6.9.2021

Kiehisten Perhepartio
Kiehisten perhepartio on tarkoitettu alle partioikäisille (vauvasta ekaluokkalaisiin) lapsille
aikuisen seurassa.
Perhepartio kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin klo 10:00. Lisäksi perhepartiolaiset voivat
osallistua lippukunnan muuhun toimintaan kuten joulun Puurojuhlaan. Omissa
kokoontumisissa mukaan tarvitsee sään mukaisen varustuksen ja reipasta mieltä, mahdollisista
muista tarvikkeista ilmoitetaan erikseen. Kokoontumisissa on vaihtuva ohjelma.
Lisätietoa kokoontumisista saa Kiehisten Facebook-sivulta sekä ilmoittautumalla
sähköpostijakelulistalle. Ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä viestiä osoitteeseen
perhepartio.kiehiset@gmail.com

Syksyn kokoukset
29.8.2020 klo 10, Hiihtomajan metsä, teemana metsän värit ja antimet
25.-26.9.2020 la-su yöretki, osallistua voi myös vain lauantaina päivällä
31.10.2020 paikka ja teema avoin
28.11.2020 paikka ja teema avoin
Tervetuloa mukaan!
Veera Bergström ja Minna Viskari

Usein kysytyt kysymykset
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Pitääkö kokoontumisiin ilmoittautua?
o Käytännön syistä(materiaalihankinnat) toivomme osallistujien ilmoittautuvan
kokoukseen, mutta paikalle voi tulla vaikka ilmoittautuminen olisikin
unohtunut.
Kuinka kauan kokoontuminen kestää?
o Perhepartion kokoukset kestävät 1,5-2,5h, pidemmästä ajasta ilmoitetaan
erikseen.
Voiko vanhemman sisaruksen ottaa kokoontumiseen mukaan?
o Tottakai voi!
Keneltä voi kysyä lisätietoa?
o Perhepartion vetäjinä toimivat Veera ja Minna. Heidät saa parhaiten kiinni
perhepartion omasta sähköpostista: perhepartio.kiehiset@gmail.com.
Lippukunnan johtajakin osaa vastata suurimpaan osaan kysymyksistä, hänen
yhteystietonsa löytyvät lippukunnan nettisivuilta.
Mitä jos sataa kaatamalla?
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Partiolainen ei pelkää pienempää eikä isompaa sadetta. Sadevetimet niskaan
ja menoksi. Jokainen kokoontuminen pyritään järjestämään niin että välillä on
mahdollisuus päästä sateelta suojaan.
Mitä jos kokoontumisessa sattuu tapaturma?
o Ensisijaisesti lapset ovat kokoontumisessa vanhempiensa vastuulla.
Ensimmäisellä osallistumis kerralla osallistujat ovat vakuutettuja Suomen
Partiolaisten toimesta, seuraavilla kerroilla vakuutettuja ovat lippukunnan
jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Lippukunnan jäseneksi voivat
liittyä yli 4v ikäiset perhepartiolaiset.
Saavatko perhepartiolaiset partiohuivin?
o Perhepartiolaiset voivat hankkia lippukunnan huivin. Huivi maksaa 15€.
Missä perhepartion tapahtumista tiedotetaan?
o Perhepartio tiedottaa toiminnastaan Kiehisten facebook-sivuilla. Lisäksi
perhepartio.kiehiset@gmail.com osoitteeseen voi ilmoittaa, jos haluaa infoa
suoraan omaan sähköpostiosoitteeseen.
Pitääkö perhepartiolaisten liittyä lippukunnan jäseniksi?
o Liittymispakkoa ei ole, mutta sitä suositellaan.
Voiko perhepartioon tulla muutkin kuin järvenpääläiset?
o Tervetuloa vaan!
o
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Yhteystiedot:
perhepartio.kiehiset@gmail.com
www.facebook.com/kiehiset

