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Etukannessa Saana ja Riikka Nuotiomerkkituotteiden mainoskuvauksissa. Takakannessa kuvausten
tuotos. NaPan tuotteita esittelevät Juho, Riikka, Saana, Samuel. Kuvat: Marjaana Mitikka
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PÄÄKIRJOITUS
#mäoonliekeissä #roihu2016 #lieska #tammileiri2016
Jos mielestäsi parasta partiossa on leirit, niin ensi vuosi on sinulle yhtä juhlaa. Luvassa on suurleirejä talvella ja kesällä ja
kaiken ikäisille. Lähde kokemaan Tuleksen tulet, kesyttämään
lohikäärmettä Lieskalle ja olemaan liekeissä Roihulla. Ja tietty
meillä on oma syysleiri ja varmaankin pääset vielä retkelle
myös oman ryhmäsi kanssa.
Partiota parhaimmillaan, jos minulta kysytään!
Suurleirit pääsee kokemaan leiriläisenä vain kerran elämässään. Tilaisuutta ei kannata missata. Lähde siis rohkeasti mukaan!
Enni

LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Ensilumi on jo ehtinyt sataa ja sulaa poiskin, ja tasaisen harmaa
syksy soljuu kohti joulua. Nyt elämme partiossa kiireistä aikaa:
adventtikalenterien viimeiset myyntipäivät ovat näillä hetkillä,
valmistautumista lupauksenantoon ja soihtukulkueeseen itsenäisyyspäiväksi, lippukunnan oma puurojuhla lähestyy (ma
14.12.), jouluaaton kynttilöiden sytytys sankarihaudoille aloittaa
monen johtajan joulun ja viattomien lasten-päivän kolehdin keruu kuuluu myös perinteisiin.
Syksy on ollut peruspartiointia. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat ovat kokoontuneet viikoittain majalla ja alkusyksyllä Merimaa kutsui rohkeita merimiehiä, -naisia, -tyttöjä ja -poikia.
Majalla on puuhailtu kaikenlaista ja on siellä pieniä päiväkotilaisiakin näkynyt grillailemassa.
Kohta jo kevätaurinko valaisee valkeita hankia (toivottavasti!) ja
lippukunta tekee 14.2.2016 Yhteisvastuu-tapahtuman yhdessä Nakkilan seurakunnan
kanssa. Tästä lisää lähempänä.
Haluan omasta puolestani kiittää tästä vuodesta ja kuluneista vuosista! On ilo toimia
yhdessä, kasvaa ihmisenä ja kokea uutta. Aina löytyy uusia juttuja, uutta opittavaa ja
erityisesti partiossa pääsee haastamaan itsensä. Toivotan kaikille mukavaa ja rentouttavaa joulunaikaa, aurinkoista kevättä ja tsemppiä seuraajalleni!!
Virpi ”Vippe” Luoma
NaPan Lippis 2010 - 2015
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23rd World Scout Jamboree
MAAILMA PIENOISKOOSSA
Jamboree on kansainvälinen partioleiri, joka järjestetään neljän vuoden välein. 23. Jamboree järjestettiin viime kesänä Japanissa. Mukana oli myös kolme NaPalaista, Juuso,
Otto ja Kaisa.
Juuso ja Otto saivat viime vuoden tammikuussa tiedon osallistumisesta maailmanjamboreelle
Japanin
Yamaguchissa heinä–elokuun taitteessa.
Jamboree on maailman suurin kansainvälinen partioleiri. Vuonna 2015 Jamboreelle osallistui noin 33 000 partiolaista
147 maasta.
Leiriläiset ovat 14–17-vuotiaita. Yli 18vuotiaat ovat leirillä palvelutehtävissä.
Heistä käytetään nimeä IST international service team.
Suomalaisia jamboreelle osallistui vajaa
tuhat. Suomen joukkueeseen kuului 18
leirilippukuntaa eri puolilta Suomea.
Lippukunnat
nimettiin
hauskasti
Muumi-hahmojen mukaisesti.

Yhteishenkeä ja kulttuureja
17-vuotiaalle Otolle ensimmäinen maailmanjamboree oli kiva kokemus. Hän
lähtisi tapahtumaan mielellään vaikka
uudestaan.
– En olisi halunnut vielä palata takaisin
Suomeen. Leirin ihmisiä jäi ikävä, ja
siellä oli hyvä tunnelma.
Myös 18-vuotias Juuso oli Jamboreella
leiriläisenä.
Japanin Jamboree-leirin teemana oli
Spirit of Unity, eli kaikkien maailman
partiolaisten yhteishenki.
– Heti emme päässeet viettämään aikaa
ulkomaalaisten partiolaisten kanssa,
koska meidän piti rakentaa omaa leiriämme. Leirin mittaan tilaisuuksia kuitenkin tarjoutui paljon.
Yhtenä
päivänä
pääsimme tutustumaan
japanilaisessa koulussa paikalliseen kulttuuriin ja koululaisiin.
Saimme koulussa
tutustua judoon ja
sumopainiin
ja
muihin paikallisiin
erikoisuuksiin.
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Koulutapaamisen jälkeen menimme
vanhainkotiin ja vietimme aikaa paikallisten vanhuksien kanssa syöden riisiä ja
pelaamalla maagolfia.
– Neuvoisin jamboreelle lähteviä olemaan avoimin mielin. Kannattaa tutustua eri maiden kansalaisiin ja jutella
heidän kanssaan paljon, Otto miettii.
Omituisia suihkuja ja älykkäitä vessoja
Osa partiolaisista osallistui kuuden päivän oheismatkalle, jonka aikana tutustuttiin Japanin monipuoliseen ja värikkääseen kulttuuriin. Oheismatkalla käytiin pääkaupungissa Tokiossa, Isawa
Onsenissa ja Kiotossa.
Isawa Onsenissa mm. yövyttiin perinteisessä japanilaisessa hotellissa, jossa piti
käyttää yukataa. Se on japanilainen kimononmallinen kylpytakki. Hotellissa
oli myös tatamilattiat, eli perinteiset japanilaiset lattiapäällysteet. Perinteiset
japanilaiset suihkut olivat osallistujien
mielestään erikoisia. Suihkussa käytiin
istumapallilla istuen ja käsisuihkulla valuttaen.
Erityisesti Japanissa kuitenkin kummastuttivat äly-WC:t. Pöntössä oli älyt-

tömästi nappuloita, ja niitähän piti tietenkin kaikkia painella.
– Kaikista hauskin toiminto oli varmaan
takapuolenpesusuihku, ja joissakin vessoissa oli myös takapuolen kuivaustoiminto. Asioinnin viihtyvyyttä pystyi
myös lisäämään linnunlaulun ja laineiden liplatuksen äänillä, Otto ja Juuso
kertovat.
Eri maat esillä
Jamboreella jokainen maa teki omasta
maastaan näyttelyn.
– Suomi-näyttelyssä oli esillä perinteistä saunaa ja mölkkyä sekä pari muumikuvaa seinällä, pojat kertovat.

Leirialueella, kaikki osallistujamaat edustettuna.
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Yhtenä päivänä jokaisen maan osallistujat valmistivat oman maansa ruokia.
– Meillä oli vain lätkäliigakarkkeja ja
muumitikkareita. Ruokia on vähän hankala kuljettaa lentokoneessa. Yksi joukkue kuitenkin onnistui tekemään lettuja,
ja jotkut suomalaiset olivat tuoneet mukanaan riisipuuroa.
– Meksikolaiset toivat muun muassa
erilaisia chilejä. He vähän ihmettelivät,
miten suomalainen jätkä voi vetää niin
monta chiliä peräkkäin. Olen tottunut
syömään tulisia ruokia, Juuso nauraa.
Kuuma koko ajan
Hyvä sää vallitsi koko maailmanjamboreen ajan.
– Kertaakaan ei satanut, mutta kuumaa
oli. Noin +35 astetta oli varjossa koko
ajan, ja yön alin lämpötila liikkui kahdenkymmenen asteen paikoilla. Teltasta
oli pakko rämpiä viimeistään seitsemältä aamulla ulos kuumuuden takia.
Pahimpina päivinä lämpömittari näytti
+60 auringon puolella, mutta se ei leiriläisiä haitannut.
Hirosiman vierailu kosketti
Partiolaiset vierailivat myös Hiroshiman
kaupungissa, minne Yhdysvallat hyökkäsi atomipommilla vuonna 1945.

Viimeinen rakennus, joka on jätetty Hiroshimaan atomipommin jäljiltä. Hiroshima
ennen atomipommia oli kehittynyt kaupunki.

– Pommi-iskun koki jotenkin eri tavalla
siellä. Se todella kosketti, Otto kertoo.
Vierailu museossa oli todella pysäyttävää. Museoon oli kerätty kaikenlaista tavaraa atomipommin jäljiltä. Hiroshimaan oli rakennettu kokonainen puisto
museon ja konferenssitilan viereen.
Puisto oli merkkinä siitä, että pahojenkin asioiden jälkeen jotain uutta ja kaunista voi syntyä.
Outo ihmeellinen Japani
Japanissa saa oikeastaan vähän kaikkea
automaateista.
– Jopa
keskellä bambumetsää
oli
juoma-automaatti.
Suomalaiset olivat japanilaisille lähes
kuin idoleita.
– Japanilaiset tytöt kiljuivat, kun he näkivät meitä suomalaisia, ja meidän
kanssamme haluttiin ottaa koko ajan

6

Oma Napa 2 · 2015

kuvia. Yhden kilometrin matkalla varmaan kaksikymmentä ihmistä halusi
kuvaan kanssamme, Juuso nauraa.
– On totta, että Japanin kulttuuri eroaa
suuresti Suomen kulttuurista. Mutta
siellä ihmiset olivat niin ystävällisiä, ja
heidän kanssaan oli hyvin helppo tulla
toimeen.

– Tällaista kansainvälisyyttä ei voi kokea missään muualla, koska ihmiset
ovat niin avoimia ja ystävällisiä. Jamboreella näki ikään kuin koko maailman
pienoiskoossa.

Teksti ja kuvat:
Juuso Nurmi ja Otto Rautiainen

Juuson ja Oton videovinkki
Suomen joukkueen Jamboree-elokuva on katsottavissa Youtubesta nimellä
“Takaisin Japaniin - Suomen joukkueen jamboree-elokuva”.

Leirilippukunta Tahmatassut joukkuekuvassa Jamboreella. Bongaatko kuvasta tuttuja?
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Aikuisena jamboreella
Viime kesänä partiolaisten maailmanjamboreelle Japanissa osallistui ”kaukojamboreeksi” ennätysmäärä suomalaisia, mukana myös kolme NaPalaista. Itse
osallistuin nyt kolmannelle maailmanjamboreelleni, toista kertaa aikuisena
(edellisen kerran ISTinä, eli International Service Teamin jäsenenä Hollannissa 1995). Tällä kertaa olin Suomen
joukkueen
laajennetussa
johtoryhmässä, CMT:ssä (Contingent Management Team) ja vastasin joukkueemme
toimistosta päämajassamme NHQ:ssa
(National Headquater).
Jamboreelle osallistuminen leiriläisenä
(Australia 1988) on edelleen upein partiokokemukseni, mutta myös aikuisena
jamboreelle osallistuminen on hieno kokemus. Jamboreiden parasta antia on se
valtava yhteenkuuluvuuden tunne, kun
yli 30 000 ihmistä joka puolelta maailmaan kokoontuu yhteen. Kenen tahansa
vastaantulijan kanssa voi aloittaa keskustelun, kaikki hymyilevät ja huutavat
yhdessä ”jamboree” joka kerta kun
päättäjäisissä puhetta pitävä henkilö
mainitsee sanan.
Edellisestä jamboreestani oli jo vierähtänyt 20 vuotta, joten jotkin asiat olivat
muuttuneet, kuten esimerkiksi kaupallisuuden näkyminen leirialueella. Vierailijoita varten alueelle oli järjestetty
eräänlaiset paikallista aluetta esittelevät
messut, joissa oli esittelypisteitä mm.
paikallisilla vakuutusyhtiöillä ja vankilalla. Alueella oli myös partiokauppa,
8

joka olikin niin suosittu että ensimmäisinä päivinä sinne jonotettiin tunteja.
Suosioon saattoi olla osansa sillä, että
kauppa oli ilmastoitu…
Lämpötilasta oli toki varoitettu, mutten
silti osannut kunnolla varautua siihen,
että usein iltapäivisin oli niin kuuma,
ettei tehnyt mieli liikkua yhtään mihinkään NHQ:n tuulettimen luota. Korkein
”tuntuu kuin” lämpötila joka alueella
mitattiin oli 51,5 °C, eli olo oli kuin olisi
koko päivän ollut huonosti lämmitetyssä
saunassa. Ennen lähtöä olin ihmetellyt
leiriläisten aamuherätyksen aikaa (klo
6), mutta tämäkin selittyi heti ensimmäisenä aurinkoisena aamuna (aurinko
nousi viiden jälkeen).
Suosittelen lämpimästi maailmanjamboreeta kaikille, joita kiinnostaa partion
kansainvälinen puoli. Seuraava jamboree järjestetään USAn West-Virginiassa
USAn, Kanadan ja Meksikon toimesta
vuonna 2019. Sitä seuraavaa jamboreeta
(2023) havittelee järjestettäväkseen
mm. Puola.

Teksti: Kaisa Suominen
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Lippukunnassa uusia johtajia
Saavuin majalle eräänä pimeänä syysiltana haastattelemaan lippukuntamme uusia
johtajia. Majalla tunnelma oli iloinen ja vauhdikas, kaikilla oli hymy herkässä. Annetaanpa poikien itse kertoa.

Kuka olet?
Olen Eetu Pihkoluoma.
Aleksi Järvelä.
Minä olen Aatu Pihkoluoma.
Kuinka vanha olet?
Eetu: 16v.
Aleksi: 15v.
Aatu: 14v.
Millainen on partiopolkusi tähän saakka?
Eetu: Aloitin sudenpennuista, olin välillä pois
partiosta, ollut mukana
5-6 vuotta.
Aleksi: Harjavallassa aloitin seikkailijoissa, NaPassa ollut jotain neljä vuotta.
Aatu: samanlainen kuin Eetulla.
Miten sinusta tuli johtaja?
Eetu: Anna-Liisa pakotti.
Aleksi: sama juttu.
Aatu: sama juttu.
Keiden johtajana toimitte?
Kaikki: Sateenkaariponien tai hevosten
(nimen kanssa vielä epäselvää).
Mikä on johtamisessa hienointa?
Eetu: En tiedä.
Aleksi: Saa käyttää tiskikonetta leirillä.
Aatu: Saa nakittaa nuorempia.
Entä vaikeinta?
Eetu: Pitää kuria.
Aleksi: Pitää lapset hiljaisina.
Aatu: Helppoa hommaa.

Millainen johtaja olet?
Kaikki: Aina hyvä, välillä paras.
Aatu: Aina paras.
Miten kehitätte vielä itseänne johtajina?
Kaikki: Lisäkoulutuksella.

Kaikilla siis ROK-koulutus käytynä,
Aleksilla pitkän kaavan mukaan, koska
kesken kaiken murtui jalka.
Kyselin vielä Sateekaariponihevosilta
millaisia johtajia heillä on ja sain vastauksia: Täydellisiä. Parhaita. Komentaa, mut hyvä juttu.

Teksti ja kuva: Virpi
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Mistä on napa tehty?

ESITTELYSSÄ NAPAN RYHMÄT
LEPAKOT

NaPa:n ekaluokkalaisten sudenpentulauma
Kokoontuminen tiistaisin klo 17.00–18.00

SUDENPENNUT

KETTUAPISTIPISTIÄISET

NaPa:n toka- ja kolmasluokkalaisten sudenpentulauma
Kokoontuminen tiistaisin klo 18.00–19.00
Lippukunnassa kokoontuu tällä hetkellä
kaksi aktiivista sudenpentulaumaa. Lepakot- lauma aloitti tänä syksynä. Se
koostuu 13 reippaasta tytöstä ja pojasta.
Kettuapistipistiäiset-lauma
koostuu
vanhoista konkareista, viimevuoden Ketut ja Pistiäiset laumoista maustettuna
muutamalla uudella partiolaisella. Yhteensä laumassa on 11 innokasta sudenpentua.
Tänä syksynä laumat ovat ehtineet
tehdä jo monenlaista. Lepakoiden
kanssa on tutustuttu toisiin laumalaisiin, akeloihin Anriin ja Enniin, partiomajaan ja sen ympäristöön sekä lippukuntaan. Vanhempien kanssa on tutustuttu partioperinteeseen, kuultu Baden-Powellista, Pyhästä Yrjöstä ja tehty

Kimin koetta. Molempien laumojen
kanssa on tutustuttu lemmikkieläimiin,
tehty talviruokintapaikkaa linnuille ja
tutustuttu maatilaan.
Oman toiminnan lisäksi laumalaiset
ovat olleet innokkaasti mukana lippukunnan yhteisissä tapahtumissa, syysleirillä,
adventtikalenterikampanjan
puitteissa Onnipekassa ja joulukadun
avajaisissa. Edessä on vielä ennen joulutaukoa itsenäisyyspäivän lupauksenanto
Nakkilan kirkossa, se taitaa vähän jännittää uusia sudenpentuja. Palkkioksi
lupauksen annosta ja partiolaisuuteen
sitoutumisesta odottaa monen jo kovasti
kaipaama partiohuivi.
Teksti: Anri Södergård
Kuva: Enni

Lepakot maatilavierailulla.
Vasemmalta oikealle:
Vilho, Elviira, Iiris R.,
Matias, Sonja, Iiris U.,
Riia, Aurelia, Jasmin,
Eemeli, Kerttu, Sandra,
Veeti
10
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Kettuapistipistiäiset
Takana: Sella, Pihla, Henna, Urho,
Juho Santeri, Veeti, Jaana
Edessä: Eetu, Rasmus, Samuel

SEIKKAILIJAT

SATEENKAARIPONIT (VAI –HEVOSET)
NaPa:n seikkailijajoukkue
Kokoontuminen maanantaisin klo 17.30–18.45
Joukkue on tehnyt syksyn aikana intiaanimerkin, rakentanut
linnunpöntön, tutustunut partiolaisten käytänteisiin. Oma
yöretki pidettiin marraskuussa majalla. Sateenkaariponit on
ahkera ja eläväinen ryhmä.

Nikon, Noahn ja Akun nuoliveistämö
ja valmiit nuolet
Kuvat: Anna-Liisa Tarmo

TEAM ARSKAT
NaPa:n tarpojavartio
Kokoontuminen keskiviikkoisin klo 18.15–19.30
Syksyllä ohjelmassa on ollut mm.
kodan maalaus, metsäretki, kokkailua, arvioinnin harjoittelua,
tutustuminen la-puhelimeen ja
arppiin. Vartiossa odotellaan jo
myös kovasti ROK-kurssia.

TARPOJAT

Jenna, Riikka, Saana ja Niko
Kuva: Laura Södergård
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Hiiohoi – Merimaata näkyvissä!
Nakkilan Partiolaiset leireilivät perinteisesti leirikeskus Merimaassa 9.-11.2015 koko
lippukunnan voimin. Tämän vuoden syysleiri seilattiin merirosvo-teemalla.

Oskari testaa
merirosvolaivan
kelluvuutta

Perjantai-iltana bussillinen innokkaita
partiolaisia aloitti matkan kohti Merikarviaa. Uusista sudenpennuista huokuu
laaja tunneskaala: jännitystä, pientä
pelkoa, innokkuutta, uteliaisuutta. Mitä
leirillä tehdään? Mitenköhän kaikki sujuu? Monelle tämä on ensimmäisiä itsenäisiä retkiä, kaksi yötä poissa kotoa.
Vanhemmat konkarit valloittavat bussin
takaosan ja tietävät jo, mitä tuleman pitää.

Haikin ruokarastilla
12

Perillä leiri alkaa majoittautumisesta.
Sudenpennut päärakennukseen, vanhemmat partiolaiset majoittautuvat ulkona, osa teltassa ja osa laavulla. Pian
selviää, että leirin teemana on merirosvot. Teemaan sopivasti viikonlopun aikana askarreltiin silmälappuja, keksittiin omat merirosvonimet, tehtiin ilmapallomiekkoja, rakennettiin merirosvolaiva rinkkalautasta, opittiin selviytymään haaksirikkotilanteessa maamerkkien avulla sekä paljon muuta.

Suuri miekkataistelu
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Säät suosivat leiriämme, aurinko paistoi
lauantaipäivän ja vesisateet pysyivät
loitolla. Seikkailijat ja tarpojat viettivät
lauantaipäivän haikilla rasteja kierrellen. Rasteilla opittiin monenlaisia hyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja selviytymispakkauksen kasaamista ja käyttöä.
Nuotiolla lounaaksi valmistui perunamuusia ja poronkäristystä.
Kuten muinakin vuosina, leiri oli ohi ehkäpä jopa liian nopeasti. Pian olikin jo
lähdön aika. Vielä viimeiset pakkailut ja
siivoilut ja Nakkilan oma merirosvolauma palaa takaisin kotisatamaansa.
Itse muistelen leiriä lämmöllä, paljon
iloista mieltä, nauravia suita, onnistumisen hetkiä. Ystävyyttä. Kolmekymmentä lasta huutamassa suoraa huutoa
ruokalaulua johtajien yllyttämänä. Partio on.

Teksti: Janette Suomalainen
Kuvat: Janette, Enni

Sudenpentujen merirosvomiehistö

Iltanuotiolla
13
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Suurien leirien vuosi 2016
Ensi vuonna leireillään suurleireillä oikein urakalla. Piiri- tai valtakunnallisia leirejä on
tarjolla kaikille ikäkausille. Leireistä löytyy paljon lisätietoja netistä. Oman lippukunnan osalta kysymyksiin osaa parhaiten vastata kyseisen leirin yhdyshenkilö.

Tules 25.–28.2.2016
Laitila, Tuliranta

tarpojat
samoajat
vaeltajat
aikuiset

Tuli – Voima – Kunnia
Näihin sanoihin kiteytyy Lounais-Suomen partiopiirin talvileirin teema. Leirillä yhteen hiileen puhaltaminen johtaa
ikimuistoisten seikkailujen kautta valtavien tulien äärelle. Tuleksella tehdään
soihtuja, hurjastellaan perinteisellä ja
moottoroidulla napakelkalla, pelataan
hankipalloa, lumista metsäfrisbeegolfia,
pimeää lipunryöstöä, ammutaan tulinuolia. Ja jos luulit tietäväsi millainen on
iso pagodi-nuotio, olit väärässä.
Sudenpennut ja seikkailijat pääsevät kokemaan Tuleksen tulet retkipäivänä 27.2.

Ilmoittautuminen päättynyt.
tules2016.fi

Tules-yhdyshenkilö:
Janette Suomalainen, puh. 044 213 7346,
janette.suomalainen@hotmail.com

Tammileiri Lieska 9.–12.6.2016
Sauvo, Ahtela

Tammileiri-yhdyshenkilö:
Anri Södergård, puh. 046 890 5414,
anrister@gmail.com
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sudenpennut
seikkailijat

Tunnetko tarinan Pyhästä Yrjöstä? Muistatko sanat ”Lohikäärme Puff” -laulusta? Tiedätkö, miten koulutetaan lohikäärme? Luulitko, että lohikäärmeet ovat
pahoja ja ilkeitä? Älä huoli, Tammileirillä
käsityksesi hurjista liskoista muuttuu, ja
huomaat, että ystävyys ei katso suomujen määrää. Tammileirin ohjelmassa
lentomatka lohikäärmeiden maahan.
Lieskalla jahdataan, autetaan, koulutetaan ja leikitään erilaisten suomukaisten
kanssa.
Ilmoittautuminen kevättalvella 2016
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Roihu 20.–28.7.2016
Hämeenlinna, Evo

tarpojat
samoajat
vaeltajat
aikuiset

Roihu on koko vuoden kestävä partioelämys: ennen leiriä osallistutaan Roihun
Kipinöihin ja leirin jälkeen Hiilloksiin.
Roihun tekevät kaiken ikäiset partiolaiset
yhdessä vuoden mittaan.
Etenkin Roihun leiriosa on elämys, jota ei
kannata jättää välistä! Leirille pääsevät
tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset.
Roihulla on omaa ohjelmaa kaikille ikäkausille. Tarpojille on tarjolla monipuolista ohjelmaa maalla, vedessä ja korkeuksissa: tarpojat pääsevät mm. suunnittelemaan ja toteuttamaan oman leirimuiston, perustamaan yrityksen, nauttimaan Roihu Spasta ja testaamaan kriisisimulaatiota. Samoajille taas on enemmän omaa ohjelmaa kuin koskaan ja leiri
onkin täynnä kokemuksia, joita voi kokea
vain partiossa ja vain suurleirillä! Vaeltajat ja aikuiset viettävät leirin pääosin
pesteissään, mutta omaakin ohjelmaa
löytyy. Leirin yhteisiä ohjelmia ovat avajaiset, keskijäiset, iltahartaus ja päättäjäiset.

Älä jää paitsi vuoden 2016 kohokohdasta
– tuu messiin!
roihu2016.fi
Ilmoittautuminen 1.11.2015 – 24.1.2016
Kuksan kautta

Roihu-yhdyshenkilö:
Enni Heikintalo, p. 040 199 4102,
enni.heikintalo@hotmail.com

Teksti: Enni
Kuva: Joel Forsman, Piiru14-kuvapankki
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Itkien leirille, nauraen kotiin
Osallistuin ensimmäiselle partioleirilleni 28 vuotta sitten. Leirin aikaan olin
ollut vuoden partiossa. Leiri oli piirin
sudenpentuleiri, ja sinne piti ilmoittautua jo talvella. Keskustelin pitkään äitini
kanssa, saanko ilmoittautua mukaan.
Halusin kovasti lähteä, mutta äitini ei
ollut varma, olisinko valmis olemaan
niin monta yötä poissa kotoa. Lopulta
sovimme, että saan ilmoittautua leirille
mutta ”sinne on sitten myös mentävä”.
Koitti kesä ja leirille lähdön hetki. Äiti oli
saattamassa minua leiribussiin, kun
päätin, etten haluakaan lähteä. Itkin ja
kiukuttelin. Äiti muistutti minua sopimuksestamme ja sanoi, että minun pitäisi ainakin lähteä katsomaan, millaista
leirillä on. Hän lupasi tulla hakemaan
minut illalla kotiin, jos en haluaisi jäädä.
Mikään ei auttanut, en halunnut lähteä.
Lopulta äiti kantoi minut itkevänä bussiin.
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En itse muista kyseistä leirille lähtöä ollenkaan, vaan äitini on kertonut tarinan
minulle. Mutta muistan leiristä paljon
muuta: Muistan, että maalasimme sormiväreillä seiniin (luvallisesti). Muistan,
että naapuriteltan pojat heittelivät käpyjä meidän telttaamme. Muistan alaleirimme huudon. Muistan, että leirikirkossa satoi ja sain pukea uuden keltaisen
sadepuvun päälleni ensimmäistä kertaa.
Muistan, että vaikka kaverillani oli kotiikävä ja hän halusi lähteä kotiin, minä
en. Muistan, että leirillä oli tosi kivaa.
Tarinan opetus ei ole, että partioleirille
pitää lähteä itku kurkussa. Tarinan opetus on, että partioleirille kannattaa lähteä. Leireiltä saa paljon uusia kokemuksia, jotka säilyvät muistoissa vuosia.

Teksti ja kuva: Enni

Oma Napa 2 · 2015
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Erätaitokursseilla opitaan ja koetaan
Lounais-Suomen partiopiirin erätaitojaosto järjestää viikonlopun kestäviä erätaitokursseja, joilla voi kehittää omia erätaitojaan ja varmuutta liikkua luonnossa.
Useampia napalaisia on osallistunut kursseille, ja ne ovat olleet pidettyjä. Lippukuntamme johtajia on myös ollut kouluttamassa kursseilla. Tänä syksynä sekä
erätaitoperuskurssi että -jatkokurssi järjestettiin Nakkilassa.
Erätaitokursseja on kolmea tasoa. Erätaitoperuskurssi on suunnattu tarpojille ja
sitä vanhemmille. Kurssilla harjoitellaan
esimerkiksi työkalujen huoltoa ja majoitteiden oikeaa käyttöä. Erilaisten nuotioiden ja sytykkeiden käyttöön syvennytään
ja opetellaan mm. rakovalkean teko. Lauantaipäivä liikutaan maastossa kurssivartioissa, joten suunnistustaitoja tulee kertailtua ja kaikki pääsevät osallistumaan
ryhmän toimintaan. Kurssi ei ole fyysisesti kovin rankka eikä kenenkään tarvitse
jännittää, ovatko omat lähtötaidot riittävät. Kaikki tarpeellinen vähintään kerrataan kyllä paikan päällä. Bonuksena tarjolla on erinomaista ruokaa, sillä peruskurssilla opetellaan loimulohen, rosvopaistin ja poronkäristyksen valmistus.

Jatkokurssi on suunnattu samoajille ja sitä
vanhemmille. Se on peruskurssia vaikeampi ja vaatii perustaidot retkeilystä. Jatkokurssilla opetellaan enemmän selviytymiskeinoja ja vaellustaitoja. Kurssilla ei
ole varusteluetteloa toisin kuin peruskurssilla, vaan osallistujat miettivät itse,
mitä tarvitsevat viikonlopun aikana.
Ruuat tulevat kurssin puolesta, mutta ne
kannetaan vartion mukana. Kurssilla harjoitellaan mm. loukkaantuneen kuljettamista maastossa ja vesistöjen ylitystä
rinkkalautalla. Lisäksi opetellaan erilaisia
keinoja, joilla hyödyntää luonnosta saatavaa vettä ja ruokaa. Jatkokurssi sopii partiolaisille, joilla on jo ennestään kokemusta retkeilystä ja jotka suunnittelevat
esim. lähtevänsä Lapin vaellukselle.
Jatkokurssin jälkeen voi päästä kouluttajaksi erätaitojaoston kursseille ja saa osallistua Suomen Partiolaisten eräopaskurssille. Tosin eräopaskurssille vaaditaan
myös 18 vuoden ikää ja partionjohtajaperuskurssia.
Kokeneet täysi-ikäiset eräjormat voivat
lähteä erätaitojaoston survival-kurssille.
Se on melko uusi kurssi, joten vakiintunutta sisältöä ei vielä ole.
Pääosassa on kuitenkin
selviytyminen ”tositilanteessa” vähin varustein
luonnosta löytyvällä vedellä ja ruoalla. Jos et kestä
nälkää tai epämukavuutta,
tämä ei ole paras kurssi sinulle. Toisaalta survivalkurssi on mahtava paikka
kokeilla omia rajojaan ja
löytää heikot kohtansa selviytymistilanteessa.

Teksti: Emilia Asikainen
Kuva: Maija Viitamäki
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Rakovalkean sytytystä erätaitoperuskurssilla.
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Uusi lippukunnanjohtajamme
JANETTE
Lippukuntamme saa vuoden vaihteessa uuden lippukunnanjohtajan, kun Virpi lopettaa viiden vuoden urakan jälkeen tehtävässä ja pestissä aloittaa Janette.
Kuka olet?
Janette Suomalainen, 21-vuotias, sairaanhoitajaopiskelija
Millainen partiopolkusi on ollut?
Olen ollut partiolainen vuodesta 2001
asti; sudenpentuna, vartiolaisena, vaeltajana, samoajana ja taas vaeltajana.
Kaikki riihitykset ehdin tehdä ennen ohjelmauudistusta. Johtajana olen toiminut monien eri ikäkausien kanssa, hääräillyt hallituksessa ja leireillä, tehnyt
vähän kaikenlaista.
Ikimuistoisin partiokokemuksesi?
Erätaitokurssit, koska niistä on jäänyt
eniten konkreettista oppia käteen. Erätaitokurssit ovat myös tavallaan ja suurelta osin tehneet minusta tällaisen partiolaisen kuin nyt olen.
Miksi ryhdyt lippukunnanjohtajaksi?
Halusin ottaa haasteen vastaan, kehittää
itseäni partiolaisena ja tehdä jotain
uutta ja erilaista.

Minkä koet suurimmaksi haasteeksi lippukunnanjohtajana?
Järjestelmällisyys, multa puuttuu sellainen.
Miten aiot kehittää itseäsi johtajana?
Luulen, että pesti kehittää minua tulemaan järjestelmällisemmäksi ja parantaa organisointikykyäni. Näistä on varmasti apua myös ryhmänjohtamisessa.
Jännittääkö sinua?
Ei vielä. En ehkä ole vielä sisäistänyt
asiaa.
Terveisiä NaPalaisille?
Tämä on ollut hyvä vuosi. Pidetään aktiivista toimintaa ja tekemisen riemua
yllä kaikissa ikäkausissa. Hyvää joulua!

Teksti: Enni

Mitä odotat pestiltä?
Uusi kokemuksia.
Millainen lippukunnanjohtaja haluat
olla?
Oma itseni. Haluan kehittää lippukuntaa, ei jäädä junnaamaan paikalleen. Haluan, että meillä on rohkeutta muutoksiin ja uusia ideoita ei torpata.
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Kuksa - kahvikuppi vai partiorekisteri?
Suomen Partiolaisten käytössä on jäsenrekisteri Kuksa. Myös Nakkilan Partiolaiset käyttää Kuksaa omana jäsenrekisterinään.
Kuksassa ylläpidetään jäsentietojen lisäksi myös alaikäisten partiolaisten
huoltajien tietoja. Huoltajakorttien täyttäminen ja ylläpitäminen helpottaa tiedonkulkua sekä antaa huoltajille mahdollisuuden ilmoittaa lapsensa partiotapahtumiin sähköisesti sekä päivittää
tietoja.
Kuksan käyttö lisääntyy hurjaa vauhtia.
Esimerkiksi ensi vuoden suurleirien,
Tuleksen, Tammileirin ja Roihun ilmoittautumiset
hoidetaan
Kuksan
kautta niin, että leiriläiset ilmoittautuvat leirille itse huoltajan Kuksa-tunnuksilla. Kuksa tulee vähitellen käyttöön
myös lippukunnan omien tapahtumien
ilmoittautumiseen.

päivityslomake. Se on tärkeää, jotta
saamme Kuksan käyttöön myös Nakkilan Partiolaisissa.
Alussa meillä kaikilla on varmasti opettelemista Kuksan kanssa. Toivomme,
että vanhemmat ottavat rohkeasti yhteyttä Kuksaan liittyvissä kysymyksissä.
Lisätietoja
Jäsenrekisterinhoitaja:
Enni Heikintalo, p. 040 199 4102,
enni.heikintalo@hotmail.com.

Osalla NaPalaisten vanhemmista on jo
Kuksa-tunnukset käytössä, osalle tunnuksia ollaan tekemässä. Muistakaa siis
kaikki täyttää ja palauttaa jaettu tietojen

Partiolaiseksi voi alkaa myös aikuisena.
TULE MUKAAN – ME TARVITAAN JUST SUA!
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, osallistua majatalkoisiin,
vetää ryhmää, auttaa projekteissa (esim. kalenterimyynti), järjestää johtajiston rentoutushetken, toimia autonkuljettajana, avustaa retkillä ja leireillä, jakaa omaa osaamista – on se
sitten mitä tahansa…

Jos haluat mukaan, tervetuloa! Ota yhteyttä lippukunnanjohtaja Vippeen, p. 040 706 3566.
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Partiotermit tutuiksi sudenpentujen huoltajille
Meillä partiossa on totuttu käyttämään roppakaupalla termejä, jotka eivät ehkä kaikessa
hienoudessaan aukea ainakaan uusille partiovanhemmille. Seuraavassa pikaopas tärkeimpiin termeihin.
Akela
on sudenpentulauman
johtaja.
NaPa:ssa akeloina toimivat tällä hetkellä
Enni Heikintalo ja Anri Södergård.

rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpentujen ihanteita ja
olla avuksi toisille.”

Ihanteet kuvaavat kullekin ikäkaudelle sopivasti partion arvoja. Sudenpentujen partioihanteet ovat:
* Kunnioittaa toista ihmistä
* Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Piiri. Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat sijaintinsa perusteella kymmeneen
partiopiiriin. Nakkilan partiolaiset kuuluu
Lounais-Suomen partiopiiriin (L-SP).

Jälki on askelista koostuva tehtäväkokonaisuus, joita tehdään laumailtojen ja retkien
aikana. Jäljen suorittamisesta saa partiopaitaan kiinnitettävän jälkimerkin.

Partiotaito-kilpailut (PT-kisat) ovat ryhmien välisiä maastossa tapahtuvia kilpailuja, joissa tehdään rasteilla partiotaitoihin
liittyviä tehtäviä. Sudenpentujen pt-kisat
ovat toukokuussa.

Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri. Lue tarkemmin sivulta 20.

Sudenpennut ovat partion ikäkausista ensimmäinen, 7-9 -vuotiaiden ikäryhmä.

Lauma on sudenpennuista koostuvaa
ryhmä. Lauma toteuttaa sudenpennuille
suunniteltua ohjelmaa, joka koostuu jäljistä.
Jokaisella laumalla on oma nimi, meillä Lepakot ja Kettuapistipistiäiset.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
(SP) keskusjärjestö tukee piirien toimintaa
ja on kahden maailmanjärjestön World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) sekä World Organisation of
Scout Movementin (WOSM) jäsen.

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Oma lippukuntamme on Nakkilan
partiolaiset ry, lyhennettynä NaPa. Lippukuntaamme kuuluu noin 85 eri ikäistä partiolaista, ja sen kaikki johtajat toimivat vapaaehtoispohjalta. Suomessa on noin 750
toimivaa lippukuntaa 302 eri kunnassa.

Teksti: Anri Södergård
Kuva: Marjaana Mitikka

Maja/kolo. Partiolaisten kokoontumistilaa
kutsutaan yleensä Koloksi, mutta meillä
Nakkilassa partiomajaksi tai majaksi.
Partioasuun kuuluu huivi, partiopaita ja
partiovyö. Partiovyö ei ole sudenpennulle
pakollinen.
Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa. Lupaus annetaan jokaisen ikäkauden alkuvaiheessa. Meillä lupauksenanto pidetään
vuosittain itsenäisyyspäivänä. Sudenpentujen partiolupaus: ”Lupaan parhaani mukaan
Alkuperäinen teksti on Eero Tuomenoksan käsialaa:
http://www.tuomenoksa.net/partiotermit-tutuiksi-huoltajille/
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AJANKOHTAISTA
YHTEISVASTUUKERÄYS
Partiolaiset on yksi ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen kotimainen
kohde. Yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen
kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Nakkilan Partiolaiset järjestää yhdessä Nakkilan seurakunnan kanssa Yhteisvastuutapahtuman
14.2.2016 ja osallistuu muutenkin aktiivisesti keräyksen toteuttamiseen.

PARTIOLLA ON UUSI ILME
Lokakuussa julkistettiin partion uusi ilme. Sen on tarkoitus saada partio näyttämään
samalta niin keskusjärjestössä, piireissä kuin lippukunnissakin. Tässä Oma Napassa on
käytetty uuden ilmeen mukaisia fontteja ja ikoneita. Graafisen ohjeiston, fontit, ikonit
ja valmiita pohjia voit ladata: www.partio.fi/graafinenohje

TURVALLISESTI YHDESSÄ
Suomen Partiolaiset on julkaissut vuonna 2015 Turvallisesti yhdessä -ohjeen. Ohje on
Suomen Partiolaisten ohjeistus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjeen
pääperiaatteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, antaa neuvoja
vaikeiden tilanteiden hoitamiseen ja näin ollen lisätä lasten ja nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta partiossa.
Lisätietoa ja ohje kokonaisuudessaan:
www.partio.fi/turvallisestiyhdessa

ADVENTTIKALENTERIT
Adenttikalenterien myynti on lippukunnan talouden
tärkeä tukijalka. Myyntituotoilla toteutetaan parempaa
partiota Nakkilassa. Adventti kalentereita myytiin tänä
vuonna yhteensä upeasti noin 460 kpl. Lippukunnan
paras myyjä palkitaan joulujuhlassa.
Kiitos kaikille kalenterien myyjille ja ostajille!
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PULMATEHTÄVÄ
Osaatko yhdistää metsän eläimen ja sen lumeen jättämän jäljen? Voit myös värittää
eläimet.

Vastaukset: A-6, B-3, C-4, D-2, E-1, F-5
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