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Vau! Löydän itseni pitkästä aikaa Oma Napan puikoista. Lehteä on 
aina niin kiva lueskella, joten olen iloinen, että uusi Oma Napa on 
kohta taas valmiina ja lippukuntakavereilla luettavana.  
 
Tämän lehden sivuilta voit lukea sudenpentujen, seikkailijoiden, 
tarpojien, samoajien ja johtajien kuulumisia. Innostu, opi, ihmette-
le, tutustu, kysy, tule mukaan, päätä pistää paremmaksi… Partio 
on tätä kaikkea! 
 
Enni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervehdys NaPalaiset! 
 
Alkuvuosi on ollut partiossa ihan peruspartiota: viikoittaisia koko-
uksia, yöretkiä sekä yhdessäoloa. Pienellä johtajaporukalla pysty-
tettiin kota liikuntahallin pihaan (siitä voit lukea tästä lehdestä li-
sää..), mutta muuten on puuhailtu jokainen tahoillaan. Nyt onkin 
odotusta ilmassa. Odotetaan kesää ja Piiru14-suurleiriä! 
 
Lippukunnastamme leirille lähtijöitä onkin paljon (toki mukaan 
olisi mahtunut enemmänkin, ainakin seikkailijoita sekä tarpojia) ja 
uskon, että heinäkuun lopussa saamme nauttia Evolla ”leppoisista” 
leiripäivistä. Kun elokuussa partiokokoukset taas jatkuvat, ollaan 
kokemuksia rikkaampia. 
 
Ennen kesälomaa sudenpennut ja seikkailijat ehtivät kisailemaan ja 
koko lippukunta kokoontuu viettämään keväänpäätöstapahtumaa 
majalle 20.5. Nautitaan keväästä ja partiosta! 

 
Virpi ”Vippe” Luoma 

 
Ps. Seuraa meitä facebookissa ja www.nakkilanpartiolaiset.fi -sivuilla.  

Lippukunnanjohtajan tervehdys 

Päätoimittajan tervehdys 
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ESITTELYSSÄ SEIKKAILIJAJOUKKUE APINAT 
 
Seikkailijat ovat 10-12 vuotiai-
ta. Meitä seikkailijoita on neljä-
toista. 
 
Partioilloissa pelaamme pelejä, 
askartelemme ja harjoittelem-
me partiotaitoja. Ja ulkoilemme 
hyvällä säällä. Olemme harjoi-
telleet lipunnostoa ja erilaisia 
solmuja. Suoritamme tällä het-
kellä Itä-ilmansuunnan aktivi-
teetteja. 
 
Olemme valinneet taitomerkik-
si retkikokki- ja leivonta-merkit, jotka suoritamme kevään aikana. Leivoimme marjapiira-
kan ja se oli hyvää. Keväällä meillä seikkailijoilla on tulossa yöretki. 
 
Partioiltojen lopussa kokoonnumme sisaruspiiriin, emmekä päästä peikkoja piiriin. :-) 
 
Teksti ja kuva: Apinat 

 
 
LIPPUKUNNAN FACEBOOK-SIVUILLA NÄHTYÄ  

 
Hei kaikki! Seikkailijat kirjoittivat 

lehtijutun Oma NaPa -lehteen! Seik-

kailijat olivat torstaina 6.2. teke-

mässä ryhmätöinä juttuja eri paik-

koihin partioasioista ja -tekemisistä.  

 

Julkaisijat: Riikka, Heidi, ja Saana R-K 

 

 

 

 

 

Tykkää NaPa:sta Facebookissa: 

facebook.com/nakkilanpartiolaiset 

  

Mistä on NaPa tehty? 
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ESITTELYSSÄ TARPOJAT 
 

Oma Napan toimitus kävi vierailulla tarpojien kokouksessa. Pienen maanittelun jälkeen tarpojat saatiin 

pariin kuvaan ja vastaamaan muutamaan kysymykseen. 

 
Vartion jäsenet? 

Aatu, Aleksi, Anna, Eetu, 
Joonas, Mauri 
Vj:t Perttu ja Otto 
 
Ryhmän nimi? 

Öööö… Onko meillä joku 
nimi? Ei meillä ole nimeä? 
Soitetaan Pertulle… 
 
Mitä olette partiossa puuhan-
neet? 

Tehtiin taskunuotioita. Len-
nokkikisa, kisaan sisältyi 
myös lennokkien arviointi. 
Syöty sokeria. Tehty oma 
peli. Erilaisia solmuja kark-
kinarusta. 
 
Mitä vielä haluaisitte tehdä? 

Popcornia! Pelata muuttuva 
labyrintti tai Pekingin arvoi-
tukset peliä. 
 
Teksti ja kuva: Enni 

 

  

Mistä on NaPa tehty? 
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KETUT-LAUMA YÖRETKELLÄ 
 

Sudenpentulauma Ketut aloitti uuden vuoden 

reippaasti yöretkeilemällä. Lauman osallistuja-

aktiivisuus oli jo syksyllä reipasta, eikä yöretki 

olut poikkeus. Laumalaisista 14 vietti aktiivi-

sen viikonlopun 11. - 12.1.2014 yöretkellä par-

tiomajalla.  

 

Yöretkellä suoritettiin osia maailma- ja raken-

telumerkeistä, lisäksi aloittelimme ensiapu-

merkin tekoa. 

 

Yöretken ohjelma koostui perinteisistä lipun-

nostoista ja -laskuista, lauluista ja huudoista. 

Lisäksi ruokaa tehtiin itse trangialla ja itse teh-

dyillä halstereilla nuotiolla. Säät suosivat juuri 

sopivasti, ja pulkkamäkeenkin päästiin. Yö-

pyminen aiheutti asianmukaista kuhinaa, ha-

lukkaat nukkuivat parvella, loput viettivät yön-

sä tuvan lattialla.  
 

 

Teksti: Anri 

Kuvat: Enni, Kati 
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Mitä mieltä Ketut itse olivat yöretkestä? Sudenpentujen omia näkemyksiä yöretkestä kuvitettuna. 
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PIIRU 14. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Hämeenlinnan Lammilla, Evon nuorisoleirialueella 22.–

30.7.2014. Sudenpennut ovat leirillä 26.–30.7.2014. NaPasta on lähdössä Piirulle 8 sudenpentua, 3 

samoajaa, 2 vaeltajaa, 12 aikuista johtajaa ja 5 lasta. 

NaPan johtajille luvassa jätskin ja kahvin täyteinen piirileiri 
 
Kesä tulee kovaa vauhtia ja samalla yksi 
kesän odotetuimmista leireistä Piiru14 
Evolla Hämeenlinnassa. NaPa:sta onkin 
lähdössä mukaan mukava joukko innok-
kaita leiriläisiä. Jokaiselle ikäkaudelle on 
leirillä järjestetty omaa ohjelmaan ja johta-
jaikäiset leiriläiset pestautuvat erilaisiin 
työtehtäviin. 
 
Johtajien kesken mietimme, että olisi kiva 
työskennellä jäätelökioskissa ja siitä se 
ajatus sitten lähti. Kyselimme mahdollisia 
avoimia pestejä leirin staabilta ja kaikkien 
mutkien jälkeen 
pääsemme kuin 
pääsemmekin pe-
rustamaan ihka 
oman jäätelökios-
kin leirille, tosin 
sivutuotteena 
saimme Nakkilan 
johtajaikäisten 
kanssa hoidetta-
vaksemme myös 
leirin ainoan kai-
kille auki olevan 
kahvilan ja kaupan, 
josta kaikki leiriläiset tulevat täydentä-
mään herkkuvarastojaan. Huh! Mutta ei 
hommaa, josta emme selviäisi! 

Suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin, sillä 
mietittäviä asioita on paljon. Helposti sitä 
ajattelee, että haetaan tukusta pari laatik-
koa karkkia ja myydään ne. Mutta ennen 
kuin päästään myymiseen asti pitää suun-
nitella kaluston kuljetus leirille, myyntira-
kennelma mistä ja millainen, vesi, sähkö 
ja muu tekniikka, kylmäsäilytystilat, oma-
valvontasuunnitelma, tuotteet, tarjous-
pyynnöt, mistä tilataan, miten toimitetaan 
leirille, mitä tilataan, paljonko tarvitaan 
tuotteita 4000 leiriläiselle, ettei tuotteet 
lopu heti tai vastaavasti jää ylimääräistä, 

mikä on lopul-
linen valikoi-
ma, hinnoittelu, 
että päästään 
meille asetet-
tuun myyntita-

voitteeseen, 
työvuorot… 

Paljon eri juttu-
ja ja kun näihin 
on saatu kaik-
kiin vastaus, 
voi vaan toivoa, 
että ilma on 

suotuisa ja asiakkaita riittää.  
 
Tällä hetkellä myyntiin on tulossa porilai-
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sen Jätskibaari Vohvelin irtojäätelöä, 
kauppaan paljon erilaisia karkkeja, sipsejä, 
mehuja, limppareita. Kahvion puolella 
taas tarjolla on muun muassa vohveleita 
kermavaahdolla, käsintehtyjä fudgeja, suo-
laista piirakkaa, cupcakeja, grillattuja 
sandwitchejä, pullaa, munkkia, tacoja, 
granita jäähilettä ja paljon muuta. Tuote-
valikoima tarkentuu vielä, kunhan saamme 
kaikki tarjouspyynnöt käytyä läpi.  

 
Tällä hetkellä suunnittelut on hyvällä mal-
lilla, vaikka vielä paljon tekemistä ennen 
leiriä onkin. Joka tapauksessa luvassa on 
makea leiri. 
 
Tervetuloa vierailemaan Piirun kaupassa 
ja kahvilassa! 
 
Teksti: Suvi 

Kuvat: Jätskibaari Vohveli, Enni 

 

 

NaPan johtajisto oli pitämässä 

kauppaa ja kahvilaa myös edellisel-

lä piirileirillä Reilalla vuonna 2009.  

Kuvissa tunnelmia Reilalta. 

 

Ristikon oikeat vastaukset: 1. KETUT, 2. SAMOAJAT, 3. PIIRU, 4. PARTIO, 5. OMENAPUU, 6. SEIKKAILIJAT,  

7. PARTIOHUIVI, 8. TARPOKA 
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NAKKILA TUTUKSI -tapahtuma järjestettiin 

8.3.2014 Nakkilan Liikuntakeskuksella. Mukana oli 

nakkilalaisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yhteisöjä esit-

telemässä toimintaansa. Tapahtuman järjesti 

Nakkilan kunta. Myös partiolaiset olivat mukana. 

Tapahtui eräillä messuilla.. 
Nakkila tutuksi -tapahtuma  
maaliskuussa 2014  
 
Edellisenä iltana kävimme tekemässä An-
na-Liisan, Even ja Janen kanssa lät-
ty(lettu)(räiskäle) -taikinaa, jonka tekemi-
sessä ilmeni joitain pieniä epäkohtia ku-
ten esimerkiksi vuotava ämpäri. 
 
Tapahtuma-aamuna ulkona satoi vaa-
kasuorassa räntää, joka ei kovasti moti-
voinut ketään, mutta päivä oli kuitenkin 
lämmin ja aurinkoinen. Saimme joukkoon 
liittymään Nicon, joka keksi keittää pan-
nukahvia (,joka oli menestys!). 
 
Anna-Liisa ja Tea paistoivat päivän täy-
dellisiä lättyjä (lettuja)(räiskäleitä), ensin 
kaasulla, sitten nuotiolla. Lätyn (le-
tun)(räiskäleen) paisto ei keskeytynyt 
edes siihen, kun tuuli nappasi kodan mu-
kaansa ja saimme reippaat palokuntalaiset 
sitä nostamaan. Jane näppärästi paikkasi 
kodan ja taas oli uljas maamerkkimme 
pystyssä. 
 

Lätyt (letut)(räiskäleet) sekä kahvi tekivät 
kauppansa ja iltapäivällä olimmekin sa-
vunhajuisia ja hieman jopa väsyneitä. To-
tesimme, että olo on kuin leiriltä tullessa: 
väsynyt, onnellinen, iloinen ja mutainen.  
 
Teksti ja kuvat: Vippe 
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Ratkaise ristikko. 
 

     

8. 

         

  

1.           

       

   

2.                 

   

 

3.           

        

    

4.             

    

    

5.                 

  
6.                         

  

   

7.                       
 

 

1. Mikä on sudenpentujen lauman nimi? 

2. Mikä ikäkausi on partio-ohjelmassa toiseksi viimeinen?  

3. Minkä niminen leiri on tulossa kesällä? 

 4. Siellä on sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset? 

 5. Sellainen kasvaa partiomajan vieressä ja tuottaa hedelmää? 

 6. Sudenpentujen jälkeinen ikäkausi? 

 7. Se on kaulassa kun mennään partioon? 

 

 

Oikeat vastaukset sivulla 9. 

 

 

 

Tekijät: Ida ja Inka seikkailijoiden Apinat-joukkueesta 

PULMATEHTÄVÄ 
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Paluumuuttajana partioon – Tean tarina 

                    Syysleiri 2013 

 
Kuka olet?  

Terve! Olen Tea Mustajärvi, 22-vuotias 
opiskelija Tampereelta! Opiskelen puhe-
terapeutiksi. Vaikka opintojeni vuoksi 
olen joutunut muuttamaan Tampereelle, 
ei se ole estänyt minua olemasta osa Nak-
kilan Partiolaisia. 
 
Kuinka kauan olet ollut partiolainen? 

Olen tullut partioon seitsemän vanhana, 
ekaluokkalaisena kuten varmaan monet 
partiolaiset. 
 
Olet siis ollut partiolaisen jo… viisitoista vuot-
ta? 

No itse asiassa en, lopetin partion kun 
olin kuusitoista. Lukio ja teini-ikä iskivät, 
heh. Ei vaan.. Silloin kun lopetin partion, 
minusta tuntui, etten osaa olla niin vas-
tuullinen kuin pitäisi. Olisi pitänyt ottaa 
ryhmä johdettavaksi ja samalla tasapaino-
tella lukion kanssa. Olisi se ihan varmasti 
onnistunut, mutta silloin tuntui hyvältä 
idealta lopettaa partiossa käyminen. 
 

Miten tulit takaisin partioon? 

No, niinhän siinä sitten kävi, ettei lopet-
taminen ollutkaan hyvä idea. Alkoi jos-
sain vaiheessa lukion jälkeen kadutta-
maan, että oli jättänyt näin mukavan har-
rastuksen. Muistelin usein kaikkia kivoja 
partiomuistoja, joita leireillä ja retkillä oli 
kavereiden kanssa saanut ja niinhän siinä 
kävi, että hitaasti mutta varmasti palasin 
partiopiireihin. Ensin kävin muutamalla 
leirillä auttamassa ja nyt yhtäkkiä huo-
maan olevani Nakkilan Partiolaisten halli-
tuksessa ja aika aktiivisesti jopa mukana 
erilaisissa tapahtumissa. 
 
Miltä tuntuu olla taas partiolainen? 

Nakki napsahtaa.. Ei vaan! Kyllähän tässä 
partiotouhussa hommaa riittää niin paljon 
kuin jaksaa vain tehdä, mutta hienoa on 
ollut! On ollut kiva huomata, että minut 
on otettu NaPa:ssa hyvin vastaan. Parasta 
partiossa on yhdessä tekeminen ja ul-
koilma. Odotan innolla ensi vuoden syys-
leiriä, jota olen luvannut yhteistyössä 
vanhojen partiokavereideni kanssa järjes-
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tää. Oudointa paluussa on ollut se, että 
poissaoloni aikana koko partio-systeemi 
on muuttunut. Täytyy alkaa opiskella, mi-
tä ovat seikkalijat, tarpojat ja muut, ennen 
kun oli vain sudareita ja vartiolaisia! 

Onko sinulla jotain terveisiä muille NaPalaisil-
le? 
Toivottavasti näen teitä sankoin joukoin 
erilaisissa tapahtumissa! On ollut kiva 
palata näin mukavaan porukkaan! 
 
 
Teksti ja kuvat: Tea 

 

              Partiossa saa hyviä muistoja! Lätynpaistoa vuosimallia 2014 Nakkila tutuksi -tapahtumassa 

 

 
PARTIO KUULUU MYÖS AIKUISILLE!  
Partiojohtajana toimiminen on parasta vapaaehtoistoimintaa. Aikuisena partiossa toimimisessa on 

kyse hyvän toiminnan toteuttamisesta yhdessä nuorten ja toisten aikuisten kanssa. Sinun ei tarvitse 

olla valmiiksi eräjorma tai ohjelmatoimisto. Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita. Partiossa opitaan 

yhdessä. Paljon koulutustakin on tarjolla. 

 

Mitä aikuinen voi partiossa tehdä? Ruuanlaittoa retkellä tai leirillä, majatalkoissa auttamiren, tyhmän 

vetäminen, projekteissa auttaminen (esim. kalenterimyynti), johtajiston rentoutushetken järjestämi-

nen, autonkuljettajana toimiminen, avustaminen retkillä ja leireillä, oman osaamisen jakaminen – oli 

se sitten mitä tahansa… 

 

Jos haluat mukaan, tervetuloa! Ota yhteyttä lippukunnanjohtaja Vippeen, p. 040 706 3566. 
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Ketut-lauman sudenpentu Liine Aaltonen viettää kevään ja kesän perheensä kanssa ulkomailla isänsä 

työkomennuksen vuoksi. Oma Napa pyysi Liineä kertomaan kuulumisia maailmalta. 

 

Hi! Terveiset Clevelandista, USA:sta!  

 
Olemme olleet täällä nyt reilut kaksi viik-
koa isin työn takia. Vielä olisi kolme ja 
puoli kuukautta jäljellä.  
 
Me lensimme tänne New Yorkin kautta. 
Jäimme sinne vuorokaudeksi katselemaan 
nähtävyyksiä, mm. Times Squaren, Em-
pire State Buildingin, WTC-tornien sor-
tumispaikan ja Brooklyn Bridgen. Aje-
limme metrolla, jossa haisi pahalle, 
söimme hampurilaisia ja otimme lennosta 
keltaisen taksin. Kaduilla kävellessä ihas-
telimme pilvenpiirtäjiä ja ihmispaljoutta. 
Seuraavana päivänä jatkoimme tänne 
määränpäähän. 
 
Täällä on tosi kivaa. Meidän hotellihuo-
neessa on kaksi kerrosta. Minä nukun sis-
kon ja veljen kanssa yläkerrassa. Joka 
aamu käydään hotelliaamupalalla, jossa 
syön mieluiten puuroa, hedelmiä, muf-
finsseja, köyhiä ritareita ja pannukakkuja. 
Tässä lähellä on paljon erimaalaisia ravin-
toloita, joissa ollaan käyty syömässä. 
Tykkäsin eniten thaimaalaisista nuude-
leista ja vähiten meksikolaisista tacoku-
peista. Jäätelöä ollaan syöty melkein joka 
päivä, kun se on niin hyvää ja valikoimat 
ovat ihan valtavat. 
 
Nyt ulkona on jo tosi lämmintä, mutta 
kun tulimme, satoi lunta. Ajoimme lento-
kentältä kesärenkailla lumisohjossa hotel-
lille. Liikennettä on paljon ja se oli silloin 
aika sekaisin. Nyt on kivempaa, kun tar-
kenee jo t-paidalla.  

 
Odotan, että hotellin ulkouima-allas ava-
taan ensi kuussa. Sitä odotellessa ollaan 
käyty uimassa paikallisen monitoimitalon 
uimahallissa. Aikaa ollaan vietetty myös 
läksyjä tehden, leikkipuistossa, suurissa 
ostoskeskuksissa, hotellin pihalla ja vii-
konloppuisin ajelemalla katsomassa ym-
päristöä ja nähtävyyksiä.  
 
 

KUULUMISIA MAAILMALTA 
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Viime viikonloppuna olimme Berlinissä, 
jossa asuu maailman suurin Amish-
yhteisö. Ihmiset ajelivat hevosrattailla, 
miehillä oli henkselihousut ja lierihatut ja 
tytöillä pitkät mekot ja hilkat päässä. 
Kaikki oli ihan, kuin ennen vanhaan.   
 
Pääsiäistä lähdemme ensi viikonloppuna 
viettämään Kanadan puolelle, Niagaran 
putouksille ja Torontoon.  
 
Ihmiset ovat täällä hymyileviä ja ystäväl-
lisiä ja tulevat tosi usein juttelemaan. On 
aika tylsää, kun joka paikassa puhutaan 
englantia, eikä itse ymmärrä mitään. En 
osaa vielä paljoakaan englantia, mutta 
opettelen sitä koko ajan. Äiti ja isi tulk-
kaavat aina, kun en ymmärrä. Kiva, että 
koulussakin alkaa syksyllä englannin kie-
li. Matkustellessa huomaa, miten tärkeää 
on opetella vieraita kieliä. 
 
Aurinkoista kesää, nähdään syksyllä! 
 
t. Liine 
 

New York, Empire State Building 

Hevoskyyti Berlinissä 
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Koko lippukunnan yhteinenKoko lippukunnan yhteinenKoko lippukunnan yhteinenKoko lippukunnan yhteinen    

KEVÄÄNPÄÄTÖSKEVÄÄNPÄÄTÖSKEVÄÄNPÄÄTÖSKEVÄÄNPÄÄTÖS    

tiistaina 20.5.2014 klo 18 tiistaina 20.5.2014 klo 18 tiistaina 20.5.2014 klo 18 tiistaina 20.5.2014 klo 18 ----    19.30 majalla19.30 majalla19.30 majalla19.30 majalla    
 
Luvassa hauskaa ohjelmaa, lettuja, partiokavereita ja keväällä 
tehtyjen merkkien jako. Tule mukaan!Tule mukaan!Tule mukaan!Tule mukaan! 
 
Päälle ulkovaatteet ja partiohuivi, mukaan ruokailuvälineet. 
Halutessasi voit pukea partiopaidan. 
 

 
 

Lisätietoja Vipeltä. 
ps. Sudenpennuilla ei ole omia laumailtoja. 

NAKKILAN PARTIOLAISTEN NUOTIOMERKKITUOTTEET JA PARTIOASUT 
            T-paita 10 € (koot 128, 140, 152, S, M, L XL, XXL, lady fit XS, S, M, L, XL)   

            Sudenpentujen partiopaita, college 20 € (koot 128, 140, 152, 164)  

            Hihamerkki partiopaitaan 2 €   ·   Kangaskassi 5 €   ·   Avaimenperäpoletti 4 € 

Nuotiomerkkituotteet 

ja partioasut saat ti-

lattua omalta johta-

jalta tai Riitalta. 


