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Päätoimittajalta

Partio on oma maailmansa

Eräs ystävältäni kertoi olleensa nuorempana innostunut partiosta,
mutta lopettanut harrastuksen lyhyeen, koska ei ollut mielestään
päässyt mukaan. ”Olisi pitänyt aloittaa pikkususien kanssa, koska
en suorittanut tarpeeksi”, hän kertoi.
Mitä ihmettä? Arvioidaanko partiossakin ihmisiä suorituskyvyn
perusteella? Pääseekö partioon mukaan vain jonkin suoritustasotestin läpäistyään? Mitä susia partiolaiset oikein ovat?
Vaikka partiotermi ”suoritus” kuulostaakin pahalta, se ei partiokielessä tarkoita ihan samaa kuin yleensä. Partiokielessä suorituksilla
tarkoitetaan toivottavasti samaa kuin taitojen oppimisella. Ja uuden
oppimisen pitäisi voida aloittaa milloin tahansa ja missä järjestyksessä tahansa. Sudenpennut, laumat, pikkuhukkamerkit ja muut tarkoittavat nekin partiolaisilla ihan omia asioitaan. Oman kielemme
taitajina emme ehkä aina tule huomanneeksi, että jotkin partiojutut
saattavat kuulostaa aika oudoilta ellei tiedä mitä tarkoitetaan.
Ella

Lippukunnanjohtajalta

Tarus ja syyskisat - uuden vuoden suuret
haasteet
Mikä Tarus? Mitä ihmeellistä siinä on? Ketä sinne pääsee? No,
Suomen Partiolaisten viides suurleiri. Sinne odotetaan noin 12 000
partiolaista, ja se on ainutkertainen mahdollisuus päästä mukaan
kokemaan suurleirin tunnelma. Tarukselle voivat lähteä vartiolaiset
ja johtajat. Osallistu sinäkin Tarukselle.
Mitkä pt-kisat? Häh? Mitä sellasissa tapahtuu? Miksi sinne pitäisi
mennä? No, partiotaitokisat. Siellä suunnistetaan, tehdään ruokaa
trangialla, testataan partiossa opittuja taitoja, toimitaan ryhmänä ja
kohdataan uusia haasteita. Koska siellä pidetään hauskaa ja saadaan
uusia partiomuistoja. Lähde sinäkin vartiosi kanssa kisoihin.
Mitä? Piirin kisat Nakkilassa? Kyllä. Nakkilan Partiolaiset järjestää
piirin syyskisat 2004. Kisojen järjestäminen on suuri haaste ja siinä
tarvitaan kaikkien panosta. Ole sinäkin mukana.
Kiitos kaikille menneestä vuodesta ja onnea uusiin partiohaasteisiin.
Enni
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Mistä on NaPamme tehty?
Tällä kertaa itsensä esittelee sudenpentulauma Ipanat.

Hei, me ollaan Ipanat!

Meidän lauman nimi on Ipanat. Olemme tänä syksynä aloittanut
tyttölauma, jossa on kymmenen sudenpentua ja laumanjohtajamme.
Syksyn aikana olemme puuhastelleet kaiken näköistä partioon liittyvää, kuten rakennettu maja, aloitettu lintulaudan rakentamista,
pelattu, askarreltu sekä valmistettu kynttilöitä. Annoimme partiolupauksen itsenäisyyspäivänä, jonka merkiksi saimme partiohuivin
ja lupausmerkin.
Tämän kevään aikana tarkoituksenamme on suorittaa vielä pikkuhukka-merkki, eli saada 15 suoritusta tehtyä.
Terveisiä kaikille muille partiolaisille!
T: Ipanat Aino-Elina, Eeva, Eliina, Ella, Emma, Ida-Maria, Maria,
Mira, Nea, Neea ja Anni
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Napalaisilla kunnon
edustus Taruksella

Suurleiri kokoaa suomalaiset partiolaiset
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Partiokielellä sanottuna:

Vartiolaiset riihittivät
kolmosen Syyleirillä
teksti Ella

Kuka teki, mitä ja missä?
Vanhemmille partiolaisille lauseen sisältö on aivan selvä:
10–15-vuotiaat partiolaiset kertasivat ensimmäisessä vartioohjelman vaiheessa oppimiaan
taitoja Merimaan syksyisellä partioleirillä.
Partiolaisilla on aivan oma
erikoiskielensä.
Partiokielen
sanoista suurin osa on sellaisia,
että niitä käytetään muutenkin,
mutta partiossa niillä tarkoitetaan
jotakin tiettyä asiaa. Sudenpentulauma on ryhmä 7–10-vuotiaita lapsia eikä suinkaan pieniä
petoeläimiä eikä sampokaan tao
partiolaisille rahaa vaan organiPartioslangi–suomi

soi vartiolaisten eli 10–15-vuotiaiden partiolaisten toimintaa.
Erikoiskielistä puhetta ei voi millään täysin ymmärtää ellei tiedä
mitä sanoilla siinä tarkoitetaan.
Partiokieltä täytyykin kääntää
suomeksi, kun puhutaan uusille
partiolaisille tai ei-partiolaisille.
Kielestä on olemassa sanakirjojakin: esimerkiksi Internetistä
partio.net-sivuilta löytyy Partioslangi–suomi-sanasto. Seuraavassa muutama poiminta
keskeisestä partiosanastosta.

piirros Timo Kokkila

akela lippukunnan sudenpentuosaston johtaja, sudenpentuohjaaja
Baden-Powell, B-P
Robert Baden-Powell, Gilwellin lordi, partioliikkeen perustaja ja partiopoikien ylijohtaja. Yleisimmin häntä kutsutaan
partiolaisten keskuudessa lyhenteellä B-P.
haikki lyhyt vaellus
lauma LJ:n vetämä sudenpentujen toimintaryhmä. Alkujaan laumojen
nimet tulivat eläinten nimistä tai muista luontoaiheisista nimityksistä
(esim. Ketut).
laumanjohtaja, lyh. LJ johtaa sudenpentulaumaa, yleensä lauman-
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johtajakurssin käynyt, vähintään 15-vuotias partiolainen
lippukunnanjohtaja, lyh. LPKJ
johtaa ja organisoi lippukunnan
toimintaa, yleensä yhdistyksen puheenjohtaja
lippukunta
jollain paikalla (kunta, kylä, kaupunginosa) toimiva partiolaisten yhdistys, esim. Nakkilan Partiolaiset ry
luokkamerkki Merkki, joka kertoo, minkä vartio-ohjelman luokan (III:n,
II:n tai I:n luokan) vartiolainen on riihittänyt.
partio-ohjelma Sisältää suoritus- ja merkkijärjestelmän ja palveluprojekteja ystävyydestä, retkeilystä, ulkoilmaelämästä ja kansainvälisyydestä, eli kaiken mitä lapset ja nuoret partiossa tekevät. Eri ikäryhmillä
on omat ohjelmansa (sudenpentuohjelma, vaeltajaohjelma).
partiopusero Partiolaisten käyttämä virallinen partiopaita. Suomessa
on käytössä sininen ja ruskea taskullinen partiopaita. Sudenpennuilla
lippukunnassa oma partiopaita.
partiotaitokilpailu, PT-kisa
Partiotaitokilpailuissa kilpaillaan vartioittain ja suoritetaan partiotaitoja vaativia tehtäviä.
piiri
Saman alueen lippukunnat muodostavat piirin, esim. Satakunnan Partiolaiset ry. Suomessa piirejä on 18.
riihitys
luokkasuorituksen ”loppukoe”, opittujen tietojen ja taitojen
kertaamista eri tavoin
sampo vartionjohtajaneuvoston vetäjä, VJ:n tukihenkilö, vartio-osaston johtaja
sisaruspiiri
Partiotilaisuuden päätöspiiri, jossa ollaan kädet ristikkäin vasen käsi oikean päällä.
sudenpentu
7-10-vuotias partiolainen, lauman jäsen
sudenpentujen tunnus
”Tahdon tehdä parhaani”
suoritus
Partiotoiminnan sudenpentu- ja vartioikäisten ohjelmat
koostuvat vaihe- ja luokkatasoista, jotka puolestaan koostuvat opittavista taito- ja tietotehtävistä eli suorituksista.
taitomerkki
Merkki, joka kertoo millaisia erikoistaitoja partiolainen on
hankkinut. Taitomerkit täydentävät peruspartio-ohjelmaa.
vaeltaja 14-24-vuotias partiolainen, vaeltajaryhmän jäsen
vaihemerkki Merkki, joka kertoo minkä sudenpentuohjelman vaiheen
(pikkuhukka, hukka tai susi) sudenpentu on tehnyt.
vartio VJ:n vetämä vartiolaisten toimintaryhmä
vartiolainen
noin 10-15-vuotias partiolainen, vartion jäsen
vartiolaisen tunnus
partiotunnus ”Ole valmis”
vartionjohtaja johtaa vartiota, yleensä vartionjohtajakurssin käynyt
virallinen
partiopuvun epävirallinen nimitys
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Lupauksenanto kuuluu
itsenäisyyspäivään

teksti Emilia ja Noora
kuvat Riitta

Lippukunnissa on erilaisia perinteitä lupauksenannosta: lupaus
voidaan antaa kesäleirillä, joulujuhlassa tai jossain muussa
tapahtumassa. Nakkilan Partiolaisissa partiolupaukset annetaan
perinteisesti
itsenäisyyspäivänä. Itsenäisyyspäivän lupauksenanto soihtukulkueineen on juhlava tilaisuus ja
varmasti vuoden tärkein tapahtuma.
Perinteen mukaisesti illan tapahtumat alkavat kokoontumisella
kirkkoon, jossa vielä kerrataan

lupaukset ja laulut. Tohinan
keskellä vietetään myös lyhyt
hiljainen hetki entisen lippukunnanjohtajan muistoksi.
Partiolaisten itsenäisyyspäivän
soihtulkulkue lähtee kirkonmäeltä, kiertää keskustan ja
Tiesitkö, että...
● Viime itsenäisyyspäivänä
Nakkilan Partiolaisissa partiolupauksen antoi viisi vartiolaista
ja parisenkymmentä sudenpentua.
● Nakkilan Partiolaisten huivi
on ollut aiemmin käytössä
Nakkilan Partio-Sissit ry:llä
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palaa sankarihaudoille. Näyttävä
kulkue kerää teiden varsille yleisöä, ja siksi tilanne onkin aina
hieman jännittävä. Olipa kulkueeseen osallistujalla kädessään sitten kynttilä, soihtu tai
lippu. Sankarihaudoilla lasketaan seppele sankarivainajien
muistoksi.
Itse lupauksenantotilaisuus kir-

kossa alkaa partiolaisten ja
lippujen saapumisella. Partiomarssien ja lippukunnanjohtajan
puheenvuoro jälkeen onkin vuorossa jännittävin hetki eli lupauksenanto.
Partiolupauksessaan uusi
sudenpentu tai vartiolainen lupaa
toimia partioajatusten mukaan.
Sudenpentu on lupauksenannon
jälkeen partiolainen ja saa
käyttää partiohuivia. Lupauksenannosta saa tietysti myös lupausmerkin.
Lupauksen sanominen saattaa
tuntua suorastaan pelottavalta,
pitäähän se osata ulkoa ja lausua

Partiolainen lupaa olla
reilu ja ajatella muitakin
Sudenpentulupaus
Lupaan parhaani mukaan
rakastaa Jumalaani
toteuttaa sudenpentujen lakia
ja olla toisille avuksi joka päivä.
Partiolupaus
Tahdon rakastaa Jumalaani ja
lähimmäistäni,
isänmaatani ja ihmiskuntaa
toteuttaen elämässäni partioihanteita.

ääneen kirkon edessä. Onneksi
harvoin kukaan antaa partiolupaustaan yksin.
Viime vuodesta lähtien Nakkilan Partiolaiset on palkinnut
yhden aktiivisen johtajan niin
sanotulla napa-aktiivisuuspalkinnolla. Myös tämä tunnustus
jaetaan lupauksenantotilaisuudessa.
Lisäksi perinteisesti luetaan
B-P:n viimeinen viesti sekä
hänen sanansa lupauksen antajille. Myös seurakunnan edustaja
tuo terveisensä lupauksenantajille, muille partiolaisille ja
heidän sukulaisilleen.
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Kilpparit entisajan askareissa

Terveisiä Lankanappi-partiopäivästä

teksti Emilia ja Noora

Nakkilan Partiolaisten Kilpparit-vartio osallistui johtajineen
Äetsässä marraskuun alussa järjestettyyn Lankanappi-partiopäivään. Teemana partiopäivässä oli
entisaika, ja sen saattoikin huomata jo heti saavuttaessa paikallisten johtajien puvustuksesta.
Aurinkoisesta syyssäästä nauttimaan oli saapunut noin 70
vartiolaista ja johtajaa ympäri
Satakuntaa.
Partiopäivät ovat vartiolaisille
suunnattuja toiminnallisia tapahtumia. Vartiot ympäri Satakuntaa
kokoontuvat viettämään mukavaa päivää partiotunnelmassa:
pelaamaan, nikkaroimaan sekä
ratkomaan yhdessä erilaisia tehtäviä, ilman kilpailuhenkeä.
Kisatunnelmaan voi päästä ja taitojaan vertailla sitten partiotaitokilpailuissa.
Partiopäivät ovat oikeastaan
vartiolaisten ja johtajien vastine

sudenpentujen omille sudenpentupäiville.
Perinnepelejä ja vanhoja
esineitä
Järjestävät lippukunnat Keikyän
Korvenkävijät ja Kiikan leiripeikot olivat nähneet paljon vaivaa
päivän ohjelman eteen. Osallistujat pääsivät päivän aikana
mm. tunnistamaan vanhoja esineitä, pelaamaan perinnepelejä,
järjestämään vanhanajan iltamat
sekä etsimään kadonneita tipuja.
Päivän erikoinen nimikin selvisi
lopulta, kun valmistimme langasta vanhan tavan mukaan
napin, eli niin kutsutun lankanapin. Kotiin viemisiäkin
partiopäivästä saatiin, sillä jokainen lippukunta sai mukaansa
aiemmin päivällä nikkaroimansa
mölkkypelin.
Kilpparit-vartion jäsenet pitivät päivää onnistuneena. Myös
mukana olleet johtajat viihtyivät
Äetsässä. Ensi vuonna lähdetään
uudestaan ja toivottavasti silloin
vielä isommalla porukalla!
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Ohjelmaa keväälle ja kesälle 2004
30.1-1.2.

SAMPO-KURSSI

30.1.-1.2. AKELA-KURSSI

sammon tehtävistä kiinnostuneille
akelan tehtävistä kiinnostuneille

7.2.

TALVIKISA KROOKAN RÄÄKI

22.2.

MUISTELEMISPÄIVÄ

26.-28.3.

LJ-PERUSKURSSI

laumanjohtajien koulutus

27.-28.3.

VJ-VIHJE

vartionjohtajien vihjepäivät

28.3.

PIIRIN KEVÄTKOKOUS

maaliskuu LPK:N KEVÄTKOKOUS

talvimestaruuskilpailut

napalaisten yhteinen kokous

8-12.4.

PJ-PERUSKURSSI

johtajakoulutus yli 17-vuotiaille

17.-18.4.

ERÄTAITOKURSSI

retkeilystä kiinnostuneille

LPK-LEIRIKURSSI

leirinjohdosta kiinnostuneille

16.-18.4.

PARTIOVIIKKO
24.4.

KEVÄTKISAT

partiotaitokilpailut

25.4.

KIRKKOPYHÄ

partiolaisten kirkkopyhä

huhtikuu

I-LUOKAN RIIHITYS

I-luokan suorittaneille

8.-9.5.

EA2

ensiapukurssi

15.5.

SUDENPENTUKISAT

taitokilpailut sudenpennuille

16.5.

KEVÄTKATSELMUS

paraati ja ansiomerkkien jako

22.-23.5.

MYLLYLEIRI

piirin viikonloppuleiri

toukokuu KEVÄÄNPÄÄTÖS

lippukunnan kevätjuhla

toukokuu SIIRTYMÄVAIHE

sudenpennuista vartioon siirtyville

kesäkuu

sudenpentujen kesäinen retki

SUDARIRETKI

28.7.-5.8. TARUS

partiolaisten suurleiri

Piirin syyskisat Nakkilassa
Nakkilan Partiolaiset järjestävät Satakunnan piirin partiotaitokilpailut tulevana syksynä 11.-12.9.2004.
Syyskisojen valmistelut aloitettu. Kilpailijoille suunnitellaan 15-20
kisarastia, joten jokaiselle innokkaalle napalaiselle löytyy varmasti
rastihommia. Kiinnostuneet voivatkin jo nyt ottaa yhteyttä järjestelysihteeri Enniin 050 511 4349 tai enni.heikintalo@hanken.fi ja
ilmoittaa halukkuuteensa lähteä mukaan tekemään syyskisoja.

Tunnelmia II:n riihityksestä

Sarjakuvapiirtäjinä Aleksi, Kaleva ja Taneli

