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Päätoimittajan tervehdys 
 

Paraatin merkitys 
 

Keväinen partioparaati on tapahtuma, jossa partiolaiset jalkaantuvat kaupunkien katukuvaan. 
Paraatissa marssitaan tasaisissa jonoissa samanlaiset asusteet päällä ja huudetaan oman lippukunnan 
huutoja. Paraatissa myös kilpaillaan, minkä lippukunnan meininki on ryhdikkäin, kenen huuto on 
kuuluvin ym. Suomen Turku, joka kuuluu nykyään samaan piiriin, Lounais-Suomen Partiopiiriin, 
kuin me, on onnistunut säilyttämään paraatiperinteen edelleen elinvoimaisena ja näyttävänä. 
Mielestäni entisen Varsinais-Suomen Partiopiirin lippukunnilla on edelleen vahva näkemys siitä, että 
myöskään uudessa piirissä paraatia ei voida järjestää muualla kuin Turussa. Näkemys on hieman eri 
kuin mitä Satakunnan Partiolaisilla oli omana aikanaan asiasta. Paraati järjestettiin vuorotellen 
Porissa ja Raumalla ja lähivuosina jokainen lippukunta sai anoa lupaa järjestää paraatin. Tämä siksi, 
että osaksi porilaiset ja raumalaiset lippukunnat kokivat vaivaksi järjestää paraatin ja osaksi siksi, 
että myös muut lippukunnat halusivat näkyvyyttä omalle paikkakunnalleen. Voidaankin ehkä todeta, 
että koska Satakunnassa paraatilla ei ole ollut yhtä ja samaa paikkaa, jossa se olisi järjestetty, niin se 
ei omaa meillä yhtä suuria perinteitä kuin mitä Varsinais-Suomessa. Sähköisessä huhtikuun 
Partiojohtaja -lehdessä oli kysely ja väittely, siitä kuuluuko paraati nykymuodossaan partioon. 
Omasta mielestäni paraati antaa osaksi vääränlaista mielikuvaa partiotoiminnasta. Emmehän me 
milloinkaan ”arkitoiminnassamme” tee moista. Partio on enemmän leikkiä, sosiaalisia suhteita, 
uusien taitojen oppimista, elämyksiä ja metsässä oloa. Toisaalta paraati tuo partiolle julkisuutta ja 
luo osaltaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Silti itse toivoisin, että tällaiseen keväiseen 
partiotapahtumaan (nykynimellä paraatiin) voisi osallistua tarmoa puhkuen eikä luitaan keräillen. 
Luulen myös, että pieniä partiolaisia innostaisi enemmän toiminnallisempi tapahtuma. Tämän lehden 
sivuilla tiedote tämän kevään paraatista, johon lippukuntamme on osallistumassa.  
 

Noora 
 
Lippukunnanjohtajan tervehdys 
 

Vihdoin tositoimiin  
 

Tiedätkö, mikä on majakka? Entä mitä ovat ilmansuunnat? Nämä ja monet muut tutut sanat saavat 
uuden merkityksen viimeistään ensi syksynä, kun lippukunnassamme siirrytään uusiin ikäkausiin ja 
uuteen partio-ohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että vanhojen kolmen ikäkauden (sudenpentu, vartiolainen 
ja vaeltaja) sijasta toimitaankin viidessä eri ikäkaudessa. Partio aloitetaan edelleen sudenpentuna, 
mutta seuraavaksi siirrytäänkin seikkailijoihin, siitä tarpojiin ja sitten samoajiin. Lopuksi toimitaan 
vielä vaeltajina ennen siirtymistä aikuiseksi johtajaksi. Uusien ikäkausien myötä myös partion 
ohjelma uudistuu: uudet aktiviteetit ja taitomerkit soveltuvat paremmin eri ikäryhmien tarpeisiin ja 
tekevät partiosta toivottavasti yhä paremman harrastuksen. Varaslähdön kaikkeen tähän voi ottaa 
lippukunnan kesäretkellä 6.-7. kesäkuuta, jolloin kokeilemme uutta ohjelmaa ensi kertaa 
käytännössä. Kannattaa laittaa päivä nyt jo ylös! Syksyllä partioryhmät muodostetaankin jo uusien 
ikäkausien mukaisesti, kuitenkin vanhat ryhmäjaot ja lippukunnan resurssit huomioon ottaen. 
Toivotaan, että uusi ohjelma ja uudet ikäkaudet tempaavat mukaansa niin uudet partiolaiset kuin 
vanhat konkarit. 
 

Emilia 
 

Ps. Majakka on tarpojavaiheen päätöstapahtuma ja ilmansuunnat seikkailijaohjelman eri vaiheita – 
kyllä nämä vielä opitaan ☺ 
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Mistä Napamme on tehty? 

Esittelyssä Aleksi Nummelin 
 
• Kuinka kauan olet ollut partiossa? Muistaakseni vuodesta 2000 eli noin 9 vuotta. 

• Mitä teet tällä hetkelle lippukunnassa? Olen hallituksen jäsen ja pestini on kotisivuvastaava ja Reila-navigaattori. 

• Mihin partiotapahtumiin olet tänä vuonna osallistunut? Tänä vuonna olen ehtinyt osallistua vain piirin talvikisoihin 

”Pamaukseen” rastimieheksi ja NaPan johtajien koulutusviikonloppuun. 

• Mihin tapahtumiin aioit tänä vuonna osallistua? Ainakin lippukunnan kesäretkelle ja syksyllä sitten ainakin 

syysleirille. 

• Mikä on merkittävin panostuksesi tänä vuonna NaPassa? Öö..varmaan lippukunnan uusien kotisivujen tekeminen. 

• Miten haluaisit edetä partiourallasi/kehittää itseäsi? Jaa-a, kaikkien uusien taitojen oppiminen on aina hauskaa, en 

sitten tiedä miten ne realisoituvat ;) 

• Mitä mieltä olet partion ikäkausi- ja ohjelmauudistuksesta? Pääpiirteissään hyvä juttu, se ei ehkä sellaisenaan 

sovellu kaikkiin paikkoihin, mutta soveltaminenhan on sallittua. Kaiken kaikkiaan on hienoa, että niinkin 

perinteisellä liikkeellä kuin partiolla riittää rohkeutta uudistua. 

• Jos saisit vapaat kädet, mitä muuttaisit NaPassa? Taikoisin lisää aikuisia mukaan toimintaan ja saattaisin myös 

uudistaa talouspolitiikkaa. 

•

 jaksanut järjestää. 

• 
kä 

että täytyy selvittää, onko lippukunnalla ympäristöohjelmaa, ja jos ei ole, niin sen tekemisestä 

voisi vaikka aloittaa! 

uutama kyllä/ei -väittämä partion tulevaisuuden kannalta 

Ale

 Kommentoi jotenkin sitä, että lippukunnan toiminnassa ei ole poikia yhtä paljon mukana kuin tyttöjä? Tämä on 

suurelta osin koko partioliikkeen "ongelma" aika usein kyse on siitä, että mielekästä tekemistä ei löydy tarpeeksi. 

Itse jäin aikoinani kaipaamaan enemmän vaelluksia, mutta toisaalta en ole niitä näin johtajana

Nykyään on onneksi piirivaellus, jota suosittelen kyllä kaikille, joita majalla istuminen tympii. 

Mitä haluaisit, että partiotoiminnassa olisi enemmän tai mitä haluaisit itse tehdä enemmän partiossa? Tähän tuli jo 

vastattua äsken. En tältä istumalta osaa nimetä mitään yksittäistä juttua, jota haluaisin partion nimissä tehdä. Eh

jonkin verran enemmän voisi olla yhteiskunnallista ja ilmastopoliittista vaikuttamista. Vaikkapa jokin tempaus… 

Tulipa tässä mieleeni, 

 
M
 

Väittämä ksin vastaus 
Partiossa 

 
 päätäntävalta kuuluu KYLLÄ nuorille. 

Paraatit kuuluvat partioon. 
Jos harrastaa pa

 EI 
rtiota, ei voi harrastaa EI 

KYLLÄ 
 ns. virallinen kuuluu 

VÄLILLÄ 
vastuuta annetaan liian EI 

 enemmän 
tytöille kuin pojille. EI 

mitään muuta. 
Onko aikuinen yli 22-vuotias? 
Partiopaita
partioon. EI 

Partio on elinikäinen harrastus KYLLÄ 
Partio on stressaava harrastus. 
Partiossa 
nuorille. 
Partio harrastus sopii
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Terveiset erätaitoperuskurssilta! 
Erätaitoperuskurssi Harjavallan Riihisaaressa 20.3.–22.3.2009 
 

Erätaitoperuskurssille ilmoittautuessa mieleen hiipi väkisinkin ajatukset kuolettavista 

olosuhteista ja raskaista koulutuksista. Lähdimme kuitenkin innolla katsomaan, mitä tuleman 

pitää. Riihisaaressa kurssilaiset jaettiin puoliksi, ja meidän puoliskomme matkasi kohti 

ensimmäistä yöpymispaikkaa, joka olikin jotain aivan uutta. Majoittauduimme laavuin 150 

poron kanssa keskellä suurta poroaitausta. Aamulla laavusta herättyämme päivän vaellus toiselle 

yöpymispaikalle saattoi alkaa. Päivän aikana opimme lisää suunnistamisesta, tulenteosta, 

paleltumiseen liittyvästä ensiavusta sekä puukon ja kirveen teroittamisesta. Myös metrin 

syvyisessä hangessa vaeltaminen tuli testattua. Viimein yörastille päästyämme pystytimme 

yhdessä muiden kurssilaisten kanssa puolijoukkueteltan. Iso teltta ja kamina olivat luksusta 

edellisen yön jälkeen. Samana iltana kyhäsimme myös vielä valtavan kokoisen rakovalkean ja 

iltapalaksi söimme loimulohta sekä rosvopaistia. Viimeisen aamun koulutus käsitteli kaikkea 

hätätilanteisiin liittyvää mm. miten kuljetan potilasta hätätilanteessa, mitkä ovat hätämerkit ja 

mitä tehdä, kun eksyy. Kaiken tämän lisäksi pohdittiin, mitä on hyvä ottaa huomioon ennen 

vaellukselle lähtöä, mitä pitää ottaa mukaan ja miten rinkka pakataan.  

 

Suosittelemme lämpimästi erätaitoperuskurssia kaikille. Kurssilla oppii perustaidot luonnossa 

pärjäämiseen, aina maittavista retkiruoista retkiturvallisuuteen. Kurssilla oppii myös 

käytännöllisiä pikku kikkoja, joista on apua monissa tilanteissa. Ja ennen kaikkea, kurssi on 

hieno kokemus. Itse odotamme jo innolla erätaitojatkokurssia. 

 

Emilia ja Janette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nooran välikommentti: Annoin Emilialle ja Janetelle tehtäväksi kirjoittaa jutun Oma NaPaan 
erätaitoperuskurssista. Kurssin käyneenä (v. 2004) itseäni kiinnosti millainen kurssi on tänä 
päivänä, lisäksi myös lippukunnan Kovan ominaisuudessa itseäni mietitytti, mitä olinkaan 
tytöille mennyt suosittelemaan. Kaikesta päätellen kurssi ei ole muuttunut juurilainkaan, 
poroaitauksessa nukkuminen ja metrisessä lumessa vaeltaminen olivat tosin uutta, mutta 
rakovalkeat, loimulohet, rosvopaistit, majoitteet ja sairaan kuljettaminen olivat tuttua juttua. 
Olin myös iloinen, että kurssi oli ollut tytöille mieluiten ja opettava, näin myös itse koin sen 
kurssin käytyäni. Kurssin samanlaisuuteen voi myös vahvasti vaikuttaa kurssinvetäjät, jotka jo 
omalla kurssillani olivat HaPien Kaijat.



Oma Napa 1 • 2009  6 
   
 

 

JOHTAJAT KOULUTUS 
APUA!!! MIHIN KURSSILLE SYKSYLLÄ? 

 

SYKSYN PARTIOKURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT! 
 

Toimi näin: Ilmoittaudu ajoissa (puoli vuotta aikaisemmin)!  
 
Syksyn 2009 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin ilmoittaudutaan 30.4. mennessä. 
Ilmoittautuminen tehdään lippukunnan KoValle eli Noora Heikintalolle. Hän vastaa siitä, 
että ilmoittautumiset toimitetaan piiriin ajoissa.  
 
Majan ilmoitustaululla olevasta SYYS-ILONASTA näet syksyn kurssit. Keskustele 
ennen kurssia KoVan kanssa, mitä kurssi tulee maksamaan. Syksyn alussa KoVa eli 
Noora saa tiedon kursseille päässeistä 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 lpk:lta, jos kurssilainen tekee peruutuksen 
piiritoimistolle 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. 

 
 

IKÄKAUSIEN OHJELMAA SYKSYLLÄ 
(Tapahtumiin on ilmoittauduttava lpk:n KoValle Noora Heikintalolle 30.4. mennessä noo-ra@netti.fi) 

 
Sudenpennut = Luontoretki sudenpentulaumoille 10.10. Kullaalla 
Tarpojat ja samoajat = Partioaatteellista kansainvälisyyttä 26.9.  Porissa 
Samoajat = S-tapahtuma eli Ässis 1. osa 2.–4.10 ja 2. osa 20–22.11 Uusikaupunki 

Vaeltajat = Vaeltajatapahtuma ”Vaeltajan Anatomia” 18.–19.9 paikka salainen 
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TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 09-SYKSY 09 
Alkaa Päättyy Tapahtuma Paikka 

20.4. 26.4. Partioviikko ja partiolaisten kirkkopyhä  

25.4. 25.4. Ohjelma käytännössä -päivä II Eura 

26.4. 26.4. Piirin pt-kevätkisat ”New Yorkk 09” (or-vi) Kaarina 

27.4. 27.4. Kansallinen Veteraanipäivä  
3.5. 3.5. Paraati Turku 

16.5. 17.5. EA-jatkokurssi II Partiomylly, Kiukainen 
23.5. 23.5. SM-pt kevätkilpailu ”Lohi -09” Kymenlaakso 
3.6. 7.6. HuHu 09, Samoajaleiri Sauvo, Ahtela 
6.6 7.6 Nakkilan Partiolaisten kesäretki Nakkila 

13.6. 14.6. SP:n Vaeltajatapahtuma Pääkaupunkiseutu 
29.7. 6.8. Reila 09 Pyhäranta, Reila 

29.8. 29.8. Partio tutuksi -kurssi, 1. osa  
5.9 5.9 Lippukuntapäivä (KoVa-koulutus II) Uusikaupunki 
5.9 5.9 Lippukuntapäivä (Partio tutuksi -kurssi, 2. osa) Uusikaupunki 
12.9. 12.9. Ohjelma käytännössä -päivä III Piirin etelä osa 
12.9. 13.9. Piirin pt-syyskisat  ”Ketuttaako” (si-pu-ru-ha) Rauman alue 

18.9. 19.9. Vaeltajatapahtuma ”Vaeltajan Anatomia” Paikka Salainen 

25.9. 27.9. Erätaitojatkokurssi Piirin pohjoinen osa 
2.10. 4.10. S-tapahtuma eli Ässis, 1. osa Tammio, Uusikaupunki 

5.10. 5.10. EA-kertaus Turku 
10.10. 10.10. Luontoretki sudenpentulaumoille Kullaa 

16.10. 18.10. Lippukuntatoimijakurssi Partiomylly 
17.10. 18.10. EA-peruskurssi I Piirin etelä osa 
21.10. 21.10. Hygieniapassin suoritus II Pori 
23.10. 25.10. Järjestelytoimikuntakurssi Partiomylly 
1.11. 1.11. Piirin syyskokous Rauma 

6.11. 8.11. SP:n Koulutuksen megaviikonloppu  
7.11. 7.11. Ohjelma käytännössä -päivä IV Piirin pohjoinen osa 
13.11. 15.11. SP:n Samoajatapahtuma Jyväskylä 

13.11. 15.11. Ikäkausijohtajan pohjakoulutus IV Partiomylly 
20.11. 22.11. S-tapahtuma eli Ässis, 2. osa Tammio, Uusikaupunki 

21.11. 22.11. EA-peruskurssi II Partiomylly 
27.11. 29.11. Ikäkausijohtajan pohjakoulutus V Partiomylly 
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Lounais-Suomen partiopiirin ensimmäinen 

partioparaati 
marssitaan Turussa sunnuntaina 3.5.2009 kello 14.00. 

 

Partioparaateilla on Lounais-Suomen alueella pitkät perinteet. 
Varsinaissuomalaiset partiolaiset ovat kokoontuneet kevätparaatiin 

Turun Tuomiokirkon eteen vuodesta 1927 ja Satakunnan eri 
paikkakunnilla kiertävä kevätkatselmusperinne ulottuu 1920-luvulle. 

 

Turun paraati on Suomen suurin vuosittainen partiotapahtuma jopa  
5000 osanottajallaan. Nyt meillä on mahdollisuus testata, mahtuuko 

Tuomiokirkon eteen vielä enemmän innokkaita partiolaisia. 
Partioparaati on merkittävä yhteisesiintyminen, jossa näytämme 

tuhansille partiotoiminnan ystäville ja muille katsojille partioliikkeen 
elävän vahvasti. Paraati on elämys kaikille siihen osallistuvalle 

partiolaiselle sudareista senioreihin. 
 

_____________  _____________ 
 

Nakkilan Partiolaiset lähtee myös mukaan uuden piirin ensimmäiseen 
paraatiin. Paikan päälle Turkuun menemme yhteiskuljetuksella, joka 
lähtee Nakkilasta sunnuntaiaamupäivästä ja on takaisin iltapäivällä. 

Lisätietoja seuraa pian, kannattaa tarkkailla myös lippukunnan 
nettisivuja osoitteessa www.nakkilanpartiolaiset.fi 
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Mitä partio maksaa?  

Partiota pidetään usein halpana harrastuksena  

Oma Napa selvitti, onko myytissä perää 
 

Viikoittainen toiminta 
Partiossa ainoa pakollinen maksu on vuosittainen jäsenmaksu, 
joka vaihtelee iän ja piirin mukaan. Sen maksettuaan saa 
osallistua viikoittaisiin partiokertoihin ja on myös vakuutettu 
mahdollisten tapaturmien varalta. Jo pelkällä jäsenmaksulla, joka on n. 30 euroa, saa 
laadukasta ja monipuolista toimintaa koko vuodeksi. Se on kuitenkin vain osa partiota, sillä:  
 
Muut tapahtumat  
Partion harrastamisessa tärkeitä ovat myös erilaiset retket ja leirit, jotka useimmiten 
maksavat erikseen – joitain laumojen tai vartioiden retkiä on toki toteutettu yhdessä 
kerätyillä rahoilla ja näin ne ovat osallistujille olleet maksuttomia. Yleensä pariin 
viikonloppuretkeen tai kisoihin sekä yhteen isompaan leiriin menee vuodessa noin 100 
euroa, tietenkin riippuen siitä, kuinka moneen tapahtumaan ottaa osaa. Nyrkkisääntönä voisi 
pitää, että mitä isompi ja pidempi leiri, sen suurempi hinta. Toisaalta myös saadut 
kokemukset ovatkin suurilla leireillä usein ainutlaatuisia. Lippukunnan omille retkille pääsee 
yleensä muutamalla kympillä.  
 
Entäs ne varusteet?  
Useimmiten kuulee siitä, kuinka partion harrastamiseen tarvittavat välineet ja varusteet ovat 
ne kallein hankinta. Liittyessä partioon saa ostaa lippukunnan huivin ja partiopaidan, ja kun 
harrastusta jatkaa, saa paitaan hankkia erilaisia merkkejä ja muita pikkujuttuja, kuten pillin tai 
vaikka partioalushousut. Myös retkien ja leirien varusteet maksavat. Ilman rinkkaa, 
makuupussia, makuualustaa, sadevaatteita tai ruokailuvälineitä on metsäretkillä hankala tulla 
toimeen. Monet partiotoiminnassa tarvittavista varusteista kuuluvat kuitenkin myös 
arkipäivään – sadesää voi yllättää koulu- tai työmatkalla, ja rinkalle on helppo löytää käyttöä 
muuallakin kuin partiossa reissatessa.  
 

 
Mitä maksaa?   
  

Vuoden     5 v 
Partiopaita         20     4 
Huivi          5     1 
Pilli, partiovyö     22     4 
Makuupussi        100            20 
Makuualusta        50             10 
Vaelluskengät      70    14 
Otsalamppu          40              8 
Rinkka         120    40 
Puukko          30     6 
Yhteensä              457€   107€ 

Yhteenveto  
Lopuksi yhteenveto: partio tulee kalliiksi, jos sitä 
harrastaa vain vähän aikaa. Jos tulee heti alkuun 
hankkineeksi kaiken partiotamineista uusimpaan 
rinkkaan ja tippuu seuraavana syksynä pois toiminnasta, 
on loppusumma suuri, vaikka osalle varusteista olisikin 
käyttöä myös lyhyen partiouran jälkeen. Kannattaa siis 
pysyä mukana partiossa ja toisekseen panostaa laatuun: 
kirjoittaja retkeili pääsiäisenä selässään rinkka, joka 
ostettiin kymmenen vuotta sitten kun ensimmäisen 
kerran pääsin lippukunnan syysleirillä haikille. Partiosta 
saakin eniten irti hyvissä (sade)varusteissa, ja 
seikkailunhalu sekä iloinen mieli ovat kaikille ilmaisia.  
 

Emilia  
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Iltatarina – Sulo suorittaa 
 

Sulon seikkailijajoukkue Suklaasukkulat on viime syksystä asti ahkeroinut 

seikkailijaohjelman parissa. He ovat suorittaneet seikkailijaohjelman Tervetuloa-

vaiheen, antaneet seikkailijalupauksen itsenäisyyspäivänä sekä tehneet myös 

Salapoliisi-taitomerkkiin vaadittavat tehtävät. Joulun jälkeen Sulo ja muut 

joukkuetoverit sampojen Severin ja Sinikan johdolla alkoivat suorittaa Pohjoista 

ilmansuuntaa, johon kuuluu mm. tietää, missä paikoissa jää on heikkoa ja osata 

laittaa maittavaa ruokaa trangialla (retkikeittimellä). Suklaasukkulat saivat myös itse 

ehdottaa, minkä taitomerkin suorituksia he rupeaisivat seuraavaksi tekemään. 

Joukkueen tytöt ehdottivat Virkkaus ja neule -merkkiä ja pojat halusivat Kalastus -

merkin, Severi taasen oli Partiotaitokisa -merkin kannalla ja Sinikka oli mieltynyt 

Tapaturmat -merkkiin. Lyhyen keskustelun jälkeen asia päätettiin lopulta ratkaista 

arpomalla.  
 

Arvonnan tuloksena Suklaasukkulat päätyivät suorittamaan Partiotaitokisa  

-taitomerkkiä. Kaikki olivat siihen tyytyväisiä ja ajattelivat, että ensi syksynä arpaonni 

potkaisisi. Merkki oli ajankohtainen, koska piirin kevätmestaruuskilpailujen ”Los 

Angeles” ajankohta oli kohta ja Suklaasukkulat olivat ilmoittautuneet kisoihin kahtena 

vartiona. Partiokisat olivat Sulolle ensimmäiset, joten hän oli niistä todella 

innoissaan.  
 

Osaatko sinä nimetä seuraavat seikkailijoiden taitomerkit? (Vinkkejä löytyy tekstistä!) 
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PULMATEHTÄVÄ 

 

    

PARTIOLAISET JA VANHEMMAT! 
 

KIITOKSET TEILLE OSALLISTUMISESTA  

LIPPUKUNNAN PÄÄSIÄISMYYJÄISIIN  

       JA ARPAJAISIIN! 
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PARTIOLAISEN VANHEMMILLE JA MUILLE PARTIOSTA 
KIINNOSTUNEILLE AIKUISILLE 

 

AIKUISENA PARTIOON! 
 

Partiolaisen vanhempi/vanhemmat, jos partiotoiminta kiinnostaa teitä, ja haluaisitte 
liittyä mukaan Nakkilan Partiolaisten toimintaan, on oiva tapa aloittaa partioura 
osallistumalla Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämälle Partio tutuksi -kurssille. 
Kurssin teemoina ovat seuraavat kysymykset: Aikuisena partioon? Lippukunnan 
taustajoukoissa? Tietoa toimintaideasta, partio-ohjelmasta? Kurssi antaa aikuisena 
partioon aloittaneelle perustiedot partiosta. Syksyllä 2009 kurssi koostuu kahdesta 
osasta: 1. osa on 29.8. ja 2. osa on 5.9. Uudessakaupungissa. 1. osan paikka selviää 
ilmoittautumisten perusteella.  
 
Jos edellinen ilmoitus vaikutti kiinnostavalta, ottakaa yhteyttä joko Nakkilan 
Partiolaisten lippukunnanjohtaja Emilia Vappulaan tai koulutusvastaava Noora 
Heikintaloon (ks. molempien yhteystiedot tämän lehden toisella sivulla.) 
 

 
 
 

LIPPUKUNNAN KESÄRETKI 
 

Nakkilan Partiolaisten kesäretki on 6.-7.6.2009 Nakkilassa Punapakan hirvimajalla. 

Tule, näe ja elä ensimmäiset päiväsi uudessa ikäkaudessa (sudenpentu, seikkailija, 

tarpoja, samoilija tai vaeltaja). Retkikirjeet tulevat majalle jakoon viikolla 17.  

Ole valmiina, retkellä nähdään! 

 
 
 

 

 

PIIRIN KESÄLEIRI REILA09 
 

Reilan ilmoittautumisaikaa on jatkettu, vielä ehdit mukaan,  

kunhan otat yhteyttä lippukuntamme Reila-navigaattori  

Aleksi Nummeliniin, aleksi.nummelin@dnainternet.net.   

Reilaan on aikaa enää alle 100 päivää! 
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