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Päätoimittajan tervehdys 
 

Jo joulu tulla saa 
 

Partiolaisten adventtikalenterilla on pitkät perinteet, ensimmäinen partiolaisten adventtikalenteri 
ilmestyi jo vuonna 1947 nimellä Lasten adventtikalenteri. Tänä päivänä adventtikalenterit ovat 
merkittävä varainkeruutempaus lippukunnalle ja erityisesti lippukunnassa toimiville ryhmille. 
Adventtikalentereiden myyntisesongin aikaan, ainakin itselleni, herää kysymys, mitkä ovat ne 
tekivät, joilla partiolaisten adventtikalenteri erottuu edukseen muista joulukalentereista. 
Useimmiten kuulee vastaväitteen, että hmm. eihän siinä ole edes suklaata. Miellän tärkeimmäksi 
partiolaisten adventtikalentereiden myyntivaltiksi hyväntekeväisyyden eli muiden auttamisen ja 
siitä tulevan hyvän mielen. Tämän lehden etusivulla on pipariin kirjoitettu ”Tee päivän hyvä 
työ”. Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ja osto ovat mielestäni molemmat päivän hyvä 
työ. Onnistumalla myymään kalenterin on pystynyt tekemään omalle lippukunnalle ja omalle 
partioryhmälleen hyvää ja ostamalla kalenterin on saanut ilon olla tukemassa Suomen 
Partiolaisia ja paikallista lippukuntaa.  
 

Noora 

 

Lippukunnanjohtajan tervehdys 
 

Kuuletko Kilkkeen kutsun? 
 

Kesällä leireillään taas, sillä partioonhan kuuluvat leirit ja retket! Tästä Oma NaPa -lehdestä voit 
lukea lisätietoja Kilkkeestä, Suomen Partiolaisten kuudennesta suurleiristä, joka järjestetään ensi 
kesänä Evolla. Koska leiri kestää kauan, yli viikon, sinne pääsevät vain yli 12-vuotiaat eli 
tarpojaikäisistä ylöspäin. Tiesitkö, että leirille voi pyytää mukaan myös kaverin, vaikka tämä ei 
olisi partiossa! Sudenpentujen ja seikkailijoiden ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä myös 
heille on luvassa oma kesäleiri. Suurleirithän on Suomessa lisäksi aikataulutettu niin, että 
jokaisella partiolaisella on kerran elämässään mahdollisuus osallistua niille leiriläisenä – jos siis 
olet nyt vielä liian nuori, tilaisuus tulee varmasti myöhemmin. Suurleiri on harvoin tarjolla 
olevaa herkkua: kauan valmisteltu viiden vuoden kohokohta, jossa tapaa uusia tuttavuuksia niin 
Suomesta kuin ulkomailta, näkee ja kokee suuren leirin tunnelmaa sekä saa ohjelmassa 
elämyksiä, joista kelpaa kertoa kotona. Suosittelenkin lähtemistä kaikille, sillä ainakin itselläni 
eräät parhaat partiomuistot ovat syntyneet viime suurleirillä! 
 

Emilia 
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Mistä Napamme on tehty? 

Esittelyssä Lumikot-lauma! 
 
Sudenpennut Aleksandra, Henriikka, Jasmin, Joonas, Juho, Matti, Miikka, Nelly, Paavo, 
Pekka, Veeti ja akela Enni kuuluvat Lumikot-laumaan. 
 

Lumikot-lauma on perustettu tänä syksynä. Lauman jäsenet ovat 7–8 -vuotiaita, uusia, 
innokkaita sudenpentuja. Kaikki lumikot käyvät laumailloissa ahkerasti, vain sairaana on 
jääty kotiin. 
 

Syksyn aikana on tehty Rakentelu-, Leikit- ja Ensiapujälki. Lisäksi Tervetuloa-jälki tulee 
valmiiksi itsenäisyyspäivänä, kun lumikot antavat lupauksen ja saavat omat 
partiohuivinsa.  
 

Laumailloissa on mm. sahattu ja naulattu, paistettu vaahtokarkkeja nuotiolla, opeteltu 
haavan hoitoa, tunnistettu työkaluja ja osallistuttu heijastinjäljitykseen pimeässä 
metsikössä. Puolet lumikoista osallistui myös Woomal-syysleirille, joka oli heille ihka 
ensimmäinen partioleiri. 
 

Keväälle on suunnitelmissa lauman oma yöretki, partion 100-vuotisjuhlallisuuksia ja 
ehkä jopa piirin sudenpentukilpailut. 
 

 
Kuvassa Lumikot-lauma 
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Lippukunnan hallitus          7.11.2009 

 

TIEDOTE  
ADVENTTIKALENTEREISTA JA ARPAJAISISTA

 

Arvoisa NaPalaisen vanhempi, 
 
Partiotoiminnan tavoitteena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä, noudattaen 
partiolupausta ja partioihanteita. Yhdistystoiminnan edellytyksenä on toimivan organisaation ja 
aktiivisten jäsenten lisäksi myös raha. 
 
Nakkilan Partiolaiset ry:n toiminta rahoitetaan Nakkilan kunnalta ja seurakunnalta saaduilla 
avustuksilla sekä omatoimisella varainhankinnalla. Lippukunnan tärkeimmät 
varainhankintakampanjat ovat partiolaisten adventtikalentereiden myynti sekä lippukunnan omat 
arpajaiset. Lippukunta EI kerää omaa jäsenmaksua. Kotiin tuleva lasku on kattojärjestömme, 
Suomen Partiolaiset ry:n (SP) jäsenmaksu, josta lippukunnat eivät saa osuutta. 
 
Toimiakseen lippukunta tarvitsee toimitilat ja johtajia, joiden aika ei kulu pelkästään 
varainhankintaan. Siksi lähestymmekin jäsentemme vanhempia ja pyydämme tukeanne.  
 
Adventtikalenterit 
Partiolaisten adventtikalenterien myynti on Suomen Partiolaisten perinteinen joulukampanja, 
jolla kerätään varoja partiotoimintaan koko maassa. Kalenterin hinta on 6 euroa ja suurin osa 
siitä jää lippukunnalle.  
 
Ryhmien johtajat jakavat omien ryhmiensä jäsenille kalentereita myytäväksi. 10 kalenteria 
myynyt partiolainen saa kankaisen kassin ja tonttumerkin. Myös vanhemmat voivat ottaa 
kalentereita myyntiin esim. työpaikoilleen. Kalentereita voi pyytää oman lapsen johtajalta. 
Toivomme teidän myös tukevan lastanne kalenterien myynnissä. 
 
Arpajaiset 
Arpajaiset on lippukunnan perinteinen oma kampanja. Arpojen myyntiaika on vuoden 2010 
pääsiäiseen asti. Partiolaiset myyvät arpoja Onnipekassa viikolla 48 ja arvan hinta on 1 euro. 
Myös vanhemmat voivat ottaa arpoja myyntiin esim. työpaikalle. Arpalistoja voi tiedustella 
Hanna Knihtiltä yhteystiedot: hknihti@hotmail.com tai p. 040 5143 747. 
 
Toiminta-avustus 
Otamme vastaan myös pieniä toiminta-
avustuksia. Lisätietoja voi kysellä Hannalta. Nakkilan Partiolaisten 

 
   

Yhteistyöterveisin Nakkilan Partiolaiset 



Oma Napa 2 • 2009  6 
 

  

 

            Woomal -SYYSLEIRI 
             Merimaassa 9.–11.10.2009 

 
Nakkilan Partiolaisten perinteinen syysleiri pidettiin jälleen 
muutaman vuoden tauon jälkeen Nakkilan Seurakunnan leiri-
keskus Merimaassa Merikarvialla. Leirin ohjelma oli 
rakennettu Suomen ja Senegalin partiolaisten kumppanuushanke Woomalin 
aktiviteeteista. Merkiksi Woomal-aktiviteettien tekemisestä leiriläiset, eli 
sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat, ja johtajat saivat leiriltä värikkään 
Woomal-merkin partiopaidan hihaan kannettavaksi.  
 
Sudenpennut opettelivat leirillä mm. tervehtimään senegalilaiseen tapaan, 
salamalekum, askartelivat Senegalin lippuja, tutustuivat senegalilaiseen kylään ja 
eläimiin, tekivät kierrätyslasista kynttilälyhdyn ja valmistivat hedelmäsalaatin 
eksoottisista hedelmistä. Sudenpennut, kuten myös muut leiriläiset, saivat myös 
haastatella Senegalissa vieraillutta suomalaista djembe-rummun soittajaa. 
 
Seikkailijat, tarpojat ja samoajat viettivät yönsä kaminalla lämmitettävässä 
puolijoukkueteltassa, jossa jokainen sai vuorollaan toimia kipinämikkona. Tarpojien 
ja samoajien lauantaipäivä käynnistyi vuosituhattavoitteiden parissa ja seikkailijat 
tutustuivat senegalilaisiin eläimiin. Lounaan he valmistivat itse trangialla 
senegalilaisista raaka-aineista mm. perunasta, porkkanasta, kaalista, kookosmaidosta, 
ruokabanaanista, tomaatista. Lounaan jälkeen seikkailijat, tarpojat ja samoajat 
aloittivat Afrikan tähden metsästyksen maastosta. Tehtävärasteina oli mm. tehdä 
turbaani, miettiä millainen maa Senegal on ja valmistaa raketti kierrätysmateriaalista.  
 
Leirin lauantai-ilta huipentui senegalilaiseen juhlaan, jossa oli tarjolla senegalilaisia 
herkkuja, musiikkikappaleita ja leikkejä sekä sudenpentujen valmistamaa 
hedelmäsalaattia ja seikkailijoiden ja tarpojien tekemiä näytelmiä 
vuosituhattavoitteista. Sunnuntaina leiriläiset osallistuivat ympäristönhoitotalkoisiin, 
sudenpennut roskia keräämällä ja muut lehtiä haravoimalla ja polttopuita sahaten. 
Leirin päätteeksi leiriläiset pelailivat ulkona afrikkalaisia pelejä.  

 

Kiitos kaikille leiriläisille, johtajille ja Tiinalle iloisesta ja onnistuneesta leiristä! 
 

~ Noora 
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Kuvassa Woomal-syysleirin leiriläiset Merimaassa 
 

 

SYKSYN ALOITUS 
Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnissa järjestettiin yhteinen mainoskampanja ja 
partioon ilmoittautumispäivä 18.8.2009. Nakkilassa Partiomajalle kokoontui mukavan runsas 
ja innokas joukko uusia ja vanhoja partiolaisia vanhempineen ilmoittautumaan mukaan 
toimintaan. 
 

Tilaisuudessa vanhemmille näytettiin partiotoiminnasta kertova dvd. Tiukassa tietopaketissa 
oli asiaa niin partion historiasta, kasvatustavoitteista kuin uusista ikäkausistakin. Esityksen 
jälkeen tarjottiin kahvit ja vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lisää partiosta yleensä ja 
erityisesti oman lippukunnan toiminnasta. Sudarit, seikkailijat ja tarpojat aloittivat 
partiosyksynsä solmutöitä tekemällä. 
 

Nakkilan Partiolaisissa otettiin syksyllä käyttöön uudet ikäkaudet. Ilmoittautumisia tuli niin 
sudenpentuihin, seikkailijoihin kun tarpojiinkin. Lisäksi lippukunnassa toimii samoaja- ja 
vaeltajaryhmät. Varsinkin uusia sudenpentuja on tänä syksynä tullut mukaan ilahduttavan 
paljon. Kahdessa laumassa on yhteensä 32 sudenpentua ja heistä peräti 21 on tänä syksynä 
partiopolkunsa aloittaneita!  

~ Hansu   
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PARTIOLUPAUS UUDISTUI PARTION OHJELMAMUUTOKSESSA 
 
Partiolupaus 
 
Lupaus annetaan joka ikäkaudessa, ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen.  
 
”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa 
<ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille.”  
 
Partiolupauksen merkitys  
 
Partiolaisen lupaus ja ihanteet sekä tunnus kuvaavat partion arvoja. Lupaus ja ihanteet 
kertovat arvopohjasta nuorille ymmärrettävästi. Partiomenetelmään kuuluu sitoutuminen 
partion arvoihin. Lapset ja nuoret voivat konkreettisesti tehdä sen antamalla 
partiolupauksen. Partiolaisena oleminen on henkilökohtainen valinta joka ikäkaudessa, yhtä 
lailla sudenpentuna kuin vaeltajanakin. Partiolupauksen antaminen on täten merkki siitä, 
että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan partion arvoihin.  
 
Partioihanteet 
 
”Lupaan toteuttaa ihanteita”  
 
Partiolupauksessa luvataan toteuttaa ikäkauden ihanteita. Ihanteet ilmaisevat ikään kuin 
elämänohjeen, jota kohti partiolainen voi pyrkiä.  
 
Partiolaisen ihanteena on:  
  

 kunnioittaa toista ihmistä  
 rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä  
 olla luotettava  
 rakentaa ystävyyttä yli rajojen  
 tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen  
 kehittää itseään ihmisenä  
 etsiä elämän totuutta  

 
Partiotunnus 
 
Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: Ole valmis.  
 
Ympäri maailmaa käytössä oleva tunnus viestii partiolaisten auttamis- ja 
palvelemishalukkuudesta.  
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        HYVÄ PARTIOLAINEN JA KOTIVÄKI! 
 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE JA LUPAUKSENANTO 
NAKKILAN KIRKOSSA SUNNUNTAINA 6.12.2009 

 
Itsenäisyyspäivänä järjestetään lippukunnan perinteinen soihtukulkue ja lupauksenantotilaisuus 
Nakkilan kirkossa. Tilaisuudessa uudet sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat antavat partio-
lupauksen: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa 
<ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille.” 
 

Sudenpennuille ja partiolaisille, jotka antavat lupauksen ensi kertaa, jaetaan WAGGGSn ja 
WSOMn lupausmerkit ja partiohuivi. Lisäksi seikkailijat saavat kompassin Pohjoinen 
ilmansuunta merkin ja tarpojat tarpojamerkin keskustaosan. 
 
Ohjelma 15.30 harjoitukset kirkossa 

16.30 kulkue lähtee  
 17.00 kulkue sankarihaudoille, jonka jälkeen lupauksenanto kirkossa 
 18.00 tilaisuus päättyy 
 
Kulkueen reitti Seurakuntakoti – Kirkkokatu – Porintie – Kauppatie – Kiertotie – Kirkkokatu 

– Sankarihaudat  
 
Pukeutuminen Virallinen partioasu 
    
Sudenpennut:    Muut partiolaiset ___  
tummansininen sudenpentupaita,   virallinen tummansininen partiopaita, siistit 
siistit tummansiniset housut/hame ja partiohuivi  tummansiniset housut/hame, partiohuivi, 

oman ikäkauden pillinaru ja partiovyö 
 
Partiopuvun alle kannattaa pukea paljon lämmintä vaatetta, jotta tarkenee koko kulkueen ajan. 
Kulkueessa olisi hyvä olla tummat ulkovaatteet päällä, kulkueen päätyttyä, ennen kirkkoon 
menoa ulkovaatteet jätetään seurakuntakodille. Mikäli et omista partiopaitaa, pue päällesi jotakin 
muuta tummaa.  
 
Partiohuivi maksaa 5 euroa. Maksu kerätään kirkossa harjoitusten aikana. Lupausmerkit 
kustantaa lippukunta. 
 
Itsenäisyyspäivän viettoon voivat osallistuvat kaikki partiolaiset.  
Myös vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan soihtukulkuetta 
ja lupauksenantoa! 
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Partiolaisten joulukortteja 
Nakkilan Partiolaiset myyvät Nakkilan kirkossa itsenäisyyspäivätilaisuuden jälkeen 
6.12. Suomen Partiolaisten joulukortteja, joita kaikilla paikalla olevien on 
mahdollisuus ostaa. Postikorttipaketti (5 kpl) 3€ ja taitekorttipaketti (5 kpl) 
kirjekuorilla 5 €. 

 
 

 

JOULUKADUN AVAJAISET 
 

Nakkilan Partiolaiset osallistuvat Nakkilan joulukadun avajaisiin 
perjantaina 27.11.2009 soihtu- ja kynttiläkulkueena. Kaikki 
partiolaiset ovat tervetulleita mukaan! 
 

Järjestäydymme Nakkilan Sähkö- ja radion eteen perjantai-iltana klo 17.45, josta 
lähdemme kulkueena kohti Nakkilan toria klo 18.00. Päälle lämmintä vaatetta, päähän 
tonttulakki ja kaulaan partiohuivi. Kynttilän tai soihdun saat paikan päältä.  
                       …Vanhemmat ja muut tuttavat ovat tervetulleita seuraamaan kulkuetta! lllllhhh 

hhl 

 
 

 
 
 
 

 

 

NAPAN JOULUJUHLA 
 

Nakkilan Partiolaisten joulujuhla on keskiviikkona 16.12. klo 18.00–19.30 
partiomajalla. Ota mukaasi partiohuivi, muki, tonttulakki ja 2–3€ joulupaketti.   
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JOHTAJAT KOULUTUS 
APUA!!! MIHIN KURSSILLE ENSI KEVÄÄNÄ? 

KEVÄÄN 2010 PARTIOKURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT! 
 

Toimi näin: Ilmoittaudu ajoissa, viimeinen mahdollisuus 23.11.!  
 
Kevään 2010 koulutustapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu kuten aikaisimmin eli löydä 
omatoimisesti tai KoVan avustuksella itseäsi kiinnostava, omaa pestiäsi tai omaa 
partiotaivaltasi tukeva kurssi tai koulutus. Ilmoita siitä lippukunnan KoValle eli Noora 
Heikintalolle. Hän vastaa siitä, että ilmoittautumiset toimitetaan piiriin ajoissa. Majan 
ilmoitustaululla tai NaPan kotisivuilla olevasta KEVÄT-ILONASTA näet kevään 2010 
kurssit. 
 
Kurssilainen saa kurssikirjeen vähintään neljä viikkoa ennen kurssia. Kurssikirjeessä on 
infoa kurssista, tiedustelu erityisruokavalioista ja yhteiskuljetustarpeesta sekä lisäksi ohje 
osallistumisen peruuttamisesta. 
 
Keskustele ennen kurssia KoVan kanssa, mitä kurssi tulee maksamaan. Lippukunnan 
hallitus päättää lippukunnan osuudesta koulutuksiin.   
 

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. 

 

• Jos päätät peruuttaa kurssin kerro siitä myös lippukunnan KoValle, jotta hän voi 
pitää ajan tasalla jokaisen johtajan koulutushistoriaa. 
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Kilke on Suomen Partiolaisten kuudes suurleiri, joka järjestetään Hämeenlinnan 
Evon alueella 28.7.–5.8.2010. Leirin teemana on suomalaisen partioliikkeen  
100-vuotisjuhla ja leiri on juhlavuoden 2010 päätapahtuma. Kilkkeelle odotetaan  
10 000 leiriläistä, joista 1000 odotetaan olevan ulkomaalaisia partiovieraita. 
Leiriläisiksi voivat ilmoittautua kaikki partiolaiset, jotka täyttävät vuoden 2010 
aikana vähintään 12 vuotta ja myös partion ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista 
ilmoittautua leirille. 
 

Leirin perushinta on partiolaisilta 185 € ja muilta 210 €, päivähinta on 30 €.  
Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2009 ja päättyy 22.1.2010, jokainen leiriläinen täyttää 
partiolehden mukana tulleen ilmoittautumislomakkeen ja palauttaa sen lippukunnan 
Kilke-kontaktille tai omalle johtajalleen.  
 

Ilmoittautumislomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.kilke.fi/node/142. Yli 
18-vuotiaat leiriläiset ilmoittautuvat tämän jälkeen itsenäisesti osoitteessa 
www.partio.fi/kilke/ilmoittautuminen, alle 18-vuotiaiden ilmoittautumisen hoitaa 
Kilke-kontakti. Ilmoittautumislomakkeesta kannattaa huomioida myös ’home 
hospitality’, jonka täyttämällä voi saada kotiinsa ulkomaalaisen partiovieraan kylään 
muutamaksi päiväksi leirin jälkeen. 
 

Nakkilan Partiolaiset ry kustantaa leirille lähtijöiden kuljetukset ja leiriläisten on 
tarkoitus järjestää omaa varainhankintaa mm. myyjäisten muodossa siten, että noin 
puolet leirimaksusta saadaan katettua.  
 

Lisätietoja leiristä saa lippukuntamme Kilke-kontakti Aleksi Nummelinilta, 
aleksi.nummelin@dnainternet.net ja NaPa:n kotisivuilta sekä Kilkkeen kotisivuilta 
www.kilke.fi. Nettisivuja kannattaa seurata ahkerasti, sillä varsinkin Kilkkeen omille 
sivuille tulee koko ajan lisätietoja leiristä.  
 

Ensi vuoden alussa on tarkoitus järjestää leirille lähtijöille kokous, jossa sovitaan 
tarkemmin varainhankinnasta sekä mahdollisista muista järjestelyistä. Tästä ja 
monesta muusta tiedotetaan niin internetissä kuin partioilloissakin.  
 

~ Aleksi 
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Kilkkeellä tapaat myös ulkomaalaisia! 
  
Kilke on suomalaisten partiolaisten suurleiri, 

mutta partiota harrastetaan ympäri maailmaa: 

siksi Kilkkeelle ovat tervetulleita myös kaikki 

halukkaat ulkomaalaiset partiolaiset.  
 

 

Yksi suurleirien hyvistä puolista on mahdollisuus tutustua partiointiin ja 

partioperinteisiin paitsi muualta Suomesta, myös ulkomailta. Ulkomaisille 

vieraille suomalainen partioleiri on usein jännä kokemus, sillä suomalainen tapa 

leireillä metsässä on monille ulkomaisille vieras. Esimerkiksi usealle sadetakki, 

saappaat tai vaikka ruokailuvälineet voivat olla outoja leirivarusteita.  

 

Ulkomaalaisia vieraita on Kilkkeelle tulossa ympäri maailmaa: sekä Iso-

Britanniasta että Venäjältä odotamme suuria joukkueita, ja myös muualta 

Euroopasta on oltu kiinnostuneita. Allekirjoittanut toimii Kilkkeellä 

kansainvälisistä vieraista vastaavan toimiston mestarina ja on ollut mukana 

järjestelyissä viime keväästä asti. 

 

Ulkomaalaisten vieraiden leiriohjelma noudattelee suomalaisten ohjelmaa, mutta 

heille on järjestetty myös jotain omaa: leirin aikana heillä on mahdollisuus 

vierailla mm. Hämeenlinnassa ja läheisessä kansallispuistossa. Yhtenä iltana 

suomalaiset leiriläiset kokoontuvat kansainvälisiin iltanuotioihin, jossa 

ohjelmasta vastaavat kansainväliset leirivieraat. Leirin jälkeen ulkomaalaiset 

voivat vielä lähteä parin päivän Suomi-kiertueelle, joka tutustuttaa osallistujat 

muuhunkin Suomeen kuin vain leirialueeseen, tai majoittua suomalaisessa 

perheessä ’home hospitality’ -vierailulla. Voisiko juuri teille majoittua joku 

ulkomaalainen leirin jälkeen?  

 

Haluamme, että suomalainen partioleiri on mukava ja (hyvällä tavalla) mieleen 

jäävä kokemus myös ulkomaalaisille! Ohjelma on suunniteltava siten, että se on 

myös ulkomaalaisille mieluisaa ja toimii myös englannin ja ruotsin kielillä. 

Käännöstöitä on siis paljon ja moneen sähköpostiin saamme vastata, jotta 

odotukset ja leirin todellisuus kohtaavat!  

   

~ Emilia 
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Iltatarina – Sulo osallistuu sepeliin 

Suklaasukkulat -seikkailijajoukkue on ahkeroinut koko tämän vuoden, keväällä he saivat 

valmiiksi Pohjoisen ja Eteläisen ilmansuunnan ja kesällä he pitivät oman vartionsa 

retken, jolla tekivät suurimman osan aktiviteeteista Länsi-ilmansuunnasta. Tänä syksynä 

he aloittivat viimeisen ilmansuunnan eli Idän partiotaitojen opettelemisen. Syksyn 

varmasti kylmin pulahdus oli tehtävä, jossa piti uida vaatteet päällä ja lämpimin taasen 

tulen sytyttämisharjoitus kaminaan. Syksyn ohjelmassa on vielä ainakin tutustuminen 

toisen maan partiotapoihin ja kulttuuriin. Joukkueen tarkoituksena on pitää partioilta, 

johon tulee sampo Severin sveitsiläinen partioystävä Lucan kertomaan sveitsiläisestä 

partioinnista. Luvassa on myös herkullisia sveitsiläisiä suklaita ja juustoja sekä leikkejä ja 

lauluja.  

Marraskuussa Suklaasukkulat lähtee perinteiseen tapaan kauppaamaan 

adventtikalentereita lähiseudun kodeille. Sulo muistaa vielä, kun hän oli sudenpentu eikä 

uskaltanut sanoa pihaustakaan, kun joku avasi oven. Tällöin oli tärkeää, että 

laumanjohtaja, nykyisin akela, oli mukana paikkaamassa tilanteen. Nykyään Sulo osaa jo 

itse taitavasti ja herrasmiesmäisesti myydä kalentereita. Hieman ennen joulua 

Suklaasukkuloiden taival seikkailijoina päättyy seikkailijapelin eli sepelin merkeissä. Sulo 

on kuullut jo huhua, että pelin nimi olisi ”Miten avata joulukalenterin viimeinen luukku”. 

Sulo odottaa peliä lähes yhtä paljon kuin jouluaattoa, hän on kuullut, että pelissä on 

vauhtia ja hauskoja tilanteita.  

Yksi sepelin tehtävistä voisi olla alla olevan kaltainen. Yhdistä partiolaisten 

adventtikalenteri oikeaan vuosilukuun, eli millä vuosikymmenellä kalenteri on ilmestynyt. 

Oikeat vastaukset löydät internetistä Googlen hakukoneesta hakusanalla 

adventtikalenteri.  

  

1990             1960   2000           1970 1940
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PULMAT HTÄVÄ 

 

Nyt on maailma sekaisin ja partiolupaus on painettu väärin tälle sivulle. 
Osaisitko sinä auttaa ja korjata väärät kohdat. Mieti mikä on oikea 
sana tummennettujen sanojen tilalle. 
 

Lupaan parhaani mukaan 1 pakastaa tammenterhoja, 
 omaa maatani ja 2 maapähkinää, 
 toteuttaa 3 oravien ihanteita ja 
 olla avuksi 4 pähkinänsärkijöille. 

 
1.___________________________ 2.__________________________ 
 
3.___________________________ 4.__________________________ 
 

 
Partioaiheiset sanat ovat hukkuneet sanaristikon sokkeloihin. Pystytkö 
sinä löytämään seuraavat sanat? Sanat voivat olla vasemmalta oikealle, 
ylhäältä alas ja alhaalta ylös. 
 H J R R T A I U 

K L E I R I A J 
O A L N E S J I 
E S O K S J O K 
S P A K K I P U 
D U P A A G R T 
L U P A U S A E 
V K L U O N T O
Y K D M Ä H T S 
U O V N P N E A 

1. PAKKI 
2. RINKKA 
3. TARPOJA 
4. LEIRI 
5. LUPAUS 
6. PUUKKO 
7. LUONTO 
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TAPAHTUMAKALENTERI JOULU 2009 ja KEVÄT 2010 
 

Alkaa Päättyy Tapahtuma Paikka 
23.11.2009 26.11.2009 Arpojen ja adventtikalentereiden myynti Onnipekka 
27.11. 27.11. Nakkilan joulukadun avajaiset Nakkila 
6.12. 6.12. Itsenäisyyspäivän lupauksenanto ja paraati Nakkilan kirkko 
16.12. 16.12. NaPan joulujuhla Nakkila 
24.12. 24.12. Jouluaaton kynttilöiden sytytys Nakkilan kirkko 
28.12. 28.12. Enkelikirkko Viattomien lasten päivänä Nakkilan kirkko 
29.1.2010 30.1.2010 Lippis lepää Partiomylly 
5.2. 7.2. Vaeltajien V-tyyli Alastaro 
6.2. 6.2. Piirin talvipartiotaitokilpailut Roisko 2010 Turku 

22.2. 22.2. Muistelemispäivä (Robert Baden-Powellin ja hänen 
vaimonsa Olaven yhteinen syntymäpäivä)  

20.3. 21.3. Tarpojien taitopäivät Yhteiskunta- ja Leiritarpot  
28.3. 28.3. Piirin kevätkokous Paimio 
9.4. 11.4. Puskaässä samoajille  
19.4. 25.4. Partioviikko ja partiolaisten kirkkopyhä  
25.4. 25.4. Kevätparaati Turku 
24.4. 24.4. Piirin kevätpartiotaitokilpailut Ki100an! Ulvila 
14.5. 16.5. Retkeily viikonloppu aikuisille  

28.7. 5.8. SP:n VI suurleiri Kilke 2010 
(Osallistujat vuonna 1998 syntyneet ja sitä vanhemmat.) Evo, Hämeenlinna 

 
 

Seikkailijoiden ja tarpojien taitokirja Reppu 

Reppu - opas seikkailijalle ja tarpojalle on kattava 
tietopaketti erä- ja retkeilytaidoista sekä muista 
partiolaiselle hyödyllisistä taidoista. Kirja tukee niin 
ohjelman tekijää kuin johtajaakin ja se sisältää paljon 
havainnollisia valokuvia ja piirroksia.  

Kirja ilmestyy partiokauppoihin marraskuussa 2009. 

Kirjan suositushinta on 16 € 
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