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Nakkilan Partiolaiset ry 30 vuotta



Pääkirjoitus

Yhtä juhlaa
Partioliikkeen juhlavuotta on juhlittu antaumuksella, minkä ansiosta partio on ollut näyttävästi
esillä tiedotusvälineissä. Tuskin kukaan on pystynyt välttymään tiedolta, että partioliike täyttää
tänä vuonna 100 vuotta.

Nakkilan Partiolaisten juhlavuotta on juhlittu yhtälailla antaumuksella ja näyttävästi.
Toivottavasti kukaan, kenet tunnet, ei ole pystynyt välttymään tiedolta, että lippukuntamme
täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Tavoitteena on ollut tarjota kaikille lippukunnan jäsenille mahdollisuus juhlia 30-vuotista
taivaltamme. Juhlia juhlavasti partioasussa tai rennosti leireillen, muita auttaen tai itse
reissaillen, mutta aina yhteisesti ja ikimuistoisesti.

Oma Napan juhlanumerossa kerrotaan, mitä kaikkea juhlavuoden aikana on tapahtunut.
Toivottavasti lehti jää monelle muistoksi hienosta partiovuodesta!

Enni

Lippukunnanjohtajalta

Mitä partiolainen ei osaisi?

Vaikka mitä: kukaan ei voi olla paras eikä edes hyvä kaikessa. Kokeilemalla ja opettelemalla
voi oppia uutta, mutta kenenkään ei tarvitse olla mestari joka asiassa. Partiossa opetellaan
uusia taitoja ja testataan omia rajoja. Jokainen voi kokea onnistumisen elämyksiä, vaikka
telttaa ei aina saataisikaan nopeimmin pystyyn, kamina ei heti syttyisi tai kartalta eksyisi
hetkeksi. Parhaimmat muistot taitavat sittenkin syntyä kommelluksista ja vastoinkäymisistä,
joista on yhdessä selvitty.

Kuitenkin sanomme usein, että partiolainen osaa: partiolainen tarttuu toimeen, yrittää
sisukkaasti, ei anna heti periksi. Partiolaisina olemme tottuneet ottamaan vastaan haasteita ja
yrittämään parhaamme. Partiolaisen, etenkin johtajan, tulee myös osata pyytää apua. Aina
kaikki ei suju suunnitelmien mukaan, ja silloin yhteistyöstä löytyy voimaa.  Partiolainen osaa
eritoten toimia ryhmässä ja yhdessä toisten kanssa.

Mennyt vuosi on ollut täynnä toimintaa, josta toivottavasti nappaamme ideoita myös tuleville
vuosille. Joulun jälkeen leireillään jälleen, opitaan uutta laumoissa ja vartioissa, tehdään retkiä
ja suoritetaan taas uusia merkkejä. Itse haluan osallistua ensi vuonna ainakin vaellukselle,
leireille, kouluttautua kurssilla ja ottaa osaa lippukunnan palvelutempaukseen. Nähdään ja
tehdään partiota yhdessä myös ensi vuonna!

Emilia
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Kannen kuva Painosmäärä
Lippukunnan jäsenet vuosijuhlassa 150
Kuvaaja Ismo Heikintalo

Nakkilan Partiolaiset ry

Lippukunnanjohtaja Lippukunnan varajohtaja
Emilia Vappula Aleksi Nummelin

Juhlavuositoimikunta
Riitta Puosi (pj) Suvi-Päivikki Ketola Hanna-Leena Puosi
Enni Heikintalo Hanna Knihti Kaisa Suominen
Sanna Ketola Anni Palomäki
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30 vuotta aktiivista toimintaa
Nakkilan Partiolaisten 30 toimintavuoteen mahtuu paljon partiota, hienoja perinteitä
ja monia muistoja. Juhlavuoden kunniaksi lippukunnan vaiheista on kirjoitettu
historiikki. Tässä vähän esimakua, lisää menneistä vuosista voi lukea historiikista.

Nakkilan Partiolaiset ry:n perustava
kokous pidettiin 15.3.1977. Muutaman
vuoden tauon jälkeen nakkilalaisilla
lapsilla ja nuorilla oli jälleen
mahdollisuus harrastaa partiota.

Aikanaan paikkakunnalla oli toiminut
poikalippukunta Nakkilan Partiosissit ja
tyttölippukunta Nakkilan Nuotiotytöt.
Ajan hengen mukaisesti nyt perustettiin
yhteislippukunta, joka peri pojilta
hienon partiohuivin ja tytöiltä upean
lipun ja nuotiologon.

Lippukunnan toiminta käynnistyi
aktiivisena, ja itsenäisyyspäivänä
joulukuussa 1977 partiolupauksen antoi
peräti 110 partiolaista. Lippukunnan
jäsenmäärä on vuosien saatossa
vakiintunut noin sadan paikkeille.
Parhaimmillaan NaPalaisia on ollut 150.

Kolmenkymmenen vuoden aikana
lippukunnalle on ehtinyt kertyä monia
perinteitä. Lupauksenanto,
soihtukulkue ja seppeleenlasku
sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä
ovat kuuluneet ohjelmaan alusta asti.
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Partiosisseiltä peritty sinikeltainen huivi
erottuu partiohuivien joukosta.

Nuotiotyttöjen nuotio on nyt NaPan tunnus.

Ensimmäinen Tulus –leiri
järjestettiin kesällä 1980, tuolloin
yhdessä porilaisten kanssa ja
ensimmäiselle syysleirille
Merimaahan lähdettiin jo syksyllä
1979.



Piirin tapahtumiin, paraateihin,
leireille ja kursseille, on aina
osallistuttu innokkaasti ja
valtakunnallisilla suurleireillä on
oltu mukana vuoden 1979 Karelia
–leiristä alkaen. Onpa nakkilalaisia
nähty kansainvälisillä leireilläkin,
ainakin kolmella Jamboreella on
jäseniämme ollut mukana.

Partiolaisten pitkäaikainen haave
täyttyi vuonna 1991, kun oma
Partiomaja valmistui.
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Syksystä 1991 alkaen on majalla
pidetty melkoinen määrä lauma- ja
vartioiltoja, järjestetty päivä- ja
yöretkiä, pidetty joulujuhlia ja
kevätkauden päättäjäisiä, istuttu
kokouksia ja huhkittu siivoustalkoissa.
Ikioma maja on luonut loistavat
puitteet toiminnalle, harvalla
lippukunnalla on yhtä komeaa
kokoontumispaikkaa!

Teksti: Hanna-Leena Puosi
Kuva: Riitta Puosi

NaPan huivi löytyy
Suomen Partiomuseon
kokoelmista. Sanna
esittelee tuttua
asustetta lippukunnan
Turun retkellä.



Emilia – NaPa:n uusi johtaja

Lippukunnan 30-vuotiseen taipaleeseen on mahtunut monta lippukunnanjohtajaa.
Tyypillisesti pesti on ollut pitkä, usean vuoden mittainen. Tämän vuoden alussa Enni
Heikintalo siirsi vastuun Emilia Vappulalle, joka vastasi Oma Napa -lehden kysymyksiin.

1. Milloin ja miten partiourasi alkoi?
Liityin partioon ekaluokkalaisena vuonna 1994. Suurin syy taisi olla kaverit ja heidän esimerkkinsä.
Laumamme nimen olen täysin unohtanut, mutta vartiossa kuuluin mm. Käärmeisiin ja Leirin
löytötavarat -vartioon.

2. Paras muisto partiosta?
Hyviä muistoja on paljon, mutta päällimmäisenä on suurleiri Tarus kesällä 2004. Oli mahtavaa
kokea leirielämää niin suuressa mittakaavassa, tavata uusia ihmisiä ja nauttia kesästä, niin sateista
kuin auringosta. Työskentelin leirillä ulkomaalaisten oppaana, ja sillä tiellä olen osittain edelleen.
Myös kaikille yhteiset iltaohjelmat olivat mieleenpainuvia, ja leiri kokonaisuudessaan mainio
osoitus partiolaisten taidoista. Hyvä tapa juhlistaa omaa kymmenvuotistaivaltaan partiossa!

3. Mielenkiintoisin pesti?
Olen tykännyt lippukunnanjohtajan pestistä, vaikka vielä on paljon opeteltavaa. Vaatii taitoa pitää
kaikkia lankoja käsissään, olla aktiivinen ja samalla yrittää vielä innostaa muita. Sanon kuitenkin
mielenkiintoisimmaksi pestikseni vartionjohtajuus. Se vastuu, jonka 14-vuotiaana vj:nä sain, tuntui
hienolta ja opin paljon vetäessäni omaa vartiota. Mieleen ovat jääneet myös toisten vj:ien kanssa
vartiolaisille pidetyt yöretket ja vaellukset. Niissä sitä tunsi itsenäisyyttä ja luottamusta.

4. Miten päädyit lippukunnanjohtajaksi?
Olin hallituksessa kolmisen vuotta, kunnes viime vuonna otin vastaan lippukunnanjohtajan pestin
Ennin lopettaessa pitkän kautensa. Se oli luonnollisen kehityksen tulosta: lippukuntaan tarvittiin
vastuunkantajia ja itse halusin jatkaa partiota, vaikka opiskelemaan lähdinkin. Pidän

suunnittelutyöstä, ja tässä oppii myös, miten yhdistys toimii ja miten
sitä pyöritetään.

5. Miksi partio on hyvä harrastus?
Partiota voi harrastaa kerran vuodessa kesäleirillä tai 365 päivää
vuodessa lippukunnanjohtajana - juuri niin paljon kuin haluaa.
Partiossa saa toteuttaa itseään ja ottaa lisää vastuuta sitä mukaan kuin
tuntee kykenevänsä. Nuoret ja vanhat toimivat yhdessä, ja molempia
tarvitaan. Ja onhan partiossa yksinkertaisesti hauskaa!

6. Mitä partiossa oppimaasi arvostat eniten, ja mitä haluaisit
opettaa eteenpäin muille?
Eniten arvostan ehdottomasti sitä, että minulle annettiin jo nuorena
mahdollisuus oppia kantamaan vastuuta lippukunnan toiminnasta,
ensin vj:na ja myöhemmin hallituksen jäsenenä. Tätä haluaisin myös
viedä lippukunnassa eteenpäin - aina asiat eivät onnistu, vaikka intoa
olisi, mutta virheistään taatusti oppii. Toiseksi olen oppinut
positiivisen asenteen: partiolainen uskaltaa tarttua asioihin eikä jää
seisomaan tumput suorina.

Teksti: Kaisa Suominen
6 Kuva: Riitta Puosi



Ratinan Stadion täyttyi partiolaisista.

Suuressa juhlassa Tampereella
Partioliikkeen satavuotista taivalta
juhlittiin Suurjuhla – Storfest 2007
–tapahtumassa Tampereella 9.-10.6.2007
liki 20 000 partiolaisen voimin. Nakkilan
partiolaisia matkaan lähti yli 20-päinen
joukko, joka koostui suurimmaksi osaksi
sudenpennuista sekä jo vähän
varttuneemmista partiolaisista.

Lauantaina lähdettiin matkaan auringon-
paisteen saattelemina jo varhain aamulla.
Bussi kyyditsi matkalaiset ensin
majoituskoululle vaihtamaan asian-
mukaista varustusta ylle ja nauttimaan
lounasta muualta tulleiden partiolaisten
kanssa. Tämän jälkeen oli aika jakaantua
kukin omalle ikäkaudelleen tarkoitetuille
ohjelmapisteille.

Sudenpennut saivat kokea salapoliisi-
seikkailun Pyynikin urheilukentällä.
Ohjelma johdatti joukon rikollisten
jäljille omatekoiset suurennuslasit käsissä
ja paljon reissumieltä repussa.
Samanaikaisesti vaeltajat
osallistuivat kaupunki-
seikkailuun Tampereen
ydinkeskustassa kun taas
johtajat viettivät aikaansa
Keskustorille rakennetussa
partiokylässä sekä
erilaisissa partio-
näyttelyissä ja museoissa.
Pääsivätpä jotkut heistä
tapaamaan vanhoja tuttuja
Ko-Gi –kursseiltaankin
heille varta vasten
järjestetyssä tapaamisessa.

Viikonlopun kohokohta oli
lauantai-iltana Ratinan

stadionilla vietetty iltajuhla,joka kokosi
kaikki mukana olleet partiolaiset saman
lavan ympärille. Simo Frangénin
letkautusten siivittäminä pääsimme
nauttimaan Sorin Sirkuksen toteuttamasta
partioleiri-kuvaelmasta sekä muusta
teeman mukaisesta ohjelmasta. Myös itse
Tasavallan presidentti kunnioitti
partioliikkeen satavuotista historiaa
läsnäolollaan.

Sunnuntaiaamuna koko joukko kokoontui
hiljentymään partiomessuun, mistä
jatkettiin suoraan kesäisen kaupungin halki
kulkeneeseen partiomarssiin, jota
tervehtimään oli tullut myös eduskunnan
puhemies Sauli Niinistö. Paraatin
päätteeksi porukka jakaantui taas eri
kouluille ruokailemaan, minkä jälkeen
olikin aika suunnatta majoituskoulujen
kautta kotia kohti.

Teksti: Päivi Antila
Kuva: Riitta Puosi
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JuhlaTulus X
27.7. – 1.8.2007

100-vuotiasta partiota ja 30-vuotiasta lippukuntaa juhlittiin JuhlaTulus X –kesäleirillä
syntymäpäiväkakun äärellä.

Nakkilan Partiolaisten kymmenes Tulus-niminen leiri alkoi Kokemäen Sääksjärven
maastossa III- ja II-luokan riihityksillä. Riihitys oli yön yli kestävä vaellus, jonka
aikana vartio suoritti monipuolisia, partiotaitoja mittaavia tehtäviä.

Vartiolaiset
valmiina
riihitykseen.

Riihityksen aikana vartiolaiset mm. nukkuivat itse pystyttämissään kangaslaavuissa,
tekivät ruokaa trangialla eli retkikeittimellä, nikkaroivat pienoisveneen, suunnistivat
kompassin avulla sekä testasivat tietojaan partiomerkkien parissa.

Jokainen riihittäjä teki parhaansa ja suoritti rastitehtävät kunniakkaasti sateisesta
säästä huolimatta. Osoitukseksi hyväksytysti suoritetusta riihityksestä jokainen sai
riihitysmerkin kiinnitettäväksi partiopaitaansa. Riihityksen siivittämänä voitiin
aloittaa leirin rakennus ja telttojen pystytys.

Sudenpennut saapuivat leiriin pari päivää vartiolaisten jälkeen. Leirin
kokonaisvahvuus nousi sudenpentujen myötä yhteensä 35 leiriläiseen.
Leiriohjelmassa oli mm. kananmunan grillausta nuotiolla ja metallisen
leiriavaimenperän työstämistä.
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Leirillä vietettiin myös Englantipäivää. Järjestettiinhän ensimmäinen partioleiri melko
päivälleen sata vuotta aikaisemmin Englannissa. Ruokana maisteltiin mm.
marmeladia, munakasta, kolmiovoileipiä ja fish ja chips -pikaruokaa. Mutta leirillä
kun oltiin, valmistettiin fish and chips tietenkin itse nuotiolla. Vartiolaiset rakensivat
Englannin kansallispelistä kriketistä vain yhdellä kirjaimella eroavan kroketin
pelimailan ja portin. Sudenpennut ja vartiolaiset pääsivät myös pelaamaan tätä
tarkkuutta vaativaa lajia.

Leirin viimeinen päivä 1.8. oli 100-vuotiaan partion virallinen juhlapäivä, jolloin
myös vanhemmat ja kutsuvieraat pääsivät tutustumaan leiriin ja juhlistamaan partion
syntymäpäivää. Päivän ohjelmassa oli mm. sata-teemaan perustuvat leiriolympialaiset
sekä juhlanuotio, jossa jaettiin leiriläisille Nakkilan Partiolaisten 30-vuotisjuhlan
kunniaksi ilmestynyt kangasmerkki. Juhlapäivän kunniaksi tarjolla oli perinteistä
leiriruokaa, hernekeittoa sekä leiriläisten valmistamaa täytekakkua.

Kiitos vielä kaikille leirillä olleille partiolaisille ja vanhemmille!

Teksti ja kuvat: Noora Heikintalo

Leiriläisten
rakentama
Donitsi-lautta
vesillä.
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Juhlan suunnittelu alkoi lähes
vuosi ennen h-hetkeä, kun Ennin
kanssa Ko-Gi -kurssilla olles-
samme huomasimme lippu-
kuntamme täyttävän pyöreitä
vuosia. Tajusimme siinä samassa,
että nyt on syytä juhlaan.

Juhlan toteutuksen aloitimme
juhlapaikan mietinnällä.
Päädyim-me lopulta Nakkilan
yhteiskoulun juhlasaliin, ja
juhlapäiväksi tuli 29.9.2007.

Juhlia edeltävänä iltana olimme
koristelemassa koulun tiloja
juhlia varten. Luovuutta
käyttämällä saimme koulun
aulaan pystytettyä mallileirin.
Telttojen pystytys metsään on
kyllä paljon helpompaa!

Juhlan alussa vierailla oli
mahdollisuus tutustua mallileiriin
ja lippukunnan vaiheista kertoviin
leikekirjoihin. Moni entinen
partiolainen löysikin itsensä
kirjoista. Tarjolla oli juhlan
kunniaksi myös kakkukahvit.

Juhlan juonsi entinen lippu-
kunnanjohtaja Hansu ja terve-
tulleeksi juhlavieraat toivotti
lippukunnanjohtaja Emilia. Juhla-
puhujaksi saimme aiemmin
lippukunnassamme aktiivisena
toimineen Vesa Aurénin, joka
nykyisin partioi Nuotiovehkat -
lippukunnassa. Sudenpentujen
lauluesitys sujui loistavasti ja
Reilut pennut raikasi juhlasalissa.

Sudenpentujen kuoro

Partioasuihin pukeutuneet lippukunnan jäsenet kokoontuivat syyskuussa
vuosijuhlaan juhlistamaan 30-vuotiasta lippukuntaa.

Vuosijuhla 29.9.2007



Emilia ja Noora olivat tehneet
diaesityksen, jonka kuvat
toivat monille varmasti
mieleen paljon hienoja hetkiä
lippukuntamme viimevuosilta.
Juhlan päätösnumero,
vaeltajien sketsi kruunasi
ohjelman!

Allekirjoittaneelle päivän
kohokohta oli Ko-Gi -
tunnusten saanti. Hienoa oli
saada tunnukset lippukunnan
omassa juhlassa yhdessä
Ennin ja Suvin kanssa.

Loppuhartauden piti kirkko-
herra Lasse Vappula ja vielä
lopuksi muodostimme juhla-
saliin ison sisaruspiirin noin
100 lippukunnan jäsenen ja
kutsuvieraan voimin.
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Enni, Suvi ja Riitta – ylpeät Ko-Gi –tunnusten kantajat.

Juhla päättyi yhteiseen sisaruspiiriin.

Juhla onnistui hienosti! Kiitokset
juhlavuositoimikunnan jäsenille ja
kaikille juhlan järjestelyihin
osallistuneille!

Teksti: Riitta Puosi
Kuvat: Ismo Heikintalo



Partion ja Turun historiaan tutustumassa
Juhlavuoden ohjelma alkoi 3.2.2007 päiväretkellä Turkuun. Mukana matkassa oli 22
innokasta partiolaista, kun oma linja-auto lähti retkipäivän aamuna ajelemaan kohti
Turkua.

Ensimmäinen kohteemme Turussa oli Partiomuseo, johon oli
tuotu esille partioliikkeen 100-vuotisjuhlanäyttely. Näyttely
esitteli partioliikkeen perustajaa B-P:tä sekä partion
syntyvaiheita Suomessa ja ulkomailla. Näytteillä oli tietysti
vanhoja partio- ja leirivarusteita sekä runsas kokoelma
erilaisia merkkejä, mikä taisikin kiinnostaa retkeläisiä eniten.
Esillä oli myös lippukuntien huiveja, joiden joukosta
löysimme myös oman lippukunnan huivin. Opas kertoi partion

historiasta, minkä jälkeen tehtiin pareittain pieni koe, josta kaikki suoriutuivat erittäin
hyvin. Museosta monet ostivat myös paljon tuliaisia kotiin viemisiksi.

Museovierailun jälkeen joukkomme jakaantui. Sudenpennut pääsivät Kupittaan
seikkailupuistoon temmeltämään ja vartiolaiset saivat mennä kauppakeskus Hansaan
ostoksille, mistä monet löysivätkin joko itselleen jotain tai viemisiä ystävälle
ystävänpäiväksi.

Tässä vaiheessa jo nälkä kurni monen vatsaa, mihin Kultainen Hirvi -ravintola antoi
avun. Vielä täytyy kiittää ravintolan ystävällistä ja kärsivällistä henkilökuntaa, joka
osasi vastata mitä kummallisimpiin kysymyksiin seinäkoristeista lähtien. Vatsat

saatiin täyteen ja vielä tikkarit
jälkiruuaksi.

Retken viimeisenä kohteena oli Turun
Linna. Opastetulla kierroksella linnassa
alkoi jo vähän väsymisen merkkejä
näkymään pienemmissä retkeilijöissä,
mutta tämä ei estänyt heitä taasen
heittämästä ilmaan kiperiä kysymyksiä.
Oppaan seikkaperäisten kertomusten
jälkeen oli tiedon janomme Turun
historiaa kohtaan saatu täytettyä. Linnan
kupeesta löytyi myös pieni kauppa, josta
loputkin partiolaiset löysivät jotakin
matkamuistoksi.

   Teksti: Sanna Ketola
   Kuva: Riitta Puosi
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Partiomuseon logo

Tarkkaavaiset vierailijat Turun Linnassa



Vanhusten apuna
Partiolaisten yhtenä ihanteena on ”Auttaa ja palvella”. Ihannetta
kunnioittaen vanhuksille pidetty palvelutempaus oli tärkeä
tapahtuma juhlavuoden kalenterissa.

Juhlavuoden kunniaksi Nakkilan Partiolaisten juhlavuositoimikunta päätti
järjestää 13.10.2007 palvelutempauksen vanhuksille. Tempauksen suunnittelu
aloitettiin hyvissä ajoin, ja innokkaita partiolaisia alkoikin heti ilmoittautua
mukaan. Kun saimme ilmoitukset jaettua sotaveteraaneille ja kotipalvelun piirissä
oleville vanhuksille, alkoi iloksemme myös heiltä tulla puhelinsoittoja.

Loppujen lopuksi meitä oli parisenkymmentä partiolaista ja partiolaisten
vanhempaa ahkeroimassa työpäivän verran välillä 9-17. Partiolaiset menivät
pareittain vanhusten koteihin ja hoitivat heidän haluamansa tehtävät. Työtehtävät
olivat vaihtelevia; haravointi ja ikkunoidenpesu taisivat olla suosituimpia
työtehtäviä. Onneksi ilma oli meille suotuisa.

Kävimme päivä aikana yhteensä 15 vanhuksen luona auttamassa. Mahdollisuus
olisi ollut ottaa paikkoja vielä enemmänkin. Pääasia kuitenkin, että pystyimme
auttamaan kaikkia halukkaita

Saimme tempauksesta todella hyvää palautetta, ja varauksia kyseltiin jo
seuraavallekin vuodelle. Siitä lähtikin ajatus, jospa pyrkisimme ottamaan
tempauksen mukaan jokavuotiseen ohjelmaamme.

Pienellä vaivalla saimme hyvää mieltä vanhuksille sekä auttamisen iloa
itsellemme. Kiitos vielä kaikille mukana olleille!

Teksti: Suvi-Päivikki Ketola
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Partiouutisia

Suomen partiolaiset uudistaa ohjelmaansa. Ohjelmauudistuksen taustalla on partioliikkeen tahto
toteuttaa entistä paremmin tehtäväänsä lasten ja nuorten kasvattajana. Tavoitteena on, että uuden
ohjelman myötä partio on entistäkin kiehtovampi ja kasvattavampi matka.

Partion ikäkaudet muuttuvat ohjelmauudistuksen myötä. Vanhojen kolmen ikäkauden tilalle
tulee viisi uutta. Uudet ikäkaudet ovat Sudenpentu (7-9-vuotiaat), Seikkailija (10-12-vuotiaat),
Tarpoja (12-15-vuotiaat), Samoaja (15-17-vuotiaat) ja Vaeltaja (18-22-vuotiaat). Uuden ohjelman
toivotaan olevan kaikissa lippukunnissa käytössä viimeistään vuonna 2010. NaPa:ssa uuden
ohjelman käyttöönotosta ei ole vielä päätetty.

Satakunnan Partiolaiset ry ja Varsinais-Suomen Partiopiiri ry perustavat uuden piirin.
Satakuntalaiset päättivät asiasta syyskokouksessaan. Uusi piiri alkaa toimia vuoden 2009 alusta.
Uusien partiopiirien perustaminen on osa partiojärjestön kehittämistä. Hankkeella pyritään
takaamaan kaikille lippukunnille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut omalta partiopiiriltään.

Partiopaitaan kiinnitettävä lippukunnan oma merkki julkaistiin. Merkissä on nuotiologo ja se
ommellaan paidan oikeaan hihaan. Merkin voi lunastaa osallistuttuaan johonkin juhlavuoden
tapahtumaan. Juhlavuoden jälkeen merkin voi lunastaa osallistuttuaan lippukunnan tapahtumaan.
Juhlavuoden tuotteina myyntiin tulivat myös nuotiologolla varustettu pipo ja kankainen kassi.

Nakkilan Partiolaiset ry:n historiikki julkaistaan 6.12.2007 lippukunnan 30-vuotisen taipaleen
kunniaksi. Historiikissa on läpileikkaus menneisiin vuosiin, toimintaan ja partiolaisiin.

Kaksi ansiomerkkiä lippukuntaan. Enni Heikintalolle myönnettin Suomen Partiolaisten
pronssinen ansiomitali ja Anna-Liisa Tarmolle Louhisuden Solki. Ansiomerkkejä myönnetään
partion saralla eri tehtävissä ansioituneille partiolaisille.

Kolmet Ko-Gi –tunnukset lippukuntaan. Enni Heikintalolle, Suvi-Päivikki Ketolalle ja Riitta
Puosille luovutettiin vuosijuhlassa Ko-Gi-tunnukset. Tunnukset myönnetään Kolmiapila-Gilwell -
kurssin suorittaneille partiolaisille. Kurssi on korkein partion peruskursseista.

Suvi piirihallituksen jäsenksi. Suvi-Päivikki Ketola valittiin Satakunnan Partiolaiset ry:n
syyskokouksessa piirihallitukseen talousvastaavaksi 1.1.2008 alkaen.

Aleksi armeijan harmaisiin. Lippukunnan varajohtaja Aleksi Nummelin aloitti heinäkuussa
asepalveluksen. Aleksi palvelee isänmaatamme vuoden verran. Toivotamme Aleksille menestystä
maanpuolustukseen!

Anni naimisiin. Lippukuntamme jäsen Anni Palomäki (os. Heikintalo) purjehti 18.8.2007 avioliiton
satamaan Tuomas Palomäen kanssa. Lippukunta toivottaa onnea tuoreelle avioparille!
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Lippukunnan jäsenten elämässä tapahtuu…

Suomen Partiolaisissa ja piirissä tapahtuu…

Omassa lippukunnassa tapahtuu…



Tapahtumakalenteri 2008
Juhlavuosi päättyy ja partiolaiset suuntaavat uusiin seikkailuihin. Katsasta ensi
vuoden tapahtumat ajoissa, ettei mitään jännittävää mene ohi suun.

TAMMIKUU SYYSKUU
13-14 Syyskisat
18 Kansainvälinen rauhanpäivä

HELMIKUU LOKAKUU
9 Talvikisat ”Kurrestrofi” 3-5 Lippukunnan syysleiri
22  Muistelemsipäivä

MAALISKUU MARRASKUU
Piirin kevätkokous Palvelutempaus
Uuden piirin perustamiskokous Lippukunnan syyskokous
Lippukunnan kevätkokous Joulukadun avajaiset: soihtukulkue
Lippukunnan kevätleiri

HUHTIKUU JOULUKUU
19 Kevätkisat 6 Itsenäisyyspäivä:

Vaeltajapäivä Explorer Tour Soihtukulkueja lupauksenanto
24 Kynttilät sankarihaudoille
28 Enkelikirkko

TOUKOKUU Lippukunnan joulujuhla
10 Sudenpentukisat
25  Kevätkatselmus

KESÄKUU
7-15 Piirivaellus
5-8 Lippukunnan kesäleiri

HEINÄKUU

ELOKUU
KAHU 2008 vj-leiri
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NAKKILAN PARTIOLAISTEN MYYNTITUOTTEET

PIPO 10 €

100% puuvilla

värit:
musta, valkoinen nuotiologo
sininen, keltainen nuotiologo

KASSI 5 €

värit:
luonnonvalkoinen, sininen nuotiologo
sininen, keltainen nuotiologo

SUDENPENNUN PAITA 20 €

Sininen college, rinnassa keltainen nuotiologo
Koot: 128, 140, 152, 164 cm

TILAUKSET JA LISÄTIETOJA

Riitta Puosi
p. 040 557 2614, riitta.puosi@gmail.com

mailto:riitta.puosi@gmail.com

