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Nakkilan Partiolaiset ry 
 

Hallitus ja vastaavat 2011 
 
Hallitus 
 
Lippukunnanjohtaja 
Virpi Luoma, p. 040 7063 566, virpiluoma@hotmail.com 
 
Hallituksen muut jäsenet 
Anni Palomäki, p. 050 5632 259, anni.heikintalo@hotmail.com 
Anna-Liisa Tarmo, p. 0400 599 093, anna-liisa.tarmo@utu.fi 
Aleksi Nummelin, p. 050 3389 336, aleksi.nummelin@dnainternet.net 
Emilia Asikainen, p. 050 4051 649, neppari-94@hotmail.com 
Timo Tuomala, p. 044 035 5314, shivun_@hotmail.com 
 

  
Vastaavat 
 
Taloudenhoitaja 
Hanna Knihti, p. 040 5143 747, hknihti@luukku.com 
 
Oma Napa- ja koulutusvastaava 
Noora Heikintalo, p. 050 3303 062, noo-ra@netti.fi  
 

 
Oma Napa 2/2010 

Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti  

Päätoimittaja  Noora Heikintalo 
Julkaisija Nakkilan Partiolaiset ry 
Painos  70 
 
Lehti on luettavissa myös sähköisesti kotisivuillamme 
osoitteessa: http://www.nakkilanpartiolaiset.fi/omanapa.html 
 

 

Kannen kuvassa Lentävä matto syysleirillä 2010 vasemmalta lukien: 
Aleksi, Veeti, Aleksi, Eetu, Juho, Laura, Anna, Kiia ja Elli 
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Päätoimittajan tervehdys 
 

Uusia napalaisia, jee! 
 

Lippukuntamme saa olla iloinen, että toimintaan on tullut mukaan uusia partiojohtajia. 

Lippukunnan jäsenmäärän lisääntyminen ei onnistu sormia napsauttamalla. Tärkein 

lippukunnan toiminta on viikoittaiset partioillat. Ilman akeloita, sampoja tai vartionjohtajia 

lippukunnassamme tuskin olisi yhtään sudenpentua, seikkailijaa tai tarpojaa. Suuri kiitos siis 

heille! Uudet partiojohtajat ovat aina tervetulleita ja jokaiselle löytyy varmasti mielekästä 

tekemistä oli se sitten puiden pilkkomista, vartionjohtajana toimista, leiritavaroiden 

kuljettamista, retken ruoanlaittoa, myyjäisten järjestämistä, majan kunnossapitoa tai 

vanhempainvartion vetämistä.  Älä jätä partion harrastamista huomiseen! 
 

Noora  

Vv. lippukunnanjohtajan tervehdys 
 

Terveisiä sateisesta Kööpenhaminasta! Muutin syksyn alussa 

pysyvästi iloisten tanskalaisten keskelle, ja niinpä lippukuntaa 

on syksyn luotsannut varalippukunnanjohtaja Aleksi - 

kiitokset vielä hänelle! Olen viime viikkoina lukenut kaiholla 

uutisia Suomeen saapuneesta talvesta - täällä on harmaata ja vettä sataa lähes joka päivä, 

mikä nostaa helposti koti-ikävän pintaan. Lunta ja pikku pakkasta on ikävä! Koti-ikävän 

hoitamiseen on onneksi monia konsteja. Partiolehtiä ja piirimme nettisivuja olen lueskellut 

täälläkin. Silmiini on osunut jo useasti piirin tulevan talvileirin ja oman lippukuntamme 

nimikkoleirin, Napaketun, mainos. Kyllä on sadesäässä tehnyt monta kertaa mieli 

ilmoittautua mukaan. Vaikka välimatka saattaa osoittautua minulle liian pitkäksi, 

toivottavasti muut lippukuntalaiset kuitenkin innostuvat lähtemään, ja pääsevät nauttimaan 

suomalaisesta talvesta ja leireilystä minunkin puolestani! 
 

Iloista joulunodotusta, 

Emilia       Vv: virasta vapaa 
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Syysleiri 2000 Wambi II 
 
”Perjantai-ilta kului tavaroiden järjestelyn ja 
Halloween-aiheisen iltaohjelman merkeissä.  
– Vielä ennen kotiin lähtöä sunnuntaina 
vartiolaiset punoivat pannunalusen ja 
sudenpennut askartelivat solmu-ukon”  
Hanna V. ja Antti T. 
 
Syysleiri 2001 Intiaanit luonnossa 
 
”Päästyämme perille alkoi johtajien suuri takavarikointioperaatio. Saaliiksi he 
saivat pari radiota sekä läjän kortsareita. Iltaohjelma oli Käpyjen järjestämä 
perinteikäs kynttiläpolku. --- Sudenpennut puuhailivat lauantaina luontomerkin 
parissa, rakensivat linnunpönttöjä ja bongasivat lintuja. Vartiolaisten aika kului 
Intiaani-taitomerkin ohjelmien parissa. Johon kuului rosvopaistintekoa, 
helmikirjontaa, rumpujen tekoa ja intiaanipäähineiden väsäystä. Lauantain 
iltaohjelma oli Havaiji-aiheinen. Sunnuntaina intiaanit tekivät vartioittain 
toteemipaalut maalaten ja veistellen puupölkkyä ja sudenpennut istuttivat taimia.  
Team Butte 
 

Syysleiri 2002 
 

Afrikka-aiheisessa iltaohjelmassa kisailtiin        
mm. heimojen välinen tietokilpailu sekä 
kuunneltiin afrikkalaista rumpumusiikkia. 
Hupipuolella valittiin leirin Tarzan, joka 
osoittautui Ekiksi. ---Keskellä yötä  
nuoremmille johtajille järjestettiin 

vaeltajakaste, jossa mm. koitettiin eksyttää heidät Merimaan 

2000-luvun 

Perinteisiä syysleirejä 
 



Oma Napa 2 • 2010  5 
 

  

metsiin, ja syötettiin ”Jacky –suolapaloja”. Lauantain iltaohjelma vietettiin 
Eurooppa-aiheisissa tunnelmissa. Laulujen ja sketsien lomassa kisailtiin matkasta 
Merimaan ympäri, jonka saavutti Antti. Sunnuntaina vartiolaiset veistelivät 
pyöritettävän puusoittimen ja sudarit pelailivat ulkopelejä. Vaeltajaryhmä Kängi 
 
Syysleiri 2006 
 
Syysleiri ei aina ole ollut nimensä 
mukaan syksyinen vaan joskus 
hyvinkin talvinen. Näin oli myös 
vuonna 2006. Lumesta huolimatta 
vartiolaiset yöpyivät talviteltoissa 
kaminan lämmössä. Ohjelma oli 
perinteinen sudenpennuilla oli 
omaa ohjelmaa kuten temppurata, 
pullien leivontaa ja isänpäivä-
kortin askartelua. Vartiolaisilla oli 
perinteinen päiväsuunnistus 
Merimaan lähimaastossa. 
Suunnistuksen aiheena oli 
kansainvälisyys ja vartiolaiset 
saivat mm. valmistaa italialaista 
ruokaa trangialla. Noora 

 
Kuvassa vartiolaisia suunnistuksen lähtötehtävänä olleen lentokoneen kimpussa.  
 
 
  Syysleiri  2009 Woomal 
 

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhanke Woomal oli 
viime vuoden syysleirin aiheena. Leiriläiset tutustuivat mm. 
Afrikan eläimiin, turbaanin tekoon ja afrikkalaiseen ruokaan. 
Iltaohjelmassa kuunneltiin senegalaisia rytmejä ja opeteltiin 
muutama tanssiliike. Noora
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Lip-pu-kun-nan pe-rin-tei-sen syys-lei-rin tee-ma-na o-li tä-nä syk-sy-nä 

”Len-tä-vä mat-to”. Len-tä-vän ma-ton tai-kaa o-li us-kal-ta-nut läh-te-ä tes-

taa-maan 14 su-den-pen-tu-a, 6 seik-kai-li-jaa, 5 tar-po-jaa, 3 sa-mo-a-jaa ja 

tar-peek-si joh-ta-ji-a! Per-jan-tain il-ta-oh-jel-mas-sa hil-jen-nyt-tiin miet-ti-

mään par-ti-o-i-han-tei-ta ja lau-an-tai-il-ta-na lei-ri-läi-set va-pa-ut-ti-vat 

lam-pun hen-gen e-ri-lais-ten teh-tä-vien a-vul-la.  

 

Ku-vas-sa su-den-pen-nut 

koit-ta-vat sun-nun-tain tai-

ka-mat-to-tur-na-jai-sis-sa 

saa-da ma-ton len-tä-mään! 

Tur-na-jais-ten mui-na la-

jei-na o-li muun muas-sa 

lam-pun heit-to-a ja pu-hal-

lus-ki-saan.  

 

Lokakuussa	  2010	  
LIPPUKUNNAN	  SYYSLEIRI	  ”LENTÄVÄ	  MATTO”	  

MERIMAASSA	  15.–17.10.2010	  
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Nakkilan Partiolaiset ry:n syyskokous valitsi 13.11.2010 lippukunnalle hallituksen vuodelle 

2011. Hallitus sanana on varmasti nuoremmille partiolaisille outo ja sitä on vaikea käsittää, 

koska sitä ei voi suoraan nähdä, kuten esim. junan tai kirkon. Vanhemmille partiolaisille voi 

sanasta tulla mieleen Suomen valtion tai suuryritysten hallitukset, joilla on suuri vastuu, paljon 

valtaa ja hirmuisesti hommia. 
 

Seuraavaksi lyhyt esittely siitä, mitä Nakkilan Partiolaisten hallitus tekee ja mikä se on. NaPan 

hallitukseen kuuluu 5-6 yli 16-vuotiasta partionjohtajaa. Vuoden 2011 hallituksen jäsenet ovat 

Virpi, Anni, Anna-Liisa, Aleksi, Emilia A. ja Timo. Heillä on erilaisia tehtäviä hallituksessa. 

Yksi pitää huolen majan kunnosta, toinen päivittää NaPan kotisivuja, kolmas päättää miten 

järjestetään ensi kesän kesäleiri, neljäs kirjoittaa kaikki tehdyt päätökset paperille ja viides 

järjestää johtajistolle lepohetkiä. Kuudes eli Virpi on lippukunnanjohtaja ja hänellä on paljon 

tehtäviä. Hän esimerkiksi varmistaa, että juuri sinulla napalaisella on kaikki hyvin ja sinun 

ryhmälläsi on johtaja ja partiotoimintasi on mielekästä. 

 

Hallituksella on valta päättää millainen 

lippukunta Nakkilan Partiolaiset on. Pidä 

mielessä, että jonain päiväni myös sinulla 

saattaa olla se valta  

 

Kuvassa NaPan hallitus vuonna 2011. 

Ylhäällä vasemmalta lukien Aleksi ja Timo 

ja alhaalla vasemmalta lukien Emilia, Virpi 

ja Anni. Kuvasta puuttuu Anna-Liisa.
 

 

Mikä ihmeen NaPan hallitus? 
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HYVÄ PARTIOLAINEN JA KOTIVÄKI! 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE JA LUPAUKSENANTO 

NAKKILAN KIRKOSSA MAANANTAINA 6.12.2010 
 
 

Itsenäisyyspäivänä järjestetään lippukunnan perinteinen soihtukulkue ja lupauksenanto-
tilaisuus 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.  
 
Ohjelma 15.30 harjoitukset kirkossa 

16.30 kulkue lähtee  
 17.00 kulkue sankarihaudoille, jonka jälkeen lupauksenanto kirkossa 
 18.00 tilaisuus päättyy 
 
Pukeutuminen Virallinen partioasu 
    
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. 
 
Kirkossa on tilaisuuden jälkeen myynnissä partiolaisten joulukortteja. Postikorttipaketti (5 
kpl) 3€, taitekorttipaketti (5 kpl, sis. kirjekuoret) 5€. Varaa mukaan käteistä rahaa. 
 
Itsenäisyyspäivän viettoon voivat osallistuvat kaikki  
partiolaiset. Myös vanhemmat ovat tervetulleita  
seuraamaan soihtukulkuetta ja lupauksenantoa!  
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NAPAN JOULUJUHLA 
 

Nakkilan Partiolaisten joulujuhla on tiistaina 14.12.  

klo 18.00–19.30 partiomajalla. Ota mukaasi partiohuivi,  

muki, tonttulakki ja 2–3€ joulupaketti. 

 

Huom! Sudenpennuilla ei ole omaa laumailtaa vaan kaikki kokoontuvat majalla klo 18.00 

 

 

PARTIOLAISET JA VANHEMMAT! 

 
KIITOKSET TEILLE OSALLISTUMISESTA 

LIPPUKUNNAN ADVENTTIKALENTERIKAMPANJAAN! 
 

Lippukunta myi kalentereita yhteensä noin 350 kpl 
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Sulo on ollut tarpojana kohta vuoden ajan. Hänestä tuli tarpoja tammikuussa 

2010. Heidän vartionsa Suklaat on saanut kohta valmiiksi luovuustarpon, vain 

viimeinen silaus eli Tarpojien Taitopäivät (TTP) on vielä edessä. Tarpojien 

Taitopäivässä Sulo odottaa eniten naapurilippukunta Huimakan Toimeliaissa 

olevien tarpojien näkemistä. Sulo ystävystyi heihin viime kesäleirille Kelkillä ja 

hän toivoo, että tapaisi heidät taas TTP:ssä.  

 

Tänä syksynä Sulon vartio aloitti tekemään leiritarppoa. Sulo on eniten pitänyt 

retkistä, joita he ovat vartion kanssa tehneet. Viimeisellä retkellä he rakensivat 

A-pukin joen yli ja puhdistivat myrskylyhtyjä. Hauskinta oli kuitenkin istua 

nuotiolla ja paistaa makkaraa ja kertoa kummitustarinoita. Toki Sulo osaa 

muutakin ruokaa nuotiolla valmistaa kuin lämmittää makkaroita. He ovat 

paistaneet nuotiolla popcornia, kananmunia ja rosvopaistia (eli kypsentäneet 

ruokaa foliossa nuotion alla). Lisäksi Sulo on tehnyt ystäviensä Sakarin ja 

Petterin kanssa trangialla vartioillassa pitsaa, mikä oli ihan parasta! 

Vartionjohtaja Severi on myös kertonut, että hänen sveitsiläinen partioystävä 

Luca tulee jälleen Suomeen ja Luca luvannut opettaa vartiota tekemään 

trangialla sveitsiläistä juustofonduetä. 

 

Osaatko sanoa, mitkä tarpot Sulolla on 

vielä edessä ja osaatko piirtää  

ne kuvaan?  

	 

Noora	 

 

Iltatarina – Sulo ja leiritarppo 
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TÄYTÄ RISTIKKO ALLA OLEVIEN VIHJEIDEN PERUSTEELLA. 

 

⇓  

  1.              

  2.                 

3.                    

  4.                   

   5.              

 6.                

   7.               

  8.              

  9.               

 10.                    
 
1. Partiokolo 
2. Rakastaa ja suojella ... 
3. Sulo on suorittanut jo leiri- ja ?- tarpon 
4. Kuinka monta olet jo myynyt näitä? 
5. Uuden lippukunnanjohtajan sukunimi 
6. Laavu, teltta, hätämajoite, sateenvarjo ym. 
7. Sitoudun partion arvoihin, antamalla tämän.  
8. Kesän 2012 piirin samoajaleiri 
9. Tähän voi puhaltaa 
10. Ensi vuoden talvileiri 
 

VASTAUS: _________________________________ 

PULMATHTÄVÄ 
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TAPAHTUMAKALENTERI TALVI JA KEVÄT 2011 
 

Alkaa Päättyy Tapahtuma Paikka 

6.12 6.12 Itsenäisyyspäivän lupauksenanto ja kulkue Nakkila 

14.12 14.12 Nakkilan Partiolaisten joulujuhla Nakkila 

  Partio alkaa  

24.2.2011 27.2.2011 Piirin talvileiri Napakettu  Yläne 

26.2 26.2 Napaketturetkipäivä sudenpennuille ja 
seikkailijoille 

Yläne 

18.3 20.3 Erätaitoperuskurssi tarpojille  

 

 
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 


