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Nakkilan Partiolaiset ry
Hallitus ja vastaavat 2008
Hallitus
Lippukunnanjohtaja
Emilia Vappula, emilia.vappula@helsinki.fi, p. 050 5248 722
Vt. lippukunnanjohtaja
Aleksi Nummelin, aleksi.nummelin@dnainternet.net, p. 050 3389 336
Sihteeri
Päivi Antila,

Paivi.Antila@uta.fi, p. 040 7478 418

Majavastaava
Anna-Liisa Tarmo, anna-liisa.tarmo@pp.inet.fi, p. 0400 599 093
Tiedotus
Noora Heikintalo, noo-ra@netti.fi, p. 050 3303 062
Jäsen
Matti Syrjänen,

matti738@hotmail.com, p. 050 5379 412

Vastaavat
Sampo (vartiolaisten ikäkausivastaava)
Sanna-Liisa Asikainen, sannu_a@suomi24.fi, p. 0400 566 085
Sampo ja kopiointivastaava
Johanna Rintamaa, jo-han-na91@hotmail.com, p. 041 7741 225
Taloudenhoitaja
Hanna Knihti, hknihti@luukku.com, p. 040 5143 747
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Päätoimittajan tervehdys
Syysterveiset teille Oma NaPan lukijat!
Olin suunnitellut, että kirjoitan lyhyen pääkirjoituksen ja annan rakkaalle ystävälleni ja lippukunnanjohtajan
pestistä lomailevalle Emilialle palstatilaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, mikä johtuu piirin syyskokouksesta ja
sieltä saamasta inspiraatiostani. Syyskokouksessa eräs partiolainen piti puheenvuoron, jossa totesi, että
piirihallituksen jäsenen on hyvä tietää, miltä sudenpentu haisee. Hän viittasi siis siihen, että henkilöllä täytyy
olla tuntumaa ”peruspartioinnista” lippukunnassa. Kokouksessa itseeni tuli myös tunne, että lippukunnan
johtajia on kiitettävä tästä kuluvasta vuodesta. Mietin kuitenkin, kuinka partiomaista on ylistää hallitusta, kun
itse siihen kuulun. Onneksi löysin ratkaisun. Mieleeni on jäänyt eräs lausahdus ja sitä seurannut suuri
naurunremakka, jonka olen vartiolaisena kuullut johtajien teltassa piirileiri Karhu99:llä. Lausahdus kuului:
”Oma kehu haisee!”. Lausahduksella oli jokin yhteys teltassa leijuneeseen hyttysmyrkyn hajuun, mutta en
enää muista mikä.
Tämän turvin, kun tiedän, että omaa kehua on NaPassa ennenkin viljelty, annan sen haista. Haluan siis kiittää
hallitusta ja vastaavia hienosta vuodesta, unohtamatta toki teitä viikoittaisen toimintamme mahdollistajia eli
lj:tä ja vj:tä. Hallitukselle erityinen hatunnosto siitä, että toiminta on pysynyt omasta mielestäni hyvällä
tasolla ja lippukuntamme hengittää vielä. Hallitus on mielestäni tehnyt parhaansa. Lippukunnan oman
kesäleirin ja arpajaisten väliin jääminen ovat kuitenkin valitettavia asioita. Syy edellä mainittuun voi olla
siinä, että hallituksen ikien keskiarvo on n. 19 vuotta, ja jotka ovat yli tämän iän, eivät asu Nakkilassa, hyvä
jos edes Suomessa. Etsimällä syitä hallituksen jäsenten iästä, tarkoitan sitä, että heille pestin tuoman vastuun
kantaminen voi olla ennemmin taakka kuin mahdollisuus. Soisin itse heille vapauden valita ollako se, jolle
ohjelmaa tehdään vai se, joka sitä tekee. Omasta mielestäni lippukunnan toiminnan ylläpitäminen onnistuu
tällä tavoin, muttei sen kehittäminen. Tiedän, että esillä tuomiini asioihin ei ole yhtä ja ainoaa ratkaisua, mutta
sen tiedän, että kaikkien panosta tarvitaan, jotta lippukuntamme pysyy elinvoimaisena.
Noora

Lippukunnanjohtajan tervehdys
Hei Napalaiset!
Syksyiset terveiset Kööpenhaminasta! Olen kesän lopulta alkaen viettänyt aikaani Tanskassa
opiskelijavaihdossa ja samalla pitänyt pientä lomaa lippukunnanjohtajan pestistäni. Täällä toisessa
pohjoismaassa elämää näyttää kovin samanlaiselta kuin Suomessa, mutta erojakin löytyy: astioita ei tiskatessa
huuhdella, eurojen sijasta on pitänyt opetella laskemaan kruunuilla, eikä tuo tanskan kielikään ihan
helpoimmasta päästä ole :)
Täällä partiointi on jäänyt hieman vähemmälle, mutta jotain on sentään tullut tehtyä: kesän alussa olin
auttamassa paikallisessa partiotaitokilpailussa, joiden teemana oli ajankohtaisesti ilmastonmuutos. Kisan
alussa paikalle rakennettu 12-metrinen tuulivoimala räjäytettiin kappaleiksi, ja siitä alkoikin jännittävä
kilpailu monine tehtävineen. Kisan aikana osanottajien tehtavänä oli selvittää, kuka sabotaasin takaa paljastui.
Oli mahtava viikonloppu!
Muuten odotan jo kotiinpaluuta, tai ainakin marraskuista vierailua lippukunnan syysleirille. Samalla varmasti
otan mukaani myös nipun partiolaisten kalentereita, niitä ei täällä päin näekään! Toivottavasti tavataan
syysleirillä, joulun jälkeen muissa NaPan tapahtumissa tai ainakin viimeistään ensi kesän piirileiri Reilalla!

Terveisin lomaileva lippukunnanjohtaja Emilia
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Mistä Napamme on tehty?
Esittelyssä Haukat-lauma
Olemme
tänä
vuonna
aloittaneita
sudenpentuja,
eli
ekaluokkalaisia uusia innokkaita partiolaisia. Laumamme
nimi on Haukat ja se koostuu kuudesta reippaasta pojasta
ja johtajinamme toimivat Johanna ja Anna-Liisa.
Alkusyksy on vierähtänyt uusien partiotapojen ja leikkien
opettelussa. Omassa salapaikassa juotu kuuma kaakao oli
sudenpentujen mielestä parempaa kuin äidin tekemä.
Haukat odottavat innolla lupauksenantopäivää, jolloin he
saavat huomiota herättävät NaPan omat huivin kaulaansa.
Lähempänä
kuitenkin
häämöttää
tuleva
uudistunut
perinteinen syysleiri.

Kuvassa ylhäältä alas: Aleksi, Eemeli, Santeri ja Tuomas
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Mistä Napamme on tehty?
Esittelyssä Keksit-vartio
Olemme aloittaneet toimintamme tänä syksynä ja vartioomme
kuuluu viisi vartiolaista: Tiia, Tinja, Laura, Nina ja
Annukka sekä vj:t Emilia ja Sanna. Vartiolaiset ovat
neljännellä luokalla eli 10-vuotiaita. Vartiomme on mukava
ja toivomme, että saisimme ryhmäämme vielä lisää jäseniä.
Isommalla porukalla suoritusten tekeminen onnistuu paremmin.
Me vj:t olemme vasta aloittaneet vj:nä, joten olemme uusia
tässä tehtävässä. Emme ole vielä ehtineet osallistua
vartiona tapahtumiin, mutta näillä näkymin osallistumme
kaikki
syysleirille.
Suoritamme
tällä
hetkellä
EAtaitomerkkiä ja partiolaulut ja -leikit -taitomerkkiä.
Lisäksi suoritamme III-luokkaa.
Keväällä aikomuksenamme on pitää yöretki majalla. Yritämme
kerätä
siihen
mahdollisimman
paljon
varoja
myymällä
joulukalentereita.
Lisäksi
suoritamme
keväällä
leipurimerkin.

HYVÄÄ SYKSYÄ TOIVOTTAA KEKSIT!

Kuvassa: Emilia, Laura, Tiia, Annukka ja Sanna
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AURINKOINEN SYKSYN ALOITUS
Minun ja Johannan miettiessä pj-työtämme syntyi pikkuhiljaa
ajatus koko perheelle järjestettävästä ilmaisesta Nakkilan
Partiolaisten Syksyn aloituksesta. Tämä olisi eräänlainen
Tervetuloa

partioon

-tapahtuma,

joka

pitäisi

sisällään

ilmoittautumisen toimintaan.
Itse tapahtuma oli 24. 8. Sää suosi meitä ja Syksyn aloitus saatiin aloitettua mallikkaasti. Johtajia oli
paikalla runsaasti ja osallistujiakin mukava määrä, sekä uusia että vanhoja kasvoja. Tapahtuma alkoi
lipunnostolla, kuten partiotapahtumissa on tapana, jonka jälkeen minä ja Johanna kerroimme lyhyesti
tapahtumasta. Aloituksen jälkeen lapset, nuoret ja vanhemmat saivat reilun tunnin verran kierrellä
viidellä eri toimintapisteellä vapaasti majan ympäristössä. Toiminta pisteisiin kuului mm. teltan
pystytys, pelailua, puuhailua ja askartelua.

Geelikala -rasti

Väritystehtävä -rasti

Näiden pisteiden jälkeen kokoonnuimme yhdessä majan eteen, josta siirryimme asfalttikentälle
valmistamaan ruokaa trangioilla partiotapojen mukaisesti. Ruokailusta siirryttiin joustavasti tiskauksen
kautta ilmoittautumiseen. Ilmoittautumisen ohessa oli keksi-mehu-kahvitarjoilu. Tapahtuman lopuksi
vielä leikimme yhdessä partiomaisia ulkoleikkejä.
Tapahtuma oli mielestäni onnistunut. Minun ja Johannan saumattoman yhteistyön avulla tapahtuman
suunnittelu ja toteutus sujui hyvin. Nyt voimme kumpikin kantaa ylpeinä Pj-tunnuksiamme.
Tapahtuma sai kiitosta ja pienellä hienosäädöllä siitä saa muokattua Napalle uuden perinteen. ☺

Sanna-Liisa
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Sudenpentupäivillä Kauvatsalla
Lauantaiaamuna 11.10. lähti kaksitoista innokasta sudenpentua ja kaksi laumanjohtajaa
bussilla kohti Kokemäkeä, tarkemmin Kauvatsaa. Edessä oli piirin sudenpentupäivä ja paljon
mukavaa tekemistä. Ensi töiksemme perille päästyämme sonnustauduimme sadeasuihin ja
valmistauduimme lipunnostoon. Ilmoittautumisen yhteydessä saimme kartan, jonka mukaan
kuljimme kaikkiaan kahdeksalle rastille. Evääksi saimme porkkanoita ja omenia.
Päivän teemana olivat eläimet. Rasteilla askarreltiin karhusorminukke, tehtiin maitopurkeista
lintujen ruokintapaikka, tutustuttiin uhanalaisiin eläimiin, pelattiin ja leikittiin, tunnistettiin
eläimiä ja niiden jälkiä, kuljettiin seikkailuradalla, opeteltiin ensiapua ja laulettiin
eläinaiheisia lauluja.
Suurin osa rasteista oli ulkona, mutta pieni syksyinen sade ei innokkaita partiolaisia
haitannut. Lipunlaskun jälkeen kotiin lähti tyytyväinen, joskin päivän touhuista väsynyt
joukko. Mukana oli sudenpentuja kaikista lippukuntamme laumoista, eli Delfiineistä,
Liekeistä ja Haukoista.

Seikkailurastilla tehtävänä oli pelastaa ”mehiläiskenno” karhulle

Hansu
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LEIRITAVARAT HUKASSAKO?
– EI AINAKAAN NAPASSA!
Partioretkillä ja vielä yleisemmin pidemmillä leireillä, jossa partiolaisiakin on enemmän, aina jokin asia
katoaa – ainakin omasta mielestäni. Jos ei katoa, niin varuste tai varusteet ovat ainakin unohtuneet
johonkin. Tein pientä gallupia NaPan johtajilta tästä aiheesta. Tyrmistyin, kenellekään ei ollut sattunut
mitään vastaavanlaista tai sitä ei ainakaan myönnetty. Entisen lippukunnanjohtajan retkitavaroihin tosin
oli tullut jotain ylimääräistä. Rakkaat sudenpennut teilläkin tämä aika on toivottavasti vielä edessä, mitä
kotoa lähtee se sinne myös palaa. Koska lippukunnan johtajiston leiritavarat olivat pysyneet tallessa,
joudun paljastamaan omat töppäilyni. Varusteet tosin, eivät olleet omia henkilökohtaisia tavaroita,
mutta silti varsin tärkeitä leirin onnistumisen kannalta.
Aloitetaanko vaikka siitä, kuinka mukavaa on saapua talvileirille noin -15 °C pakkaseen ja alkaa
pystyttää puolijoukkuetelttaa, jossa ei ollut oikeanlaisia reunakeppejä. (Ja olla samalla se henkilö, joka
oli tarkastanut, että kaikki telttaan kuuluvat osat pitäisi olla mukana.) Kaminan lämpö ja makuupussin
pehmeys jäivät odottamaan, kun alkoi mietintä, miten saisimme teltan pystyyn. Onneksi, huom.
suureksi onnekseni, NaPan ”taksikuski” nouti majalta uudet kepit ja toi ne noin 50 km päähän
leiripaikalle. Teltta saatiin harjakorkeuteen, eikä jouduttu taivasalle.
Voisi sanoa, että virheistään oppii, näin ei kuitenkaan käynyt eräällä syysleirillä. (Tosin en muista
olinko tällöin yksin syyllinen tapahtuneeseen.) Syysleiri Merimaassa alkaa vartiolaisilla perinteisesti
puolijoukkueteltan pystytystalkoilla. Se on verrattain mukavaa puuhaa pimeässä, jossa kenelläkään ei
ole otsalamppuja vaan pari kiloiset Mag-Lite valaisimet, jolloin jää sopivasta yksi käsi vapaaksi. Lisäksi
on myös mukavaa, kun laskee kirveen hetkeksi maahan, niin sitä ei sitten löydä enää kirveelläkään.
Voisinkin Majavalle ehdottaa, että voisiko majan työkaluihin kiinnittää pienen palan vaikkapa jotain
heijastenauhaa, jotta työkalut näkyisivät pimeästä ruohikosta. Jaarittelut sikseen, nimittäin näissä
pystytystalkoissa ei ollut telttojen maakiiloja lainkaan mukana – mikä toi siis pientä haastetta, kun
ottaa huomioon, että marraskuussa maa on saattanut jo jäätyä. Onneksi asia oli vain hetken ongelma,
koska tuokiossa jokainen vartiolainen oli näppärästi veistelyt jäisestä koivuklapista tukevan maakiilan.
Palataanpa tähän entisen lippukunnanjohtajan nykyisen laumanjohtajan ja paljon sillä välillä eri pesteissä
toimineen partiolaisen, eli Hansun, jos näin saan paljastaa, leiritavarakommellukseen, jonka takaa
löytyy hänen rakas pikkusiskonsa. Hän oli sudenpentuna lähtenyt ensimmäiselle syysleirilleen
Merimaahan. Harmikseen ja muiden iloksi, purkaessaan leiritavaroita rinkastaan, hän huomasi rinkan
verkkosivutaskussa pikkusiskonsa tuttipullon. Niin siis tämä pikkusisko on Riitta, silloin 2 vuotta
vanha, oli sujauttanut pullon kätevästi isosiskon mukaan. Hansulla oli ollut siinä sitten hieman
kavereilleen selittelemistä pullon alkuperästä.
Toivon seuraavalla kerralla, että NaPan johtajista saisi irti hieman enemmän hersyviä paljastuksia.
Noora
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TIEDOTUKSIA
SYYSLEIRI
Lippukunnan perinteinen syysleiri Kokemäellä Fäärkin torpalla pe 14 – su 16.11.2008.
Leirin hinta on 25 euroa, sisarushinta 15 euroa. Vartiolaiset nukkuvat ulkona talviteltassa.
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan, kun soittaa lippukunnan- ja leirinjohtaja Aleksi
Nummelinille numeroon 050 3389336.

JOHTAJAT KOULUTUS

Kursseille ilmoittautuminen muuttuu!!
Toimi näin: Ilmoittaudu ajoissa (puoli vuotta aikaisemmin)!
Kevään 2009 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittaudutaan 20.11.2008 mennessä.
Ilmoittautuminen tehdään lippukunnan KoValle eli Noora Heikintalolle. Hän vastaa siitä,
että ilmoittautumiset toimitetaan piiriin ajoissa. Syksyn 2009 koulutus- ja
ohjelmatapahtumiin ilmoittaudutaan toukokuussa.
Ensi vuoden alussa KoVa eli Noora saa tiedon kevään 2009 kursseille päässeistä oman
lippukunnan osalta sekä vapaista kurssilaispaikoista. Hän tiedottaa lippukuntalaisia
asiasta.
Kurssilainen saa kurssikirjeen vähintään neljä viikkoa ennen kurssia. Kurssikirjeen
liitteenä on piirin tilaisuuksien peruutusohje sekä kurssikirjeessä tiedustellaan
erityisruokavaliot ja yhteiskuljetustarve.

Huolehdi myös peruutuksesta
•

kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä (4) viikkoa ennen
kurssin alkamista
• ilmoittautuneen kurssilaisen tilalle lippukunta saa lähettää uuden kurssilaisen,
vaihdoksesta on ilmoitettava Partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen kurssin
alkamista.
• kurssimaksu laskutetaan kokonaan osallistujalta, jos peruutusta ei tule lainkaan tai
se tulee liian myöhään tai ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista.
Lippukunnan syyskokouksessa päätetään, kuinka paljon lippukunta osallistuu kurssien
kustannuksiin.
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FAKTAT REILA 09:STÄ
•

REILA ON LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN ENSIMMÄINEN PIIRILEIRI

•

REILA ON KESÄLEIRI

•

REILA ON KESÄLLÄ 2009, TARKEMMIN 29.7.–6.8.2009

•

REILA ON REILAN KYLÄSSA PYHÄRANNASSA RAUMAN KUPEESSA

•

REILALLA ON UUDET IKÄKAUDET KÄYTÖSSÄ

•

TARPOJAT, SAMOILIJAT JA VAELTAJAT OVAT REILALLA 9 PÄIVÄÄ, SEIKKAILIJAT 5 PÄIVÄÄ JA
SUDENPENNUT 4 PÄIVÄÄ

•

REILA ON NOIN 61 KM PÄÄSSÄ OMASTA MAJASTAMME

•

REILA ON NOIN 1 TUNNIN JA 15 MINUUTIN AJOMATKAN PÄÄSSÄ MAJASTAMME

•

REILAN TEEMANA ON LÖYTORETKI UUTEEN MAAILMAAN

•

ILMOITTAUTUMINEN REILALLE ALKAA TAMMIKUUN LOPUSSA

•

LISÄTIETOJA REILASTA SAA LIPPUKUNTAMME REILANAVIGAATTORILTA ELI ALEKSI
NUMMELINILTA aleksi.nummelin@dnainternet.net

•

LISTIEOJA LÖYTYY OSOITTEESTA WWW.REILA09.FI

Iltatarina – Sulo Suklaasukkulana
Sulo siirtyi tänä syksynä viidennelle luokalle ja on siis 11 vuotta vanha. Hän kuuluu partion uusien
ikäkausien mukaan seikkailijoihin. Seikkailijat toimivat noin 10–15 hengen joukkueina, joiden sisällä
on kaksi vartiota. Sulo kuuluu Sukkulat -vartioon. Heidän joukkueensa nimi on Suklaasukkulat, koska
toisen vartion nimi on Suklaat. Nimestäkin voi jo päätellä, että he ovat tyttöjä. Suklaasukkulat -joukkue
aloitti vasta tänä syksynä toimintansa. Joukkueen johtajina eli sampoina toimivat Severi ja Sinikka.
Sinikka tosin osallistuu toimintaan harvemmin työnsä takia, Sinikka on 23-vuotias ja Severi 16vuotias.
Suklaasukkulat suorittavat seikkailijoiden ohjelmaa, joka koostuu ilmansuunnista. Jokaiseen
ilmansuuntaan kuuluu tiettyjä aktiviteettejä, kuten esimerkiksi miten pakata rinkka oikein tai mitä
tehdä, jos kyy tai ampiainen pistää.
Koita osaatko sinä laittaa seikkailijoiden aktiviteettimerkkiin pää- ja väli-ilmansuunnat oikein!
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PULMAT HTÄVÄ
Etsi sanat laatikosta!
Sanat voivat olla joko pysty- tai vaakasuorassa.

A A E K MM V A R T I O
B K RW F S E ÄM L I T
C E QM H U E N J V L P
DL S R P DAB L R I M
E AÖU I E N E T H I A
FNYO J NVUX S C J
GÄ L I P P UKUN T A
HM I R S E J A N T S V
ÖA J Ä I N F A E PO A
E J A S U T ARPO J A
KAB F NUXVT SML
tarpoja
vartio
maja
lippukunta
akela
majava
sudenpentu
Tarpojien Tarppomerkki
www.partio.fi

Janette

Sudenpentujen Tervetuloa –jälki
www.partio.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 08 – KEVÄT 09
MARRASKUU
2
8
14-16
22-23
29-30

Piirien syyskokoukset
Partiopäivä vartiolaisille
Lippukunnan syysleiri
EA 1 -kurssi
Vj -vihje, KAHU-matkat goes Siperia

Turku
Harjavalta/Nakkila
Kokemäki
Partiomylly, Kiukainen
Partiomylly, Kiukainen

Itsenäisyyspäiväparaati ja
lupauksenanto
Lippukunnan joulujuhla

Nakkilan kirkko

TAMMIKUU
24.1.
30.-31.1.

Piirin talvikisat "Pamaus" (sarjat si-pu-ru-ha)
Lippis lepää

Kokemäki
Partiomylly, Kiukainen

HELMIKUU
7.2.
25.2.

Piirin talvikilpailut "Halako-09" (sarjat or-vi)
Muonituskurssi/1. osa

Salo / SLV JA LS
Turku

MAALISKUU
6.-8.3.
7.-8.3.
20.-22.3.

Muonituskurssi/2. osa
SM-partiotaitojen talvikilpailut
Erätaitoperuskurssi I

SP/FiSSc
Huittisten alue

HUHTIKUU
5.4.
5.4.
18.-19.4.
20.-26.4.
26.4.
27.4.
26.4.

Piirin kevätkokous
Koulutusvastaava-koulutus I
Ensiavun jatkokurssi I
Partioviikko
Partiolaisten kirkkopyhä
Kansallinen Veteraanipäivä
Piirin kevätkilpailut "New Yorkk" (sarjat or-vi)

Kankaanpää
Kevätkokous
Turun ympäristö

TOUKOKUU
3.5.
6.5.
9.5.
9.5.
16.-17.5.
23.5.

Piirin kevätparaati
Erikoisruokavalioilta I
Piirin suunnistuskilpailut
Kurnunkierros XXIII
Ensiavun jatkokurssi II
SM-partiotaitojen kevätkilpailut "Lohi 09"

Turku
Etelä
Rusko
Naarila/Salo
Partiomylly, Kiukainen
SP/ Kymenlaakso, Kotka

Partiorippileiri
HuHu 09 (samoajatapahtuma)
SP:n Vaeltajatapahtuma

Etelä / TurPa
Sauvo

SP:n leirimatka Venäjän jamboreelle
Reila 09

Karjalan Kannas
Reila, Pyhäranta

JOULUKUU
6

KESÄKUU
1.-9.6.
3.-7.6.

HEINÄKUU
25.7.-8.8.
29.7.-6.8.

RK ja RKK

