä, ja lisäksi on hyvä omistaa 
lämpimiä väliasuja; fleecetakki ja –housut sekä aluskerrasto pääsevät 
varmasti käyttöön. Kannattaa suosia kerrospukeutumista sekä villaa tai 
teknisiä kuituja, puuvillaiset kerrokset ovat kastuttuaan kylmiä. 

• Ruokailuvälineet. Retkillä syödään aina omista astioista. Ruokailuvälineet 
pakataan kangaspussiin ja mukaan voi lisätä astiapyyhkeen kuivaamista 
varten. Ruokailuvälinepussista tulisi löytyä särkymätön muki, ainakin 1 
syvä, särkymätön lautanen, haarukka, lusikka ja veitsi. Mikäli ostaa 
suositun sporkin, kannattaa mukaan pakata silti veitsi. Vaelluksille 
suositellaan metallisia aterimia, sillä muovinen spork voi sulaa kuumassa 
retkikeittimessä ruokaa hämmennettäessä.  

• Makuupussi. Pienimmät partiolaiset nukkuvat sisällä tai kesäisin 
teltoissa, isommat nukkuvat melko pitkällekin syksyyn ulkona. Syksyllä 
ja talvella nukutaan myös lämmitetyssä talviteltassa. Makuupussin on 
hyvä olla käyttäjälleen sopivan kokoinen (ei siis kannata ostaa 
kaksimetriselle tarkoitettua pussia 120-senttiselle sudenpennulle) ja 
pussin mukavuuslämpötilan olisi hyvä olla lähellä nollaa. Sudenpennut 
pärjäävät hyvin vielä retkeilymerkkien lasten makuupusseilla, mutta 
markettien prinsessapussissa voi tulla kylmä jopa kämppämajoituksessa. 

• Makuualusta. Ulkona nukuttaessa makuualustan tärkein tehtävä on 
toimia eristeenä kylmän maan ja oman selän välissä. Solumuoviset 
alustat ovat hyvin eristäviä ja niitä löytyy sekä 3:n että 4 vuodenajan 
käyttöön. Mukavuudenhaluisemmille löytyy myös ilmatäytteisiä alustoja. 
Ilmatäytteistä alustaa ostaessa kannattaa huomioida eristävyys ja paino! 

• Rinkka. Vaelluksien tärkein varuste on hyvä ja käyttäjälleen sopiva 
rinkka. Rinkan kannattaa olla ainakin 50l kokoinen ja se on saatava 
sopivan mittaiseksi selästä ja kiristettyä kunnolla lantiolle. Lasten 
rinkalla pärjää melko pitkälle, mutta isommalle tytölle kannattaa ostaa 
aikuisten rinkka. Rinkkaa kannattaa aina sovittaa ennen ostopäätöksen 
tekemistä! 

• Puukko. Partiossa veistellään ja tulen tekemiseen tarvitaan usein 
puukkoa. Hyvästä puukosta saa tukevan otteen ja siinä on sormisuoja 
lipsumisten estämiseksi. Puukko on pidettävä terävänä – silloin se 
aiheuttaa paljon vähemmän vahinkoa. 

• Tasku- tai otsalamppu. Retkillä on usein kämpässäkin pimeää, joten 
valaisimelle löytyy käyttöä. Otsalamppu on kätevä, sillä se vapauttaa 
kädet muuhun toimintaan, mutta myös käsikäyttöisiä taskulamppuja 
löytyy. Lampun mukaan kannattaa aina pakata varaparistot.  

Kaikki varusteita ei tarvitse ostaa, niitä voi kysellä myös lainaan. Myös 
lippukunnalta löytyy joitain lainavarusteita, ja kannattaakin kysyä omalta 
johtajalta tai retken johtajalta, jos varusteet tuottavat päänvaivaa. Muista 



	

	

nimikoida kaikki omat varusteet, jotteivät ne sekoitu ja löytävät 
hukkuessaan takaisin oikealle omistajalle. 
 
3. Sädetytön pukeutumisohje 
 
Sädetytöt pukeutuvat partioasuun paraatissa, lupauksenannossa (ilman 
päähinettä) ja muutamissa muissa tapahtumissa niin mainittaessa. 
Kokouksissa, retkillä ja leireillä käytetään aina partiohuivia. 
 
Partioasun yleisilme on tummansininen, ja se puetaan aina päällimmäiseksi. 
Alle puetaan riittävästi tummia vaatteita (alta ei siis sovi pilkottaa vaikkapa 
pinkkiä kaulusta), ja tarvittaessa voi käyttää tummansinisiä tai mustia 
sormikkaita. 
Ikäkausikohtaiset asusteet: 
Sudenpentu: 

• Tummansininen collegepaita + merkit 
• Partiohuivi merimiessolmulla solmittuna + huivimerkki 
• Tonttupipo 

 
Seikkailija: 

• Mustikansininen partiopaita + merkit 
• Partiohuivi + huivimerkki + oranssi osmonsolmu 
• Tummansininen baretti oikealla kallistettuna 

 
Tarpoja: 

• Mustikansininen partiopaita + merkit 
• Violetti pillinaru 
• Partiohuivi + huivimerkki + violetti osmonsolmu 
• Tummansininen baretti oikealle kallistettuna 

 
Samoaja: 

• Mustikansininen partiopaita 
• Vihreä pillinaru 
• Partiohuivi + huivimerkki + vihreä osmonsolmu 
• Tummansininen baretti oikealle kallistettuna 

 
Vaeltaja: 

• Mustikansininen partiopaita 
• Ruskea pillinaru tai PJ-kurssin käyneillä valkoinen pillinaru 
• Partiohuivi + huivimerkki + ruskea osmonsolmu tai PJ-kursisn käyneillä 

nahkainen josefiinansolmu 
• Tummansininen baretti oikealle kallistettuna 

 
Aikuinen: 

• Mustikansininen partiopaita 
• Sininen pillinaru tai PJ-kurssin käyneillä valkoinen pillinaru 



	

	

• Partiohuivi + huivimerkki + sininen osmonsolmu tai PJ-
kurssin käyneellä nahkainen josefiinansolmu 

• Tummansininen baretti oikealle kallistettuna 
 
Kaikille yhteiset asut: 

• Tummansininen, noin polvipituinen hame. Ei farkkuhametta! 
• Tummansiniset, yksiväriset sukkahousut, ei kuvioituja tai raidallisia. 
• Tummansiniset tai mustat siistit kengät. 

 
Sudenpentujen college-puseron voi ostaa lippukunnalta, muut varusteet kenkiä 
ja sukkahousuja lukuun ottamatta Scandinavian Outdoor-myymälöistä. 
Lippukunnalla on jonkin verran myös lainavaatteita sukkahousuista 
päähineisiin, joista voi kysellä omalta johtajalta. Huomaathan, että Sädetytöt 
käyttävät ns. ”uudempaa” (05), mustikansinistä partiopaitaa. Sädetytön 
partioasuun ei kuulu partiovyötä. 
 
Merkit 
Lippukunnalta saat: 
• partiohuivin 
• huivimerkin  
• osmonsolmun  
• lupausmerkit  
• ikäkausimerkit  
• päätösmerkit  
• taitomerkit  

 
Itse hankitaan: 
• maatunnus (Suomi-Finland) 
• paikkakuntatunnus (Turku) 
• piirimerkki (L-SP) 
• järjestötunnus (SP) 
• pillinaru  
 

 
Kuvalliset ohjeet merkkien kiinnittämisestä löydät nettisivuilta: sadetytot.net à 
mappi à Partioasu 
 
4. Sädetyttöjen tiedotus ja some 
 
Sädetytöt viestivät tapahtumista ja muista partioon liittyvistä asioista aina 
kuun ensimmäisenä päivänä sähköpostilaatikkoon kolahtavalla Sädäripostilla. 
Sädäripostit löytyvät myös lippukunnan nettisvuilta: sadetytot.net à mappi à 
Sädäriposti. Sädäripostin liitteenä voi olla tapahtumakirjeitä ja 
tapahtumamainoksia. Tapahtumakirjeitä lähetetään välillä myös muina aikoina 
sähköpostilla. Lisäksi tapahtumakirjeitä jaetaan paperisina kokouksissa. 
Meihin päin voi olla yhteydessä joko oman johtajan kautta tai nettisivuilta 
löytyvien yhteystietojen avulla. Muistathan aina ilmoittaa omalle johtajalle, jos 
et pääse osallistumaan oman ryhmäsi kokoukseen! 
 
Nettisivumme löytyvät osoitteesta sadetytot.net. Sen lisäksi  Sädetytöt löytyvät 
Facebooksita: Kaarinan Sädetytöt RY ja Instagramista: @sadetytot ja 
#sädetytöt. Muita partioaiheisia kuvia löytyy #partioscout – tunnisteen takaa.  
Otamme tapahtumissa paljon kuvia, ja toisinaan niitä julkaistaan lippukunnan 
somekanavissa ja nettisivuilla. Mikäli haluat kieltää lapsesi kuvaamisen tai 



	

	

kuvien julkaisun, olethan yhteydessä omaan johtajaasi tai suoraan 
lippukunnanjohtajaan. 
 
6. Sädärivaatteet 
. 
Sädäreillä on oma kirjoneulemallisto, johon kuuluu jo kuuluisuudeksi noussut 
Sädäripipo. Neulomisohjeet lötyvät nettisivuilta: sadetytot.net à mappi à 
Sädäripipo. Kirjoneulemallisto päivittyy syksyllä sädärivillasukilla! 
Muistathan nimikoida myös sädärivaatteet! 
 
  


