TERVETULOA KOROISTEN RITAREIHIN

Partiolippukunta Koroisten Ritarit

TÄRKEITÄ TIETOJA
Sudenpentulauma on: ________________________________
Lauma kokoontuu:

Tiistaisin 18:00 – 19:00

HISTORIAA
Mikä on tärkeätä, mikä ei? Mikä on suurta, mikä pientä? Onko suurta ja tärkeää vain se,
mistä voidaan esittää suuria numeroita? KOROISTEN RITARIT on nimi, joka ei useille
suomalaisille kerro mitään. Mutta niille, jotka joskus ovat olleet Ritareita, tämä nimi
sisältää kokonaisen maailman. Heille aika lippukunnassa on ollut yksi parhaista elämän
jaksoista. Sieltä sai parhaat kaverit, sieltä löytyivät elämälle sellaiset arvot, jotka koko
loppuelämän säilyvät. Ei sitä silloin ymmärtänyt, kun hämärtyvässä yössä nuotion
lämmössä ja savun hajussa vaatteita kuivatellen pidettiin Ritareiden ikiomaa
partiohauskaa. Ei sitä silloin ymmärtänyt, että näin kaikista sittenkin tuli ihmisiä.
Toivomme Ritareille merkittävää tulevaisuutta ja Jumalan siunausta.
Näillä sanoilla Sisko ja Harri Raitis kuvaavat Koroisten Ritareita lippukunnan 35-vuotis
historiikin alkusanoissa.
Koroisten Ritarit on vuonna 1953 perustettu partiopoikalippukunta, joka toimii Turussa
Raunistulan seurakuntatalolla osoitteessa Murtomaantie 12. Toiminnalle ominaisia
piirteitä ovat vahvat ritariperinteet, sekä eräretkeily niin lähimetsissä ja -soilla, kuin
Lapin tuntureillakin.
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Maarian seurakunta, jonka alueella toimivat myös
ritareitten sisarlippukunnat Maarian Kämmekät, Maarian Tähkät, sekä Koroisten Sarpiot.
Nämä neljä Partiolippukuntaa muodostavat Maarian Partioyhtymän, joka tunnetaan
myös MPY:ä.

MITÄ PARTIOSSA TEHDÄÄN?
Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassaan partiokolossa.
Koloilloissa ja kokouksissa tehdään aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja
kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi
harjoitellaan kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun
liittyviä taitoja.
Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin,
leireihin ja -vaelluksiin. Osa lippukunnista on erikoistunut meripartiotoimintaan.
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Meripartioaktiviteeteissa korostuu vesillä liikkuminen. Partioon kuuluu myös
olennaisesti kansainvälisyys.
Lippukunnat järjestävät yhteisiä tapahtumia, juhlia ja tempauksia. Myös piiri ja
keskusjärjestö järjestävät toimintaa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä sekä tuo
näkyvyyttä lasten ja nuorten harrastukselle.

TOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE
Partiolla on paljon annettavaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Partiossa jokainen
kokee elämyksiä, oppii ja kasvaa.
7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat.
Viikoittaisissa illoissaan sudenpennut oppivat asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla
omaksuta. Sudenpennut tapaavat ikätovereitaan retkillä, leireillä ja
partiotaitokilpailuissa.
10–12-vuotiaden seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät
paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin
osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu,
rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi.
12–15-vuotiaiden tarpojavartioiden ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja
kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin
maastoissa. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta.
Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisen tarpon
päätöstapahtumaa kutsutaan majakaksi.
15–17-vuotiaiden samoajavartioiden partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana
ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten
vartionjohtajina. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa
kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
18–22-vuotiaat vaeltajavartioiden ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin
toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden
partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa
hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma
huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan.
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Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja
leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia
kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien
johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi
kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä
kuin partiokisojen järjestämistäkin.
Lippukunnissa on usein pulaa aktiivisista aikuisikäisistä johtajista. Jos partiotoiminta
kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä lippukunnan johtajaan ja tarjoutua avuksi.

ÄITIKERHO
Koroisten Ritareilla ja Maarian Kämmeköiden yhteinen äitikerho, johon voivat tietysti
osallistua myös isät. Kerho järjestää erilaisia tempauksia ja kerää näin rahaa
lippukuntien toiminnan tukemiseksi. Uusia vanhempia toivotaan mukaan. Lisätietoja voi
tiedustella Lippukunnan johtajalta Henri Kuoppalalta.

MITÄ PARTIO MAKSAA?
Partio on edullinen harrastus. Maksamalla vain noin 50 euroa vuodessa 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, partiopiirin jäsenmaksu ja partiovakuutus. Jotkut lippukunnat
perivät samalla myös oman jäsenmaksunsa. Tapahtumakohtaiset maksut
paikallisyhdistyksessä vaihtelevat noin 5–20 euron välillä. Suurleirit ovat erilaisista tuista
riippuen noin 100–200 euroa.
Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat
partiolaiset maksavat I-maksun. Tämän maksun maksaneet saavat kotiinsa Partio-lehden.
Partio-lehden välissä tulee myös sudenpentujen ja seikkailijoiden Jälki-liite. Alennetun
IImaksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja tähän maksuun
ei sisälly lehteä.
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