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Etukannessa popcornien tekoa nuotiolla tarpojien yöretkellä.. Kuvat: Suvi-Päivikki Ketola
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PÄÄKIRJOITUS
Partiokevät alkaa olla paketissa. Kiirettä on pitänyt, mutta paljon on
myös ehditty!
Itse olen ollut mukana sudenpentujen yöretkellä, Tules-retkellä, laumailloissa, Yhteisvastuukeräyksessä. Olen kehittänyt lippukunnan
kotisivuja, sulattanut partiomajan jäätyneitä vesiputkia, ihmetellyt
uutta hellaa majalle. Olen istunut monessa (välillä tuntuu, että liiankin monessa) lippukunnan ja piirin partiokokouksessa. Olen saanut
uusia partiokavereita. Olen ihmetellyt, ideoinut ja oppinut.
Toivottavasti sinullakin on takana antoisa ja tapahtumarikas kevätkausi. Tekemällä oppii ja innostuu!
Ja lisää on tulossa. Kesällä on edessä Tammileiri ja Roihu. Molempia
odotan innolla ja toivon, että saamme sieltä yhdessä paljon hienoja
partiomuistoja.
Ryhmien viikkotoiminta päättyy keväänpäätökseen. Kesällä keskitytään leireilemään ja syksyllä jatketaan taas täydellä tohinalla.

Enni

Partiolaiseksi voi alkaa myös aikuisena.
TULE MUKAAN – ME TARVITAAN JUST SUA!
Partiossa 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 Janetteen, p. 050 528 4003.
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Pitkän odotuksen jälkeen kevät on koittanut. Joka talvi, vuoden pimeimpinä päivinä, sisälläni syttyy suunnaton valon kaipuu. Kevään
odotus tuntuu puristavalta, jatkuva päivien synkkyys väsyttää. Kun
vihdoin huomaan iltojen pitenevän, aloitan kevään odotuksen täynnä
riemua. Joka vuosi nautin tekemistäni havainnoista; kuinka päivät pitenevät viikko viikolta, kuinka voimakas on auringonvalon vaikutus
mieleen ja luontoon, ja vaikka kuinka maaliskuussa epäilyttää, kevät
saapuu uskollisesti tänäkin vuonna.
Meillä lippukunnassa alkuvuosi on pitänyt sisällään monipuolista toimintaa eri ikäkausien toimesta, eskarikampanjan, yöretkiä, Piirin Tules-talvileirin, Yhteisvastuu-keräyksen, partiotaitokilpailuja, yhdessä
tekemistä, onnistumisen riemua sekä paljon muuta.
Toukokuuhun mahtuu vielä toisen vuoden sudenpentujen siirtymävaihetapahtuma, tarpojien ryhmänohjaajakoulutus sekä johtajahuolto,
jossa suunnitellaan syksyn kuvioita rennoissa merkeissä. Partion on
tarkoitus olla mielekästä ja siksi virallisimpiakin kokouksia on joskus
syytä siirtää neljän seinän sisästä vaikkapa keilauksen ja hyvän ruuan
yhteyteen. 23.5.2016 vietämme yhteisesti keväänpäätöstä koko lippukunnan voimin.
Moni meistä on kuitenkin siirtänyt katseet jo vielä hieman kauemmas;
kesän kohokohdat Tammileiri ja Roihu kolkuttelevat jo ovella. Toivotankin kaikille lämpimiä kesäpäiviä ja ikimuistoisia leirikokemuksia!
Terveisin,
Janette

P.s. Minulta pyydettiin lyhykäistä lippukunnanjohtajan tervehdystä
lehteen. Näköjään asioiden tiivistäminen ei lukeudu vahvuuksiini. Uusi
pestini onkin vielä melkoista hapuilua pimeydessä. Lohdutuksen sanat
sain lippukuntamme konkaripartiolaiselta Enniltä: ”Partiossa on lupa
astua itseään suurempiin saappaisiin.” Tämä lause tiivistää varmasti
kaiken oleellisen minusta lippukunnanjohtajana.
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Suurien leirien vuosi 2016
Tänä vuonna leireillään suurleireillä oikein urakalla. Talvella oli piirin talvileiri Tules,
kesäkuussa on tulossa piirin sudenpentujen ja seikkailijoiden Tammileiri Lieska ja
heinäkuussa Finnjamboree Roihu.

Tules-retkipäivä 27.2.2016
Tuleksella ei NaPa:sta ollut
osallistujia varsinaisella leirillä, mutta sudenpennut
olivat mukana leirillä pidetyssä retkipäivässä. Aurinkoinen talvisää ja jännä ohjelma
tarjosivat hienon päivän. Päivän aikana
päästiin mm. ampumaan tulinuolia, tekemään nuotiota ja liukumaan köysiradalla.

Tammileiri Lieska 9.–12.6.2016
Tammileirille lähdetään 10 sudenpennun, 3 seikkailijan ja 5 johtajan voimin. Lieskalla majailemme Vikkeläkynsien metsä -alaleirissä. Osallistujat saavat vielä
kesän alussa lisäinfoa leiristä suoraan kotiin.
Tammileirin vierailupäivä on 12.6.2016. Vierailijat
pääsevät tutustumaan leiriin ja mukaan leirin päättäjäisiin. Sen jälkeen leiri puretaan ja sudenpennut lähtevät vierailijoiden kyydissä kotiin.

Roihu 20.–28.7.2016
Roihulle on lähdössä NaPa:sta vaeltajia ja aikuisia. Roihulla muodostamme Karhunvartija-leirilippukunnan
yhdessä Harjavallan Pirkkojen, Euran Peurojen ja Vampulan Varpuspartion kanssa. Karhunvartija löytyy Roihulla Raiku-alaleiristä Kefeus-kylästä. Roihun vierailupäivä on 24.7.

Teksti ja kuva: Enni Heikintalo
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YÖRETKELLÄ

NUOTIOHERKKUJA, KV-VIERAITA JA LEVOTONTA
PORUKKAA
Tarpojavartio Team Arskat yöretkellä partiomajalla 4.–5.5.2016.
Tarpojat halusivat pitää yöretken,
niinpä sellaista alettiin järjestää. Yöretken ajankohdaksi valikoitui 4.-5.5. helatorstain yhteyteen.
Tapasimme kaikki partiomajalla kuudelta ja aloitimme tavaroiden paikoilleen laitossa, ja sen jälkeen aloimme tekemään pajupilliä. Pajupillin teko ei oikein onnistunut, koska kuori katkesi ja
oli vähän levotonta porukkaa, mutta
kyllä pari pajupilliä onnistui siitä huolimatta. Pelailimme yhdessä pelejä ja harjoittelimme köytöksiä ja A-pukin tekoa,
jolla testasimme ojan ylitystä.
Sitten illemmalla teimme nuotiopizza.
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Jokainen sai tehdä oman pizzansa ja
omat täytteet. Pizzat onnistuivat hyvin
kovan odotuksen jälkeen.
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Seuraavana päivänä harjoittelimme loput ea-taidot puuttuvasta merkistä. Lisäksi ohjelmassa oli puulajien tunnistusta ja lämpöarvojen vertailua, sekä
erilaisten nuotioiden testausta.
Iltapäivällä saimme saksalaisia vieraita
partioon tutustumaan. Saksalaiset olivat
lukiolaisten koulun projektista tulleita,
jotka yöpyvät lukiolaisten kanssa. Saksalaisten kanssa kävimme onkimassa
Arantilan koskella, kerroimme partiosta
ja pidimme heille erilaisia rasteja. Paistoimme lettuja, poppareita ja ruuaksi oli
pääkallopataa.
Kun saksalaiset lähtivät, oli meidänkin
aika kerätä tavarat ja siivota paikat.
Teksti: Riikka Ketola
Kuvat: Suvi-Päivikki Ketola

7

Oma Napa 1 · 2016

YÖRETKELLÄ

SATEENKAARIHEVOSET SALAPOLIISIKOULUSSA
Seikkailijajoukkue Sateenkaarihevoset yöretkellä partiomajalla 8.–9.4.2016.
Retki alkoi teltan pystytyksellä. Pystytys
sujui hitaasti, mutta sujuvasti. Seikkailijoilla oli Kultaisen Omenan heimokokous, missä Albert hyväksyttiin heimoon.
Retkellä seikkailijat suorittivat salapoliisimerkin osallistumalla salapoliisikouluun. Salapoliisin koulutukseen kuului mm. majan sisällä olevien rosvojen
etsintä, missä harjoiteltiin äärimmäistä
tarkkaavaisuutta. Etsinnän ohella kokelaille tehtiin valemaskeeraukset, varjostettavan harhauttamiseksi.
Illalla olimme paistamassa makkaroita
kodassa, jonka jälkeen jatkoimme niitä

sisällä hot dogeiksi. Iltapalan jälkeen salapoliisikoulu jatkui salakirjoitusten
ratkaisemisella.
Ennen nukkumaan menoa sytytettiin
kamina ja jaettiin puolentoistatunnin
kipinävuorot. Yöllä saimme pahaksi onneksemme kutsumattomia vieraita,
jotka saivat aikaan lisälyöntejä kipinävuorossa olleille sekä johtajille. Yö
kuitenkin sujui rauhallisesti loppuun.
Aamulla oli lipunnosto ja Aatun huikea
aamujumppa. Aamupalan jälkeen seikkailijat tekivät salapoliisikoulunsa lopputehtävän suunnistaen roistojen tuntomerkkejä lähiympäristöstä.

HUPS!
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Oikeat rastit löydettyään seikkailijat saivat selville roiston. Sen jälkeen teltta
purettiin, syötiin hernekeittoa ja pannaria omenahillon kera. Tämän jälkeen siivosimme majan kuntoon ja laitoimme
teltan maavaatteineen kuivumaan ja
lähdimme kotiin.
Teksti: Sateenkaarihevoset
Kuvat: Anna-Liisa Tarmo

Aten tv-lähetys
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YÖRETKELLÄ

PYJAMABILEISSÄ TUNNELMA KATOSSA
Sudenpentulaumat Lepakot ja Kettuapistipistiäiset yöretkellä partiomajalla 9.–
10.1.2016.
Uusi partiovuosi alkoi tammikuun
alussa sudenpentujen Pyjamabileet-yöretkellä. Mukana oli yhteensä 16 sudenpentua Lepakot ja Kettuapistipistiäiset
laumoista.
Yöretki sattui samaan aikaan kuin talven
kovat pakkaset. Jännitystä retkivalmisteluihin toivat majan jäätyneet vesiputket. Onneksi vesi kuitenkin saatiin pienen lämmittelyn jälkeen kulkemaan.
Kylmän sään vuoksi suunniteltu yöpyminen talviteltassa jätettiin väliin. Koko
porukka majoittui partiomajalla, missä

10

tunnelma sitten olikin tiivis ja lämmin.
Retkellä tehtiin Esiintyjä-jälkimerkki.
Retken aluksi pelattiin erilaisia heittäytymistä vaativia pelejä. Sen jälkeen tehtiin erilaisia soittimia ja alettiin suunnitella ryhmissä ohjelmanumeroita iltaohjelmaa varten. Esityksiä varten tehtiin
tarvittavaa rekvisiittaa, ja partiomaja
koristeltiin juhlakuntoon.
Retkipäivä huipentui pyjamabileisiin,
missä nähtiin huikeita esityksiä, syötiin
herkkuiltapalaa ja tanssittiin toivemusiikin tahtiin.
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Partiomajalla nukutun yön jälkeen harjoiteltiin vielä maskeerausten tekoa, siivottiin kamat, syötiin lounasta ja paistettiin jälkiruuaksi vaahtokarkkeja nuotiolla.
Retkellä on muonitusapuna myös sudenpentujen vanhempia. Kiitos avusta.

Pyjamabileet-retkellä riitti naurua, touhua, vauhtia, menoa ja melua. Retken
päätteeksi saatiin uudet merkit partiopaidan hihaa koristamaan.

Teksti ja kuvat: Enni Heikintalo

11

Oma Napa 2 · 2015

PARTIO YHTEISVASTUU-KUMPPANINA
Partio on yksi vuoden 2016 yhteisvastuukeräyksen kohteista
Nakkilan Partiolaiset on yhdessä Nakkilan seurakunnan kanssa osallistunut
Yhteisvastuutempaukseen. Kevättalvella järjestettiin koko perheen toimintapäivä partiomajalla ja seurakuntakodilla. Majalla pääsi grillaamaan lettuja
ja kokeilemaan pulkkakyytiä koirien vetäminä. Seurakuntakodilla oli tarjolla
kahvia ja mehua sekä puuhaa askartelun parissa. Väkeä oli liikkeellä hyvin ja
Yhteisvastuun keräyslippaisiin ropisi
kolikkoja.
Keräyslippaat olivat myös Onnipekalla
käytössä, kun seurakunnan nuoret toimivat kerääjinä. Vuonna 2016 kerätystä
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summasta paikallinen partiotoiminta
saa osan. Varat käytetään peruspartiotoimintaan.
Kesällä partio näkyy seurakunnan
nuorten leirillä ja syksyllä tehdään
myös aktiivista yhteistyötä Yhteisvastuun merkeissä.

Teksti: Virpi Luoma
Kuvat: Enni Heikintalo
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Sudenpentujen kisapäivä Jämillä
Toukokuisena lauantaina 5 uteliasta
Lepakkoa sekä 6 reipasta Kettuapistipistiäistä lähti kisaamaan Jämille Kipinän hetki -sudenpentukisoihin. Kisapäivän sää oli loistava, aurinko paistoi
sopivasti, pieni tuulenvire piti huolen
siitä, ettei päivä ollut liian tukala. Jämin
maasto näytti kilpailijoille ja saattajille
parhaat puolensa.
Kisarasteista ensimmäinen oli nikkatointirasti. Rastilla molemmat laumat
nikkaroivat omat Roihu-logonsa, jotka
nyt kisojen jälkeen koristavat partiomajan seinää. Kymmenellä muulla
rastilla harjoiteltiin mm. sankoruiskua
käyttäen kipinän sammuttamista, hoidettiin saattajan nyrjähtänyttä nilkkaa,
keiteltiin trangialla auringon väristä
kiisseliä (josta tuli kisaajien mielestä
herkullista) ja testattiin tietämystä tulenkäytöstä, turvallisuudesta, puulajeista ja ilmansuunnista.
Kisan aikana ihmeteltiin välillä taivaalta laskeutuvia laskuvarjohyppääjiä

sekä viereiseltä kentältä lähteviä lentokoneita. Kettuapistipistiäiset ehtivät
jopa kiipeämään Jämin näkötorniin,
Lepakot eivät sinne ehtineet kisapisteiden vietyä heiltä enemmän aikaa.
Takaisin Nakkilaan palasi kaksi laumallista päivään tyytyväisiä sudenpentuja, kaksi reissusta nauttinutta saattajaa sekä hienot kisasaavutukset; Lepakot ensikertalaisina sijoittuivat hienosti
sijalle 30, kokeneemmat Kettuapistipistiäiset loistavasti sijalle 11. Onnea
molemmille joukkueille!

Teksti ja kuvat: Anri Södergård
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KUULUMISIA MAAILMALTA

MITÄ KUULUU, SALOME?
Sveitsiläinen Salome asui viime vuonna monta kuukautta Nakkilassa kansainvälisessä
työvaihdossa. Salome on innokas partiolainen ja oli täällä asuessaan aktiivisesti mukana NaPa:n toiminnassa. Moni varmasti muistaa Salomen lippukunnan tapahtumista
ja retkiltä. Salome on jatkanut aktiivista partiouraansa palattuaan kotiin Sveitsiin ja
lähettää nyt meille terveisiä ja kertoo kuulumisiaan Sveitsistä.
Seuraavana Salomen lähettämä kirje englanniksi ja perässä sama Emilian suomentamana.

Stories from my scout life in Switzerland
Hi there, scouts in Nakkila 
I hope you are doing great! I am fine but
quite busy preparing the next two camps
I’ll take part in. On Pentecost the whole
scout group together will go in the alps
for three days. As I am leader of the “pioneers” (14-16 years) we’ll have a
slightly different program. For example
we’ll do a hike on the first day. Or sleep
in the forest the first night. But we’ll
also help with the smaller ones and do
fun sports. But the really big camp will
be in July. My group (the pioneers) will
travel by train all the way up to Swedish
Lapland to hike there. There’s a path
called “Kungsleden” which is beautiful.
I’m so looking forward to that. The second week we will stay in a scout centre
called Kopparbo in Southern Sweden.
We’ll relax, go swimming, climbing and
kayaking. And in the end we’ll visit
Stockholm and do some sightseeing.
Probably totally exhausted we’ll take the
train back to Basel.
Last summer I was still leading the
“scouts” (10-14 years). Our campsite
14

was in eastern Switzerland, on a hill
next to the forest. The only problem was
that there was no running water, any
spring or stream. We couldn’t really
shower. And it was a really hot summer.
So we went swimming in a public bath
once (the day before the parents visited
of course ;)). The storyboard took us to
the Celts, we became one of the tribes.
There were other tribes too, each of
them with different characteristics. For
example the sporty-fighting clan who
always wanted to compete in games. Or
the funny guys who did quiz shows and
joke telling competition. And there was
the mean asshole-clan. They stole our
food and hided sleeping bags. During the
day the clans aren’t friends at all, in
contrary, they liked to fight each other.
But at night everyone was hiding because there were dangerous shapes
creeping around. We had to find out how
to fight them and bring back peace to the
world. After two eventful weeks we
managed. Some scouts got a scout name
because it was their first camp. Two
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highlights were the two-days-hike in
smaller groups and the 24-hours-game
when we played games all night. But I
also enjoyed other moments a lot. I love
singing at the campfire. And sleep under
the sky full of stars.
I was participant in one camp as well. It
was one which trained us to be camp
leader. It was around Easter 2015 in the
Swiss Alps. There were still loads of
snow. But still we went for a long hike,
built a tent in the snow and did everything as we would in a camp with kids.
We didn’t sleep much though as we had
to do some planning and preparing a
camp in groups. The background story
was to save the “mountain post”. We all
had to wear yellow for the train ride. It
was hard for me to find an outfit. I didn’t
even have yellow socks! But it was easy
to find each other at the train station.
Who else would walk around like a banana at seven in the morning?

In May I’ll do the “Siechämarsch”.
That’s a hike organised by a local scout
group for all Swiss scouts who would
like to walk 50 km at once. It starts at
five in the afternoon so you walk basically all night. There’s also the possibility to go 80 or 100 km but I’ll start with
50.
Well, that’s it for now. I would love to
get some letters from you. I’ll write back
as well. You can write in your own language, I go to Finnish classes at university and have to practise anyway.
Best wishes and greetings,
Salome
My address would be:
Salome Hosch, Brunnmattstr. 9,
4053 Basel, Switzerland
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Tarinoita partioelämästäni Sveitsissä
Hei Nakkilan partiolaiset!
Toivottavasti teillä menee hyvin! Minulle kuuluu hyvää, mutta olen melko
kiireinen suunnitellessani seuraavaa
kahta partioleiriäni. Helluntaina menemme koko lippukuntamme kanssa Alpeille kolmeksi päiväksi. Koska olen pioneerien (sveitsiläiset 14–16 -vuotiaat
partiolaiset) johtaja, vartiollamme on
hieman erilainen ohjelma kuin muilla.
Me esim. teemme haikin ensimmäisenä
päivänä ja nukumme metsässä ensimmäisen yön. Mutta autamme myös pienempiä ja teemme kivoja urheilujuttuja.
Tosi iso leiri on heinäkuussa. Minun
ryhmäni (pioneerit) matkustaa junalla
koko matkan Ruotsin Lappiin, jossa
vaellamme. Siellä on reitti nimeltä
Kungsleden ja se on kaunis. Odotan sitä innolla. Retkemme toisen
viikon majoitumme Etelä-Ruotsissa
Kopparbo-partiokeskuksessa. Aiomme rentoutua ja
mennä uimaan, kiipeilemään ja

melomaan kajakeilla. Lopuksi vierailemme Tukholmassa ja kiertelemme
nähtävyyksiä. Sitten todennäköisesti lopen uupuneina matkustamme junalla
takaisin Baseliin.
Viime kesänä johdin vielä vartiolaisia
(sveitsiläiset 10-14-vuotiaat partiolaiset). Leiripaikkamme oli silloin ItäSveitsissä, kukkulalla lähellä metsää.
Ainoa ongelma oli se, että siellä ei ollut
juoksevaa tai virtaavaa vettä eikä lähdettä. Emme voineet oikeastaan peseytyä ja oli todella kuuma kesä. Siksi menimme kerran leirin aikana uimaan uimahalliin (päivää ennen vierailupäivää
tietysti ).

Leirin teema vei meidät kelttien kulttuuriin ja meistä tuli
yksi heimoista. Muitakin heimoja oli omine tunnusmerkkeineen, esimerkiksi urheilullinen taisteluklaani, joka
aina halusi kilpailla peleissä.
Oli hauskat tyypit, jotka tekivät tieto-visoja ja vitsikilpailuja. Lisäksi oli ilkimysklaani.
He varastivat ruokamme ja
piilottivat makuupussit.
16
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Päivisin klaanit eivät olleet lainkaan ystäviä, päinvastoin, ne taistelivat keskenään. Iltaisin kaikki kuitenkin piileskelivät, koska leirin ympäristössä liikkui
”vaarallisia varjoja”. Meidän täytyi yhdessä löytää keino taistella niitä vastaan
ja tuoda rauha takaisin maailmaan.
Kahden tapahtumarikkaan viikon jälkeen onnistuimme. Jotkut vartiolaiset
saivat partionimensä, sillä oli heidän
ensimmäinen leirinsä. Leirin kaksi kohokohtaa olivat kahden päivän haikki
pienissä ryhmissä ja lilja (eli 24 tunnin
yhtäjaksoinen partiosuoritus), jossa pelasimme pelejä koko yön. Nautin myös
muista hetkistä. Rakastan laulaa leirinuotiolla ja nukkua tähtiä täynnä olevan taivaan alla.
Olin myös osallistujana yhdellä leirillä.
Se oli koulutus, joka opetti meistä leirinjohtajia. Se oli pääsiäisen aikoihin 2015
Sveitsin Alpeilla. Siellä oli vielä silloin
paljon lunta, mutta menimme silti pitkälle haikille ja pystytimme teltan lumeen. Teimme kaiken kuten leirillä lasten kanssa. Emme tosin nukkuneet paljon, sillä meidän piti suunnitella ja valmistella leiriä ryhmissä. Leirin juonena
meidän piti pelastaa vuoristoposti.
Kaikkien piti pukeutua keltaiseen matkalla leirille. Minun oli vaikea löytää
asua. Eihän minulla ollut edes keltaisia

sukkia! Toisaalta toisten osallistujien
löytäminen asemalta oli helppoa. Kuka
muukaan kuljeskelisi siellä banaanin
näköisenä seitsemältä aamulla?
Toukokuussa suoritan Sieshämarsch:in.
Se on paikallisen partioryhmän järjestämä vaellus sveitsiläisille partiolaisille,
jotka haluavat vaeltaa 50 kilometriä
kerralla. Se alkaa viideltä iltapäivällä,
joten osallistujat kävelevät käytännössä
koko yön. On myös mahdollista suorittaa
80 kilometrin tai 100 kilometrin vaellus
samalla idealla, mutta aloitan 50 kilometristä.
No, siinä kaikki tällä kertaa. Olisi ihanaa
saada kirjeitä teiltä. Kirjoitan sitten takaisin. Voitte kirjoittaa suomeksi, käyn
suomen kielen kursseilla yliopistossa ja
minun täytyy kuitenkin harjoitella.
Parhaimmat terveiset,
Salome
P.S. Osoitteeni on:
Salome Hosch, Brunnmattstr. 9,
4053 Basel, Switzerland

Kuvat: Salome Hosch
Suomentanut Emilia Asikainen
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PUUHATEHTÄVÄ

Yhdistä leiri ja sen logo
Ensimmäinen Finnjamboree eli Suomen Partiolaisten suurleiri järjestettiin vuonna
1979. Sen jälkeen suurleirejä on järjestetty 6, ja ensi kesänä pidetään 7. suurleiri.
Suurleirien lisäksi on järjestetty lukuisia piirileirejä ja muita isoja partioleirejä.
Alla näet 8 eri leirin logon. Osaatko yhdistää leirin nimen ja logon toisiinsa?
1. LIESKA _____

2. PIIRU _____

3. REILA _____ 4. TARUS _____

5. ROIHU _____

6 NAPAKETTU ____

7 MIILU _____

A

E

B

F

8. LOISTO _____

D

C

G

H

Oikeat vastaukset:
1 = E Tammileiri Lieska Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentu- ja seikkailijaleiri 2016
2 = F Piiru Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri 2014
3 = G Reila Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri 2009
4 = D Tarus Finnjamboree 2004
5 = A Roihu Finnjamboree 2016
6 = H Napakettu Lounais-Suomen Partiopiirin talvileiri 2011
7 = C Miilu Finnjamboree 1985
8 = B Loisto Finnjamboree 1996
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PUUHATEHTÄVÄ

Etsi sanat
Etsi kirjainruudukosta piilotetut partioaiheiset sanat. Sanat voivat olla pysty- tai vaakasuorassa, vinottain ja takaperin.

Etsittävät sanat:
LIPPUKUNTA
SAMOAJA
SEIKKAILIJA
MAJA

SUORITUS
NUOTIO
LUONTO
HUIVI

SUDENPENTU
LAUMA
IHANTEET

PARTIO
VAELTAJA
TARPOJA

Tekijä: Sanna-Liisa Asikainen
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