Uuden aikuisen merkkiohje
Tervaksentekijöillä on ainutlaatuinen mustaoranssi partiohuivi oranssilla lieskahuivimerkillä, jota saa vain lippukunnalta.
Huivimerkki ommellaan pystyyn hieman
kanttinauhojen risteyskohdan yläpuolelle.
Uusilta aikuisilta ei peritä liittymismaksua,
vaan ensimmäinen huivi ja huivimerkki jaetaan
ilmaiseksi.
Partiopaita on
suositeltava varuste. Se
Huivi ja huivimerkki
voi olla yhtä hyvin uusi
paita partiokaupasta, nuoruuden partiovuosilta tai kotilippukunnan käyttämä.
Tervaksentekijöillä on yleensä sininen partiopaita, mutta ruskeaa ja
vihreääkin on nähty. Suomen Partiolaisten virallinen ohje merkkien
sijoittelusta löytyy osoitteesta http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/6merkkiohje-aikuinen.pdf.
Partiopaidan vasempaan hihaan ommellaan ylhäältä alas paikkakuntamerkki
Herwood, Tampereen Partiolaisten merkki, Hämeen Partiopiirin merkki,
Suomen Partiolaisten merkki ja
maailmanjärjestön (WOSM)
merkki eli lupausmerkki.
Tervaksentekijöiden perinteenä
on, ettei toisen maailmanjärjestön
(WAGGGS) merkkiä käytetä.
Johtajat voivat halutessaan
käyttää Herwood-merkin ja
Tampereen Partiolaisten merkin
välissä lieskaa
lippukuntatunnuksena. Herwood
ja lieska jaetaan aikuisille
ilmaiseksi, eikä niitä saa mistään
muualta. Muut merkit voi ostaa lippukunnalta
omakustannushintaan, tai Tampereen Partiolaisten
merkin partiotoimistolta ja Hämeen Partiopiirin, Suomen
Partiolaisten ja WOSMin merkit Scandinavian
Outdoorilta keskustasta.
Vasemman hihan merkit

Maatunnus ja viimeisin tapahtumamerkki

Paidan oikeaan rintaan taskun yläpuolella ommellaan pitkulainen maatunnus, jonka voi ostaa
lippukunnalta tai SO:lta. Sen yläpuolelle ommellaan viimeisin tapahtumamerkki. Vanhemmat
tapahtumamerkit voi siirtää oikeaan hihaan. Oikeaan hihaan ommellaan myös kaikki erikoismerkit.

Uuden aikuisen ohje
Aikuisilta ei peritä liittymismaksua, kausimaksua tai maksua lippukunnan omista tapahtumista.
Tervaksentekijöihin liitytään täyttämällä jäsenhakemus osoitteessa https://terte.partio.net/kuksailmo.
Lippukunnanjohtaja, sihteeri tai jäsenrekisterinhoitaja hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen
jäsenmaksulasku tulee parin viikon sisällä sähköpostiin. Puolet jäsenmaksusta menee
keskusjärjestölle ja toinen puoli piirille. Maksuun sisältyvät jäsenlehdet, partiovakuutus sekä
osallistumisoikeus piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin. Lisätietoa
http://www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenedut. Terte ei peri omaa jäsenmaksua.
Jos olet jo jäsen jossakin muussa lippukunnassa, ilmoita lippukunnanjohtajalle,
jäsenrekisterinhoitajalle tai sihteerille nimesi ja lippukuntasi tai jäsennumerosi. Jäseneksi lisääminen
pystytään tällöin tekemään suoraan jäsenrekisteristä, eikä toista jäsenmaksulaskua tule.
Jäsenrekisteri Kuksaan (http://kuksa.partio.fi/) kirjautumiseen, omien tietojen päivittämiseen ja
tapahtumiin ilmoittautumiseen tarvitaan PartioID. Se luodaan kirjautumissivun alareunasta löytyvän
linkin kautta. Tunnusta luotaessa syötetään jäsennumero (näkyy jäsenmaksulaskulta, tai saat
mainituilta henkilöiltä) ja jäsenrekisteriin merkitty sähköpostiosoite.
Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä –ohje
(http://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/koulutukset/turvallisesti-yhdessa-ohje) edellyttää kaikkien
täysi-ikäisten partiolaisten suorittavan Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutuksen Suomen
Partiolaisten Moodle-oppimisympäristössä.

