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Nakkilan Partiolaiset ry 
Hallitus ja vastaavat 2003 
 

Hallitus 
Enni Heikintalo  lippukunnanjohtaja 050 5114 349 
Jenni Pekkala lippukunnan varajohtaja  050 5457 683 
Hanna Knihti  taloudenhoitaja, sihteeri 040 5143 747 
Noora Heikintalo majavastaava (majava) 050 3303 062 
Eki Viljanen  kalustonhoitaja 040 5407 694 
Emilia Vappula hallituksen jäsen 050 5248 722 
 

Vastaavat 
Anni Heikintalo sampo, valtermanni 050 5632 259 
Riitta Puosi   akela (sudenpentuikäiset) 040 5572 614   
Suvi-Päivikki Ketola johtajahuoltovastaava 044 5445 566 
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Toimitus  Vaeltajaryhmä Kängi 
Julkaisija Nakkilan Partiolaiset ry 
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Päätoimittajan 
puheenvuoro 

Lippukunnanjohtajan 
puheenvuoro 

Parasta partiossa 
 
 
Leirit ja retket ovat yksi partion keskeisimmistä 

toimintamuodoista. Saihan partioliike varsinaisesti alkunsa siitä, kun Baden-Powell 
järjesti maailman ensimmäisen partioleirin Brownsean saarella vuonna 1907. 
 
Tälläkin hetkellä tiedossa on monia mahdollisuuksia päästä mukaan partioleirille. 
Luvassa on lippukunnan omia leirejä, piirileirejä ja monen vuoden tauon jälkeen jopa 
valtakunnallinenkin leiri, Tarus, kesällä 2004.  
 
Parhaat partiomuistot ja ikimuistoisimmat partiokokemukset olen saanut leireiltä. 
Mikään ei voita partioleirien tunnelmaa ja yhteishenkeä, kun koko leiri on 
kokoontunut yhteiselle iltanuotiolle kesäillan hämärtyessä. Partiohenki on 
parhaimmillaan partioleirillä. 
Unohtumattomia leirikokemuksia ja antoisaa partiovuotta!  Enni 
 

 
   
Pieniä ja suuria elämyksiä 
 
 

On elämys olla leiriläisenä monen sadan, jopa tuhannen leiriläisen leirillä.  
On elämys yhtyä kymmenien metrien pituiseen sisaruspiiriin. 
On elämys tavata uusia ystäviä ympäri maailmaa ulkomaalaisilla leireillä.  
Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. 

 
Myös lippukuntien omat leirit, laumojen ja vartioiden yöretket, pt-kisat ja viikoittaiset 
kokoontumisetkin tarjoavat monenlaisia partiokokemuksia ja elämyksiä. Sudenpentuja 
jännittää usein ensimmäinen teltassa nukuttu yö, vartiolaisia taas ensimmäinen oma 
kipinävuoro. Kun teltassa nukuttuja ja valvottuja öitä sitten kertyy, on hauska muistella, 
miltä silloin ensimmäisellä kerralla tuntui. Mieleenjääviä kokemuksia ovat myös 
suunnistukset ja haikit, uusien merkkien suorittaminen, pelit ja leikit sekä leirielämä. 
Yhdessäolo ja tekeminen kuuluvat tietysti asiaan; on mukava jakaa hyvät muistot jonkun 
muun kanssa.     
 
Elämyksiä ei kuitenkaan saa jäämällä kotiin. Lähde rohkeasti mukaan, niin lauma- kuin 
vartioiltaan, yöretkelle tai vaikkapa ensi kesän kesäleirille, joka muuten järjestetään 
yhdessä Harjavallan Pirkkojen ja Luvian Loukkeen kanssa. Tällöin on hyvä tilaisuus 
tutustua uusiin partioystäviin! Nähdään leirillä, retkillä, kisoissa, majalla…!   Emilia 

 
 
  

MMiissttää  NNaappaammmmee  oonn  tteehhttyy??  
              VVaaeellttaajjaappoorruukkkkaa  KKäännggiinn  eessiitttteellyy  

 
Lippukuntaamme on pienen tauon jälkeen syntynyt uusi 

vaeltajaryhmä, Kängi. Nimi syntyi pitkän aivoriihen tuloksena sekä 
lippukunnan perinteen velvoittamana, nimen piti nimittäin alkaa 
K:lla. Ryhmämme koostuu kolmesta pojasta, Aleksista, Kalevasta ja 
Tanelista sekä kolmesta tytöstä, Emiliasta, Noorasta ja Päivistä. Suurin 
osa joukostamme on 9-luokkalaisia, mutta nuorempiakin löytyy. 

Käytyämme sudenpentu- ja vartiovaiheen läpi, löytyi meitä lähes 
samanikäisiä sopivasti vaeltajaryhmän perustamista varten. Nakkilassa 
ei ole vähään aikaan ollut aktiivista vaeltajatoimintaa, joten emme ole 
voineet ottaa esimerkkiä aikaisempien ryhmien toiminnasta. 
Kokoonnummekin aika vapaamuotoisesti majalla sekä toistemme 
kotona, tehden monenlaista partioon liittyvää. 

Ensimmäinen projektimme oli tämä lehti, jonka toimittamisen 
otimme vastuullemme. Olemme myös ideoineet muutamia 
iltaohjelmia sekä suunnitelleet viime vuoden joulujuhlan. Toivomme  
toimintamme jatkuvan vielä pitkään aktiivisena!    Kängi 
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PUUHATEHTÄVÄ PUUHATEHTÄVÄ 
  

Ristikko Ristikko 
                

1. 1.                     
2.          
3.              
4.              
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.            
11.          
12.           

        
1. Vartioikäisten ja vartiojohtajien johtaja 
2. Ryhmä, joka muodostuu yli 10-vuotiaista partiolaisista 
3. Näitä tehdään yhtenä osana partiokokousta 
4. Tälläisiä ovat esim. intiaani ja vesilläliikkuja 
5. Tällä voi grillata makkaroita 
6. Lauman ja vartion pääjehu 
7.  Esim. Niger-, puolijoukkue-, kupoli-  

 Johtajien keväänpäätös  Nakkila 

8. Mikä näkyy? No ______ näkyy!!  KESÄKUU 

9.  Jokaisella ryhmällä on tälläinen oma tunnus 
10. Lippukunnan nuorin jäsen 
11. Tämä voidaan järjestää mihin vuodenaikaan tahansa 
12. Leiriläisen vakiovaruste 

 
 
 
TAPAHTUMAKALENTERI 2003 
 
TAMMIKUU 
31.1.-2.2. Jääkarhu 03   Rauma 
 
HELMIKUU 
8 Talvikisat  ”Banaania Poskeen” Kankaanpää 
 
MAALISKUU 
1-2  Vaeltajahässäkkä  Nakkila 
5,11 Lpk:n esittely Onnipekassa  Nakkila 
8-9 Vj-vihje   Partiomylly 
30 Piirin kevätkokous  Partiomylly 
30 Lippukunnan kevätkokous  Nakkila 
 
HUHTIKUU  
11-13 Lippukuntaleirikurssi, 1. osa                       YTP/Häme 
11-13 HOK-kurssi, 1. osa                       
YTP/Sata/Partiomylly 
17-21 Pj-peruskurssi I  Partiomylly 
21-27 Partioviikko   Nakkila 
26 Kevätkisat ”Kurrestrofi”  Noormarkku 
27 Partiolaisten kirkkopyhä  Nakkila 
 
TOUKOKUU 
3-4 EA 2   Partiomylly 
10-11 Myllyleiri   Partiomylly 
17 Sudenpentukilpailut  Pori 
25 Kevätkatselmus  Pori 
 Keväänpäätös   Nakkila 
 Siirtymävaihe   Nakkila 

 

5-8 Lippukuntaleirikurssi, 2. osa  YTP/Häme 
11-15 Lippukunnan kesäleiri  Luvia 
 
ELOKUU 
23-24 Myllyleiri   Partiomylly 
 Partioon ilmoittautuminen  Nakkila 
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Joulujuhla 2002 
 
Nakkilan Partiolaisten joulujuhla pidettiin 12.12.2002. Tänä 
vuonna paikkana ei ollut enää perinteeksi muodostunut 
seurakuntakoti vaan juhlat vietettiin partiomajalla. Ohjelman 
vastuun oli saanut harteilleen nuorin vaeltajaporukka Kängi. 
Partiomaja koristeltiin joulukuntoon itsetehtyjen sekä ostettujen 
koristeiden kanssa, jopa kuusi haettiin luvalla takametsästä. 

Joulujuhla aloitettiin parilla tutulla joululaululla, joiden 
jatkona saatiin katsella sketsiä, jossa joulupukin porot toilailivat 
autiomaassa. Ennen pipari- ja mehutarjoilua, lauleskeltiin ja 
leikittiin Soihdut sammuu -laulu, joka toi liikettä niveliin. 
Tarjoilussa, jonka Osuuspankki oli sponsoroinut, saatiin maistella 
sekä vanhanajan pipareita että uudenajan täytekeksejä.  

    Joulunäytelmä kertoi prinsessa Emilian ryöstöstä. 
Näytelmässä noidan hukattua taikasauvansa, hän joutui ryöstämään 
prinsessan, mutta prinsessa pääsi pakoon Korvatunturille. Vieläpä 
asiaan sekaantuivat pöhköt etsivät, jotka väittivät, että prinsessaa 
pidetään vankina Korvatunturilla, ja tästä se soppa syntyi. Onneksi 
kaikki päättyi parhain päin. Syksyllä suoritettuja merkkejä jaettiin 
sudenpennuille ja pari tulevaa vaeltajaa antoi myös 
vaeltajalupauksen. Lisäksi niille, jotka olivat kesällä Nalleleirillä 
annettiin leirimerkki. 

    Lopuksi laulettiin pariinkin otteeseen Joulupukki, 
joulupukki -laulua, jonka avulla joulupukin porot selvisivät 
partiomajalle ja löytyihän sieltä pukin säkistäkin jotakin jaettavaa. 
Joulujuhla päättyi sisaruspiirin;  Hyvää yötä,  Jeesus myötä, kiitos 
tästä päivästä… 

 

Noora 
 

 

SYYSLEIRI 2002 
 

Lähdimme perjantaina 1.11. iloisissa tunnelmissa kohti 
Merimaata. Päästyämme perille vartiolaiset majoittuivat 
navettaan ja sudenpennut päärakennukseen. Ennen Afrikka-
aiheista iltaohjelmaa, joka järjestettiin kappelissa ”Isojen 
johtajien” toimesta, söimme vielä iltapalaa. Itse iltaohjelmassa 
kisailtiin mm. heimojen välinen tietokilpailu sekä kuunneltiin 
afrikkalaista rumpumusiikkia. Hupipuolella valittiin leirin 
Tarzan, joka osoittautui Ekiksi. Tämän jälkeen sudarit ja 
vartiolaiset menivät nukkumaan. Keskellä yötä nuoremmille 
johtajille järjestettiin vaeltajakaste, jossa mm. koitettiin 
eksyttää heidät Merimaan metsiin, ja syötettiin ”Jacky –
suolapaloja”.  
 
Lauantaisen aamupalan jälkeen vartiolaiset jaettiin ryhmiin 
suunnistusta varten. Sudenpennuille opetettiin ea-taitoja. 
Suunnistusrasteilla harjoiteltiin mm. kierrätystä, arviointia, 
ensiapua sekä a-pukin rakennusta. Suunnistuksesta 
saavuttuaan vartiolaiset pääsivät syömään sekä saunomaan. 
Lauantain iltaohjelma vietettiin Eurooppa-aiheisissa 
tunnelmissa. Laulujen ja sketsien lomassa kisailtiin matkasta 
Merimaan ympäri, jonka saavutti Antti. Hiljaisuus laskeutui 
puolenyön maissa. 
 
Aamiaisen ja siivouksen lisäksi vartiolaiset veistelivät 
sunnuntaina pyöritettävän puusoittimen ja sudarit pelailivat 
ulkopelejä. Kotiinlähtö sujui iloisenhaikeissa merkeissä.  
 
Kirjoittanut vaeltajaryhmä Kängi.  
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Saanko esitellä

 

Saanko esitellä 
 

Napan yleismies  
        Eki Viljanen 

 
Eki on kuulunut lippukuntamme kalustoon jo noin 15 vuoden ajan. Hän 
aloitti partiouransa 10-vuotiaana ollessaan 4. luokalla ja on sen jälkeen 
toiminut niin vartiolaisena, vaeltajana, vartionjohtajana, hallituksen 
jäsenenä kuin lippukunnan varajohtajanakin. Ekillä on siis jo vankka 
kokemus partiotoiminnasta. 

 
Partion lopettaminen ei ole koskaan käynyt Ekin mielessä, joskin armeija-
aikana toiminnassa oli pieni tauko. Tällä hetkellä vastuu-alueeseen 
kuuluvat sekä paikka hallituksessa että lpk:n kaluston huolto, hän toimii 
nimittäin lippukuntamme kalustonhoitajana. Ekin harteilla lepää myös 
osa-aikainen vartionjohtajuus nuoremman johtajan Aleksin kanssa.  

 
Miltä tuntuu sitten olla miehenä näinkin naisvaltaisessa lippukunnassa? 
 
- No, onhan se vahinko, ettei NaPassa ole muita samanikäisiä miespuolisia 
johtajia. Mutta onneksi muista lippukunnista löytyy miehiä senkin edestä ja 
onhan meilläkin Pasi & Antti. Yhteistyö lippukunnan naisjohtajien kanssa 
sujuu kuitenkin hyvin ja toimeen tullaan. 
 
Partiouran parhaana kokemuksena Eki pitää suurleiri Tervasta, siellä kun 
sai tutustua toisiin partiolaisiin. Tutustuttavaa riitti sillä leirillä oli noin 13 
000 partiolaista. Nyt hänen mielessään siintää jo 2004 vuoden suurleiri 
Tarus. Eki aikoo tulevaisuudessa jatkaa partiouraansa saman malliin, 
ehkäpä myös osallistua enemmän piirin toimintaan. 
 
Viimeinen kommentti: - Partio on mielestäni mielenkiintoinen ja 
opettavainen harrastus! 

 
Haastatteli ja kirjoitti: Noora 
 

 
 

KISATEAM DURALEX&CORETEX JÄLLEEN PT-KISOISSA  
 

Viime vuoden kevätkisojen innoittamina päätimme suunnata kisailemaan 
talvimestaruudesta Kankaanpään ”Banaania poskeen” –kisoihin. Nimen mukaisen 
laulun tavoin teemana oli kaukomaat, etenkin Afrikka.Viime kerrasta poiketen 
kisasimme sinisessä eli vaativammassa sarjassa oranssin sijaan, koska 
yhteenlaskettu ikämme ylitti oranssin sarjan ylärajan. Kisapaikalle saavuttuamme 
huomasimme olevamme ainoa sinisen sarjan joukkue, joten palkinnot jo siinsivät 
mielissämme. 
           Lähtötehtävänä oli rakentaa aurinkotuoli annetusta materiaalista, mikä 
osoittautui kuitenkin aikaa vieväksi puuhaksi. Näin ollen lähdimmekin viimeisten 
joukossa hiihtämään kohti seuraavaa rastia. Alussa kartan tulkinta aiheutti 
epäselvyyksiä, joten saavutimme rastin vasta hetken aikaa seikkailtuamme. Rastilla 
kuuntelimme kansallislauluja, jotka meidän oli määrä tunnistaa. 
           Seuraava ja mielestämme koko kisojen vaativin osuus oli pistesuunnistus 
umpihangessa. Suurimman osan ajastamme kulutimme metsässä rasteja etsien. 
Selvisimme kuitenkin rankasta osuudesta ja pääsimme jatkamaan matkaa 
paremmassa maastossa.Pistesuunnistuksen jälkeinen tehtävä liittyi kierrätykseen, 
jonka jälkeen oli vuorossa Afrikan maantiedettä, mikä osoittautui vahvaksi 
alueeksemme. Kyseiseltä rastilta matkaa jatkaessamme alkoi jo tulla pimeä ja 
metsässä kaivoimmekin otsalamput esiin. Pimeästä huolimatta löysimme vielä 
viidennelle rastille, joskin huomattavasti suunniteltua myöhemmin. Siellä oli 
vuorossa eksoottisten hedelmien sekä mausteiden tunnistusta, mikä myöskään ei 
tuottanut meille vaikeuksia. 
           Rastilta otimme kompassin avulla suunnan kohti seuraavaa etappia. 
Kuitenkin huomasimme maastossa suksenjälkiä vastakkaiseen suuntaan ja 
päätimme seurata niitä ajatellen kompassin olevan epäkunnossa. Samoiltuamme 
peltoteitä jonkin aikaa emme enää tienneet tarkkaa sijaintiamme, mutta 
onneksemme törmäsimme 6. rastin rastipäälliköihin. Pienen selvittelyn jälkeen 
selvisi, että olimme tulleet eri sarjojen rastille. 
           Väsyneinä ja tavoiteajasta jäljessä päätimme, ettemme jatkaisi enää 
seuraaville rasteille. Niinpä saimmekin autokyydin kisakeskukseen 
rastihenkilöiden avulla. Kisakeskuksessa meille selvisi, ettemme olleet suinkaan 
ainoita, jotka jättivät kisan kesken. 
           Tämä ei kuitenkaan lannistanut kisaintoamme tulevia kisoja kohtaan. 
Vastoinkäymisiä sattuu… 
 

Kisateam Duralex&Coretex: Noora Heikintalo, Emilia Vappula,  
a                                                 Päivi Antila ja Katja Pekkal
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JJääääkkaarrhhuu  22000033 

Lippukuntamme osanotto piirin järjestämään talvileiriin ei ollut kattoa 
hipova. Leirille lähti yhteensä 6 pakkasta pelkäämätöntä johtajaa. 

Leiri alkoi perjantaina 31.1. Rauman Kollassa puolijoukkueteltan 
pystytyksellä. Illan ohjelmassa oli iltapalan syöntiä, polttopuiden 
keräämistä ja alaleirin yhteinen ilta. Kohta jokainen, leiriläisestä 
johtajaan istui vuorollaan kaminavuorossa aamun sarastukseen asti. 

   Lauantaipäivän ohjelmassa leiriläiset seikkailivat erilaisilla 
toimintapisteillä. Johtajistomme toimi Leiriolympialaiset -
toimintapisteellä jossa oli mm. mäenlaskua- ja nousua pulkan kyydissä 
sekä joukkuehiihtoa yhdellä lankulla. Lauantaipäivä päättyi koko leirin 
yhteiseen iltanuotioon. 

  Sunnuntain ohjelma oli lähinnä leirin purkua ja tavaroiden 
pakkaamista. Lounaan jälkeen oli leirin päättäjäiset, jossa kisailtiin 
köydenvedon merkeissä. Tämän jälkeen leiripaikka alkoi vähitellen 
tyhjentyä, jokaisen lähdettyä kotimatkalla. 

Noora 
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