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PARTIOLAISET JA VANHEMMAT! 

 
KIITOKSET TEILLE OSALLISTUMISESTA 

LIPPUKUNNAN KEVÄTARPAJAISIIN!  

 

Arvonta suoritetaan toukokuun aikana ja 

voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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Päätoimittajan tervehdys 

 

 

Oma Napa 10 vuotta 
 

Ensimmäinen Nakkilan Partiolaisten lippukuntalehti Oma Napa (taitettu A3) ilmestyi vuonna 
2000, joten lehtemme viettää tänä vuonna kymppisynttäreitä. Lehdestä voitkin lukea Oma 
Napan luojan ja samalla ensimmäisen päätoimittajan Ella Kootan haastattelun siitä, millainen 
oli Oma Napan alkutaival. Historian havinaan voit tutustua viereisellä sivulla, jossa on 
esitetty Oma Napan 1/2000 ensimmäinen pääkirjoitus. Lisäksi lehdessä on kirjoitettu 
tiivistäen aiemmissa Oma Napoissa olleista Tulus-kesäleirien menosta. Tuoreisiin 
lippukuntamme uutisiin voit tutustua Liito-oravat ja Lumikot -laumojen itse tekemässä 

yöretkireportaasissa (s.8–9). Aurinkoista kesän odotusta lukijoille ja toivottavasti 
mahdollisimman moni on lähdössä kesän kuumimmille leireille eli Välkeelle ja Kilkeelle! 
Tavataan niillä! 
 

Noora 

 

Lippukunnanjohtajan tervehdys 
 

Kesän partioleirit lähestyvät! 
 

Mistä kilke lähtee? Näkyykö kesällä välkettä? Näihin kysymyksiin löytyy varmasti vastaus, 
kun kesällä päästään leireilemään oikein kunnolla. Sudenpennut ja seikkailijat lähtevät 
kesäleiri Välkkeelle, jolla tapaa myös partiolaisia Harjavallan Pirkoista ja Ryttylän 
Eräveikoista. Tarpojat, samoajat ja vaeltajat suuntaavat taas loppukesästä suurleiri 
Kilkkeelle, joka pidetään Evon metsissä lähellä Hämeenlinnaa. Molemmilla leireillä 
juhlitaan suomalaisen partion satavuotista historiaa perinteisissä merkeissä: telttaillaan, 
partioidaan ja toivottavasti päästään nauttimaan myös lämpimästä säästä ja siitä välkkeestä. 
Leireistä suurempi, Kilke, huipentaa Suomen Partiolaisten satavuotisjuhlat, ja loppukesästä 
kannattaakin seurata tarkkaan lehtiä ja uutisia: Kilke näkyy ja kuuluu mediassa varmasti ja 
sen myötä iloinen partiotunnelma, satoi tai paistoi! 
 
Emilia 

 
PS Viime viikolla partio pääsi esille jo yhdessä lehdessä: huomasitteko, että Aku Ankan 
veljenpojat lähtivät leireilemään Vilkkeelle :) 



Oma Napa 1 • 2010  5 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Oma Napan Pääkirjoitus 1/2000 
 

Meidän kaikkien NaPa 

 

Monellako ihmisellä voi olla yksi yhteinen napa? Ainakin 

144:llä. Meidän kaikkien yhteinen NaPamme eli 

partiolippukuntamme Nakkilan Partiolaiset tarvitsee 

toimiakseen meitä jokaista. Kaikilla meillä on oma 

 tehtävämme lippukuntamme jäseninä ja jokaisen tehtävä  

on aivan yhtä tärkeä. Lippukunnassa tarvitaan niin 

sudenpentuja, vartiolaisia kuin johtajiakin. Jokaisen  

napalaisen aktiivinen panostus oman tehtävänsä  

hoitamiseksi on yhteisen Napaamme toimivuuden kannalta 

ehdottoman tärkeä! 
 

 

Toivoisinkin, että me kaikki, joilla on yhteinen NaPa, 

muistamme sen olevan yhteinen. Ei pelkästään minun eikä 

pelkästään muiden. 
 

 

Kellutellaan ja pidetään NaPa pinnalla! 

Ella 
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Mistä Oma Napamme syntyi? 

 

  Esittelyssä Oma Napan ensimmäinen päätoimittaja! 
 
Oma Napa haastatteli Oma Napan luojaa ja ensimmäistä päätoimittajaa Ella Kootaa. 
Ella ei ole enää aktiivisesti Nakkilan Partiolaisten toiminnassa mukana, mutta seuraa 

kuitenkin lippukunnan toimintaa mm. NaPan kotisivuilta. 
 
1. Miten, missä ja milloin idea Oma Napan tekemisestä syntyi? 
 
Muistan, että lippukuntalehdestä oli puhuttu pitkään, mutta lehden perustaminen tyhjästä 
taisi tuntua liian haastavalta, eikä kukaan ollut oikein innostunut tarttumaan toimeen. Kun 
itse aloitin tiedotusopin opinnot, kiinnostuin asiasta. Opintojen kautta tuli varmuutta siitä, 
että pieni lippukuntalehti saadaan kyllä kasaan, kun ei tavoitella liian suurta ja mahtavaa 
julkaisua. Ensimmäinen lehti olikin vain nelisivuinen, ja tavoitteena oli vain saada 
lehtiprojekti liikkeelle. 
 
2. Ketkä olivat tekemässä ensimmäisiä lehtiä? 
 
Ensimmäisten lehtien aktiivinen toimituskunta olimme lähinnä minä lehtivastaavana ja 
silloinen lippukunnanjohtaja Enni Heikintalo. Muu hallitus oli kyllä hengessä mukana ja 
auttoi aina muun muassa lehtien kasaamisessa ja nitomisessa. Pian saatiin myös muiden 
kirjoituksia tapahtumista, kisoista ja leireiltä. Puuhapalsta otettiin lehteen, jotta myös 
laumat ja vartiot voisivat osallistua lehdentekoon keksimällä puuhatehtäviä.  
 
3. Mikä oli Oma Napan tehtävä lippukunnassa? 
 
Oma Napan tärkeimpänä tehtävänä oli kertoa lippukunnan toiminnasta ja tiedottaa 
tulevista tapahtumista. Tapahtumakalenteri olikin alusta asti lehden keskeistä sisältöä, 
samoin uutiset ja ennakkojutut tulevista leireistä ja muista tapahtumista. Lehti perustettiin 
ensisijaisesti tiedotusvälineeksi, jolla tieto kulkisi myös partiolaisten kotiin. Toinen 
tehtävä oli luoda yhteistä ”napahenkeä” esittelemällä lippukuntalaisia toinen toisilleen. 
Mistä on napamme tehty? -palsta on ollut lehdessä melkein alusta alkaen. Ajatuksena oli, 
että lehti osaltaan toisi hyvää partiomieltä ja innostaisi mukaan leireille ja yhteisiin 
tapahtumiin. 
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4. Mikä oli erikoisin tai hauskin tekemäsi juttu? 
 
Mieleen on jäänyt juttu partiokielestä. Juttuidean sain, kun eräs ystäväni huomautti, että 
hänen on monesti vaikea ymmärtää mistä puhun, kun puhun jostain partioasiasta. 
Tajusin, että partiossa tosiaan on aivan oma kielensä ja paljon sellaisia sanoja, joiden 
merkitys pitäisi aina muistaa avata ei-partiolaiselle tai uudelle partiolaiselle. Oma 
Napassa 1/2004 julkaistiin myös pieni partio-suomi-sanakirja. 
 
5. Millaisia muistoja päätoimittaja kaudesta jäi, nouseeko mieleen mitään erityistä? 
 
Lehden nimen keksiminen oli tavalliseen tapaan haastavaa. Nimen haluttiin kertovan, että 
lehti on napalaisten oma viestintäväline. Osuva nimi taisi tulla mieleen NaPan huudosta 
”Oma napa, paras napa.” Oli myös mukava huomata, että lehdestä tuli nopeasti tärkeä 
lippukuntalaisille, ja uuden numeron ilmestymisen perään ehdittiinkin monesti jo kysellä.  
 
6. Oletko lukenut uusia Oma Napoja NaPa:n kotisivuilta? 
 
Olen seurannut Oma Napan kasvua ja kehitystä vuosien varrella. Siitä on tullut tosi hieno 
lippukuntalehti, josta napalaiset voivat olla ylpeitä. Lehden laajuus on kasvanut 
melkoisesti ja jutut ovat tosi monipuolisia. Lehteä kun lukee, pysyy hyvin kärryillä, mitä 
Nakkilan Partiolaisissa tapahtuu – eli tiedotusvälinetehtävä toimii hienosti.  
 

 
Ella Koota 
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Huhtikuussa 2010 
LIITO‐ORAVAT JA LUMIKOT YÖRETKELLÄ 

PARTIOMAJALLA 9.–10.4. 

Lippukuntamme sudenpentulaumat Liito‐

oravat ja Lumikot tekivät yöretken 

partiomajalle pääsiäisen jälkeisenä 

viikonloppuna 9.–10.4.2010. Ohjelmasta ja 

retkitunnelmasta voit lukea retkeläisten 

kirjoittamista jutuista ja gallupista.  

 

LIITO‐ORAVAT KERTOVAT RETKESTÄ 
 
Teimme jotkut ruokailuvälinepussit. Niihin 
painettiin kuvat ja sitte niihin tehtiin narut niinku 
sillee hienost. 
Elli  
 
Menimme yhdeltätoista nukkumaan. Puolet nukkui 
yläkerrassa. Riehuimme ennen nukkumista. 
Noora  
 
Teimme itse tehtyä ruokaa trangialla. Meidän ryhmässä oli Anna, Elli, minä eli Kiia ja partiokoira 
Norppa. Teimme pääkallopataa trangialla. Meidän ryhmällä oli aluksi hyvin, mutta vesi ei 
kiehunut, koska tuli oli sammunut. Ruuasta tuli kuitenkin lopulta tosi hyvää. 
Kiia  
 
Teimme retkellä talouspaperirullatelineen. Ensin veistelimme puun palasta tangon. Sitten 
hioimme sen hiekkapaperilla. Sen jälkeen sahasimme alustan. Se naulattiin kiinni tankoon. 
Sitten se maalattiin. 
Niilo  
 
Rasmus haastatteli retkeläisiä: 
Mihin aikaan menitte nukkumaan?  Yhdeltätoista 
Missä nukuitte? Alhaalla suurin osa. 
Kuinka kauan nukuitte? Yli 8 tuntia 
 
Nelly haastatteli retkeläisiä: 
Oliko siellä hauskaa? Oli 
Oliko siellä hyvää ruokaa? Hyvin hyvää 
Oliko siellä hyttysiä paljon? Ei 
Mitä teitte? Me pelasimme, leikimme, teimme trangialla ruokaa ja huusimme aaluettea. 
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LUMIKKOJEN YÖRETKIGALLUP 
 
1. Jännittikö retkelle lähteminen? Miksi? 
2. Millaista ruoka oli retkellä? 
3. Mikä retkellä oli kivointa? 
4. Kuvaile koko retkeä yhdellä sanalla. 
 
Veeti 
1. Ei oikeastaan jännittänyt 
2. Tositositosi hyvää 
3. Ulkona oleminen 
4. Hauska 
 
Henriikka 
1. Jännitti, kun piti nukkua poissa kotoa 
yötä. 
2. Mahtavan hyvää 
3. Kirkonrotta 
4. Kiva 

Joonas 
1. Jännitti, mitä retkellä tehdään. 
2. Erittäin hyvää 
3. Ulkona oleminen 
4. Kiva 
 
Juho 
1. Joo, joo, joo. Jännitti, millaista siellä on. 
2. Maailman hyvää 
3. Ulkona oleminen 
4. Hyvä

 
Teksti: Liito‐oravat ja Lumikot ‐laumat, kuvat Enni Heikintalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Retkeläiset valmistautuvat merkkien jakoon ja lipunlaskuun.
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SUDENPENTUJEN JA SEIKKAILIJOIDEN JUHLALEIRI  
VÄLKE RÄYSKÄLÄSSÄ 10. – 13.6.2010 

 
Tervetuloa sudenpentujen ja seikkailijoiden leirille juhlimaan 100-vuotiasta  
suomalaista partiota! Leirin ohjelmassa on elämyksiä ja uusia taitoja sekä historian 
havinaa partiotarinoiden kertomana. Leiri on kolmen lippukunnan yhteinen: Harjavallan 
Pirkat, Nakkilan Partiolaiset ry ja Ryttylän Eräveikot ry. Välkkeeltä siis löydät varmasti 
uusia partiokavereita! 
 
Ilmoittautuminen ja leirimaksu 
Välkkeelle ilmoittaudutaan palauttamalla ilmoittautumislomake omalle johtajalle 
30.4.2010 mennessä. Leirimaksu on 40 euroa/hlö. Leirimaksu tulee maksaa 30.4.2010 
mennessä Nakkilan Partiolaiset ry:n tilille 528508-244258.  
 
Maksun viestiksi tulee ehdottomasti kirjata ”Välke, leiriläisen nimi”. 
 
Nakkilan Partiolaisten Välke-yhteyshenkilöltä: Enni Heikintalo, p. 050 511 4349, 
enni.heikintalo@hotmail.com. 

 
 
 

 

AIKAKONE -taitokisat 
Sudenpennuille ja Seikkailijoille  

lauantaina 29.5.2010 Noormarkussa 
 

Tykkäätkö jännittävistä seikkailuista? Onko  
historia lempiaiheesi tai pidätkö kenties  
matkustamisesta? Lähde reippaasti mukaan tapahtumaan yhdessä 
oman laumasi tai joukkueesi kanssa. Ilmoittautumislaput ovat jo jaossa. 
Muista siis palauttaa se ajoissa omalle johtajallesi, niin olet aikakoneen 
matkassa mukana! 
 

Lisätietoja: akela Enni Heikintalo, p. 050 5114349 
      sampo Hanna Knihti p. 040 5143747 
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Matkalla kohti Kilkettä! 
 
Kun saat tämän lehden luettavaksi, on 
Kilkkeeseen aikaa enää alle 100 päivää.  
 
Kilkeelle on tulossa noin 10 000 leiriläistä,  
jotka on jaettu neljään alaleiriin Raffuun,  
Lapaan, Tuikkuun ja Kalevaan sekä  
perhekylä Pöpöön ja palvelukylä Leivoon.  
 
 
Nakkilan Partiolaisista Kilkeelle on lähdössä 10 leiriläistä: 3 tarpojaa,              
1 samoaja, 3 vaeltajaa ja 3 aikuista.  
 
Tässä muutamia tietoiskuja Kilkeeseen liittyen: 
 

• Kyyti Kilkkeen leiripaikalle Evolle tapahtuu Lounais-Suomen Partiopiirin 
yhteiskyydillä. Nouto tapahtuu Nakkilasta ja lippukuntamme kustantaa 
leiriläisten kyydin.  

• Nakkilan Partiolaiset asuvat Kilkeellä Raffu -alaleirissä. Raffu alaleiriin 
kuuluvat Lounais-Suomen Partiopiiristä ja Finlands Svenska Scouterista 

•  ja Rumba. Nakkilan 

• 

 50 leiriläistä.  

ana. 

 voi harjoitella jo ennen leiriä: ”Raffu on koti, keskellä 
Kilket  

• Lisätietoj
ksi Nummelinilta,  

o 
o Nettisivuja kannattaa seurata ahkerasti, sillä varsinkin Kilkkeen 

omille sivuille tulee koko ajan lisätietoja leiristä. 

tulevat leiriläiset (yhteensä 2000).  

Raffu alaleirissä on neljä kylää Rock, Reggae, Rap
Partiolaiset kuuluvat Rumba –kylään (500 leiriläistä).  

Rumba –kylässä on useita savuja ja Nakkilan Partiolaiset (NaPa) ovat samassa 
savussa Harjavallan Pirkkojen (HaPi), Teljän Partion (TePa Kokemäeltä) ja 
Euran Peurojen (EuPe) kanssa. Lisäksi kanssamme samassa savussa on vajaa 
10 ulkomaalaista partiolaista. Savumme koko on noin

• Savumme johtaja ja nimi tarkentuvat kesän aik

• Alaleirimme huutoa
tä, fiilis on korkeella, silmässä pilkettä!” 

a leiristä  
o Lippukuntamme Kilke-kontakti Ale

p. 050 3389 336 ja aleksi.nummelin@dnainternet.net  
Kilkkeen kotisivuilta www.kilke.fi 
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Tuulahduksia Tulus –lippukuntaleireiltä 

Tulus on Nakkilan Partiolaisten oman kesäleirin  

perinteinen nimi. Tässä jutussa on esitelty  

tiivistäen aikaisemmissa Oma Napoissa  

ilmestyneitä Tulus tarinoita. Enemmän 

Tulus-kesäleirien historiasta voit lukea 

lippukunnan 30-vuotishistoriikista. 
 

Tulus VII. Vuonna 2000 järjestettiin Nakkilan Partiolaisten järjestyksessä seitsemäs 
Tulus kesäleiri Harjavallan Koivurannassa.  Leiriläisiä oli ¨mukana 30. ”Leirillä 
otettiin varaslähtö olympiatunnelmaan Sisukkaassa ViisiOttelussa eli 
paraolympialaisissa. Lajeina oli mm. kiekonheitto ”pyörätuolista”, jousiammuntaa 
yhdellä jalalla seisten ja pituushyppyä sokeana.”  Enni 
 
Tulus VIII. Vuonna 2001 oli Svengaa kuin Tulus kahdeksannen vuoro. Leiri 
järjestettiin Euran Harolassa. ”(--)Telttojen ja ruokakatoksen ja keittiön pystytyksen 
lomassa haukkasimme lounasta joka oli vain (vaivaiset) kolme ja puoli tuntia 
myöhässä… (--) Iltaohjelma oli viidakko aiheinen, jossa mm. taisteltiin krokotiilia 
vastaan, pelastettiin hätään joutunut Jane ja käytiin Professori Stabilon kanssa 
syvimmässä Afrikassa.” Leirillä vartiolaiset poimivat lupiineja lankojen värjäystä 
varten, punoivat kaisloista korin, askartelivat oljilla, tekivät osmonsolmun ja 
muovailivat savea. Sudenpennut valmistivat marakassit, reippailivat luontopolulla, 
tekivät naamarit. Myös perinteiset olympialaiset pidettiin leirillä kreikkalaisten lajien 
merkeissä. Noora ja Emilia 
 
Tulus IX. Vuonna 2006 järjestettiin lippukunnan yhdeksäs Tulus –kesäleiri 
muutaman vuoden tauon jälkeen. Leiripaikkamme Salonpää oli Kokemäellä 
Sääksjärven rannalla. Leiriläisiä Tulus IX:llä oli 20 ja johtajia parhaimmillaan 15. 
Leiriohjelma sisälsi mm. leirikasteen, erilaista nikkarointia; paperirullatelineen, 
narrin ja leirijakkaran ja vartiolaisilla tietenkin haikin. Leiristä tehtiin myös leirin 
jälkeen leirilehti, joka koostui leiriläisten leirillä tekemistä sivuista. Aiheina 
leirilehdessä löytyi mm. haastatteluja, kuvia, ruokalistaa ja leiripäiväkirjaa.  
Hanna ja Riitta 

 
Tulus X. Vuoden 2007 Tulus oli nimeltään JuhlaTulus X johtuen siitä, että 
partioliike täytti 100 vuotta, Nakkilan Partiolaiset 30 vuotta ja itse Tulus -kesäleirikin 
juhli pyöreitä. Leirillä tutustuttiin mm. Englantilaisiin tapoihin nauttimalla ruoaksi 
munakasta, marmeladia, kolmiovoileipiä ja nuotiolla käristettyä fish and chips -
pikaruokaa. Viimeisenä leiripäivänä vanhemmat ja kutsuvieraat olivat tervetulleita 
tutustumaan leiriin ja juhlistamaan partion virallista syntymäpäivää. Tasan 100 
vuotta sitten (1.8.1907) oli alkanut ensimmäinen partioleiri Englannissa. Noora 
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JOHTAJAT KOULUTUS 
APUA!!! OLENKO KOULUTUKSEN TARPEESSA? 

SYKSYN 2010 PARTIOKURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT! 
 

Toimi näin: Ilmoittaudu ajoissa, viimeinen mahdollisuus 1.5.!  
 
Syksyn 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. 
Repolaisessa, majan ilmoitustaululla ja NaPan kotisivuilla olevasta SYYS-ILONASTA 
näet syksyn 2010 koulutustapahtumat. 
 
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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Iltatarina – Sulo ja tarpoja-suomi-sanakirja 
 
 

Seikkailujoukkue Suklaasukkulat oli suorittanut seikkailijaohjelman loppuun viime 

vuonna. Se tarkoitti sitä, että nyt Sulon sekä muiden Suklaasukkuloiden oli aika 

siirtyä eteenpäin partiotaipaleellaan. Heistä tuli tarpojia.  
 

Uusi ikäkausi toi mukanaan useita uusia käsitteitä, joita uusien tarpojien oli 

opeteltava. Nyt suoritetaankin puolen vuoden ajan yhtä tarppoa, johon kuuluu 

pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Ikävintä uudessa ikäkaudessa 

Suklaasukkuloiden mielestä oli se, että tyttöjen ja poikien oli jakauduttava eri ryhmiin. 
 

Onneksi heidän vartionjohtajansa Severi kertoi, että koko entinen Suklaasukkulat -

ryhmä tapaa toisensa vähintään kahden kuukauden välein. Tapaamisista käytetään 

nimitystä KITT eli koko ikäkauden tarpojatapaaminen. Sulo pontevana partiolaisena 

keksikin, että tyttöjen uuden vartion nimi voisi olla sama, mitä se oli ennen ryhmien 

yhdistymistä ollut eli Suklaat ja heidän poikavartionsa nimi entinen Sukkulat. Näin 

ryhmien kokoontuessa yhteen he olisivat jälleen Suklaasukkulat.  
 

Tarpojakäsitteet tuntuivat Sulosta aluksi äärimmäisen vaikeilta, eikä hän aina 

muistanut oikeita nimityksiä. Sulo huomasi kuitenkin, että kaikkein vaikeinta uuden 

ikäkauden sisäistäminen oli vartionjohtajille. Alkukankeudesta päästyään Sulon vartio 

Sukkulat aloittivat tänä vuonna tarpojaohjelman Luovuustarpolla ja ovat siitä jo 

muutaman aktiviteetin suorittaneet. Sulo nautti eniten aktiviteetistä, jossa hän sai 

esiintyä ja näyttää omia ilveilijän lahjojaan.  

 

Tiedätkö mihin tapahtumaan Sulo sekä muut 

tarpojaikäiset partiolaiset voivat osallistua 

ensi syksynä Nakkilassa?  

 

Anna-Liisa 
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TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT ja KESÄ 2010 
 

Alkaa Päättyy Tapahtuma Paikka 

  Partiomajan maalaustalkoot Nakkila 

la 29.5 la 29.5 AIKAKONE -taitokilpailut 
Sudenpennuille ja seikkailijoille  

Noormarkku  

to 10.6 su 13.6 VÄLKE -kesäleiri 
Sudenpennuille ja seikkailijoille  

Räyskälä, Loppi 

ke 28.7.  to 5.8. SP:n VI suurleiri Kilke 2010 
Tarpojille, samoajille ja vaeltajille 

Evo, Hämeenlinna 

Syyskuu  Partiotoiminta käynnistyy lippukunnassa Nakkila 

pe 26.11 su 28.11 Tarpojien Taitopäivät  
Luovuus- ja selviytymistarpot  

Nakkila 

 
 

 
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.  
 
Kirjan hinta on 16 € 
 
 

 
Pillinaru viralliseen partiopukuun  
 
Pillinarun hinta on 7 € ja partiopillin hinta on 10 €  
 
Uuden ikäkausijaon mukaisesti pillinarujen värit 
menevät seuraavasti:  

• tarpojat = violetti 
• samoajat = vihreä 
• vaeltajat = ruskea 
• partiojohtajat = valkoinen 
• aikuiset, jotka eivät ole käyneet PJ-kurssia = sininen 
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SARJAKUVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NaPan sudenpentujen sarjakuvakilpailun voittaja sarjakuva. Piirtänyt Elli Hakulinen, Liito-oravat –lauma. 
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