Nokian Eräveikot ry
(NoEr)

• Yhteislippukunta: toiminnassa tyttöjä ja poikia
• Kaikki ikäkaudet toimivat aktiivisesti
• Toiminta-alueena Etelä-Nokia:
• Koskenmäki ja Tottijärvi/Sarkola
• Perustettu v. 1949
• Noin 230 jäsentä
• Yksi Hämeen Partiopiirin suurimmista lippukunnista
• Taustayhteisö: Nokian Eräveikkojen Partiokilta ry
• Partion kohderyhmä: 7-22-vuotiaat lapset ja nuoret
• Lisäksi aikuiset ja perhepartio

NoEr - Loisto-lippukunta 2019
• Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa, haastaa ja
tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti entistä
laadukkaammaksi.
• Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan
laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista.
• Kriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partioohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja
organisointi.
• Työkalun avulla lippukuntaa tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja
arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta, sekä arvioidaan
toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.

Partiotoimintaa NoErissa
• Talvikaudella kokoukset viikoittain
• Tutustumiskäyntejä tai muita tapahtumia
• Lisäksi retket ja leirit

• Retket ja leirit ovat olennainen osa partiotoimintaa
• Päiväretkiä/tutustumiskäyntejä kohteisiin
• Yöretkiä tehdään heti ensimmäisestä vuodesta lähtien

• Piirin tapahtumia ja kisoja kerran syys- ja kerran kevätkauden aikana
• Toimitaan mahdollisimman paljon ulkona sään mukaan

Syksyn toiminta 2021
• Toiminnan aloitus vko 35 (ulkona mahd. paljon)
• Kokoukset sisällä kerran viikossa syyskuun alusta joulukuulle
• Kokoontumistilat eli kolot:

• Koskenmäen Nuorisotila, Orelinkatu 8 (ent. Koskenmäen kirjasto):
• Mahdollisia kokoontumispäiviä: ma, ti, to (klo 17.30-21 välillä)
• Uudet sudenpennut tiistaisin, noin klo 18-19
 Tila myynnissä – muutto edessä?

• Vahalahden koulu, Sarkolantie 476

Sudenpennut, 7-9 -vuotiaat
• Yhteen laumaan voidaan ottaa 12-15 lasta
• Uusille sudenpennuille perustetaan 1-2 uutta ryhmää eli laumaa
• Jokaiseen laumaan tarvitaan aikuisia johtajia eli akeloita 2-4 kpl
• Taustalla kokenut ikäkauden johtaja
• Uusille aikuisille nimetään kummi
• Johtajille tarjotaan pestin mukainen koulutus
• Tukena myös iso joukko aikuisia ja nuoria, kokeneita partiolaisia

Aikuisena partioon
• Partio antaa myös aikuiselle paljon
•
•
•
•

Onnistumisen elämyksiä
Lasten kanssa oppimista
Loistoporukka muita aikuisia – uusia kavereita myös aikuisille
Leirejä, retkiä, luontokokemuksia

• Ennakkotietoja ei tarvita

• Lippukunta tarjoaa koulutuksen
• Riittää että on aikuinen

• Aikuistakaan ei jätetä yksin, taustalla tukijoukko
• Myös aikuisilla on mahdollisuus nousujohteiseen partiopolkuun

Tiedotus
• Tärkeimmät tiedotteet lähetetään sähköpostilla
• Suljettu Facebook-ryhmä Nokian Eräveikot  pyydä pääsyä jäseneksi!
• Julkinen Facebook-sivu (ulkopuolisille ja markkinointiin)
• Instagram: nokianeraveikot_
• Ryhmien sisäiseen viestintään käytössä myös WhatsApp-ryhmiä
• Nettisivut:
• Nokian Eräveikot: noer.fi
• Suomen partiolaiset: partio.fi
• Hämeen partiolaiset: hp.partio.fi

Mitä partio maksaa?
• Jäsenmaksu n. 80 euroa
•
•
•
•

• Sisältää vakuutuksen
• Pakollinen osallistuttaessa tapahtumiin/retkiin

Partiopaita ja merkit n. 28 euroa
Retkimaksu omilla retkillä 5-10 euroa
Piirin tapahtumat n. 10-20 euroa, lisäksi kuljetukset
Varusteet:
• Ulkoiluvaatteet, sadevaatteet, saappaat
• Makuupussi ja –alusta

• Ensimmäisen vuoden pärjää kesä-/sisäkäyttöön tarkoitetuilla varusteilla

• Puukko

• Lapsen käteen sopiva, sormisuojallinen malli

Partion jäsenrekisteri
• Liityttäessä partioon (samalla sekä lippukuntaan että Suomen Partiolaisiin)
jäsenen ja huoltajan tiedot kirjataan valtakunnalliseen partion jäsenrekisteriin
• Huoltaja päivittää itse huollettavansa tietoja asiointipalvelun kautta:
• Yhteystietojen päivitys (omat ja huollettavan)
• Huollettavan jäsenkortin tulostaminen
• Huollettavan ilmoittaminen partiotapahtumiin (mm. retket ja leirit)

• Käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät jäsenrekisterin sivuilta
• Kirjautumissivu: https://asiointi.partio.fi/
• Ohjeita: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisterikuksa/partion-asiointipalvelu/

Yhteyshenkilöt
• Lippukunnanjohtaja:

Anni Järvinen
annivilhelmiina@gmail.com

• Sudenpentuikäkauden johtajat:
Anna-Emilia Piirainen
Piirainen.ae@gmail.com
Suvi Leppänen
suraku80@gmail.com

• Ohjelmajohtaja:

Nea Toropainen
toropainennea@gmail.com

• Uuden sudenpentulauman johtajat:
Jesse Järvi
jarvi.jesse.jjr@gmail.com
Suvi Mäntymaa
suvi.mantymaa@iki.fi

