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Lippukunnanjohtajan tervehdys
Nakkilan Partiolaisten juhlavuosi on ollut t ynn toinen toistaan hienompia tapahtumia. Retki
Turkuun, Yhdess mets n- tapahtuma, kes leiri, palvelutempaus, syysleiri, adventtikalenterien
myyntikampanja ja monet muut onnistuneet projektit on saatu p t kseen ja vuoden loppu tekee
tuloaan. Lis ksi lippukuntamme on toiminut aktiivisesti Huittisten alueen muiden lippukuntien kanssa
ja tuloksena syntyi loistava tarpojien taitop iv ja my s piirin tapahtumiin on otettu osaa sek
j rjest j n ett osallistujan rooleissa.
Kulunut partiovuosi on ollut mielest ni poikkeuksellinen; paljon on saatu aikaan ja paljon on koettu
yhdess . Se tekee partiosta niin hienon harrastuksen. Jokainen voi omalla aktiivisella toiminnallaan
vaikuttaa siihen, mink laista partio on. Mit enemm n ihmisi on tekem ss partiota yhdess ja
t ydest syd mest n, sit laadukkaampaa toiminta on.
Partiovuoden isoin tapahtuma on itsen isyysp iv n lupauksenantotilaisuus. Poikkeuksellisen hienon
tapahtumasta tekee satavuotias Suomi ja nelj kymment vuotias NaPa, ja n m py re t vuodet
tulevat varmasti n kym n tilaisuudessa. Tahdonkin kiitt lippukuntamme juhlavuositoimikuntaa,
joka on koko vuoden jaksanut j rjest toinen toistaan hienompia tapahtumia lippukuntalaistemme
iloksi.
Rauhallista joulun aikaa toivottaa,
Janette
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PÄÄKIRJOITUS
Nakkilan Partiolaisten juhlavuosi 2017
NaPa 40 vuotta
Vuonna 1977 meist nykyisist lippukunnan j senist ei kovin moni ollut viel syntynyt ja loputkin
ottivat ensiaskeleitaan. Silloin kuitenkin perustettiin yhteislippukunta Nakkilan Partiolaiset ry ja
ensimm isen lippukunnanjohtajana toimi Marjut Aherva. Oltiin t t ennenkin Nakkilassa partioitu:
tyt t Nuotiotyt iss ja pojat Partiosisseiss . N ilt ajoilta on edelleen k yt ss lippu ja huivi.
Lippukunnan tie on v lill ollut tasainen, v lill mutkikas ja kivinen. Ilman vahvoja lippukunnanjohtajia
sek aktiivisia toimijoita tuo tie olisi voinut olla lyhyt. Suuri kiitos kuuluu erityisesti Marittalle, Tiinalle,
Hanna-Leenalle, Ennille, Emilialle ja Janetelle. On huikeaa kuulua t h n joukkoon!
Vuonna 2017 partiolaisia on Nakkilassa satakunta ja toiminta ehk yht aktiivista ja monipuolista kuin
nelj kymment vuotta sitten. Meill on oma maja, jossa viikottain kokoontuu sudenpentuja,
seikkailijoita ja tarpojia, kuukausittain vaeltajia, aikuisia ja johtajia sek vaihtelevasti y retkel isi ,
kokoustajia ja muita k ytt ji . Majan pihaan olemme saaneet kodan, jota muun muassa p iv kotilaiset
k ytt v t ahkerasti.
Jotta juhlavuodesta saatiin erityinen, suunnittelu k ynnistyi jo hyviss ajoin edellisen syksyn ,
ensimm inen juhlatoimikunnan kokous oli elokuussa 2016. Vuosi huipentuu joulukuun tapahtumiin:
itsen isyysp iv n lupauksen antoon ja kauneimpiin joululauluihin yhteisty ss seurakunnan kanssa.
Juhlavuosi 2017 on ollut hieno osoitus NaPan toiminnasta ja toiminnan monipuolisuudesta.
Perustoiminnan lis ksi olemme tehneet reissun Turkuun, leireilleet Kokem ell Tulus XI -leirill ,
k yneet tervehtim ss vanhuksia palvelutempauksen merkeiss sek viett neet syntt reit
syysleirill . Niist saat lukea tuonnempana.
On kuitenkin aika kiitt ja niiata. Juhlatoimikunnan j senet: Riitta, Hansu, Hanna, Suvi, Anna-Liisa.
Ilman teit ei olisi juhlavuosi onnistunut, kiitos. Lippukunnan j senet, johtajat, huoltajat ja
yhteisty kumppanit: te teitte juhlan, kiitos.
‘Tie selv on ja marssi soi

Kun usko puhdas, s ihkyv on,

ja lippu hulmuaa.
Ei painumaan se joudakaan

niin vuoret siirt
T

voi.

sielun varmuus horjumaton

ei toivo kuolla saa.

ain sankareita loi.

On m r np , se yhdist ,

Jos uskos hyv n, oikeaan

kun k ymme vierekk in.

vain syttyy uudestaan,

Maailma muu my s uudistuu

k y joukkohon ja horjuttaa
ei milloinkaan, sua esteet saa.’

T m n Jean Sibeliuksen s velt m n partiomarssin my t toivotan onnea 100-vuotiaalle
Suomelle, mutta erityisesti ONNEA Nakkilan Partiolaisille!!!
Virpi ‘Vippe’ Luoma
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Juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma

KEVÄTRETKI TURKUUN
Suuntasimme maaliskuussa koko lippukunnan
voimin jo perinteeksi muodostuneelle
juhlavuoden retkelle. P simme tutustumaan
mielenkiintoiseen partiomuseoon sek Turun
linnan Pikkuritari -kierrokseen. L hdimme
bussilla Nakkilasta yhdeks lt ja ensimm inen
m r np mme oli Partiomuseo. Iso joukko
retkell olijoista oli sudenpentuja, joille k ynti
museossa oli ihka ensimm inen. Kuulimme Yrj
Nenosen kertomuksia ja tutustuimme museon
esineisiin, jotkut taisivat ostaa itselleen
muistoksi my s vanhoja partiomerkkej .
Museovierailun j lkeen k vimme sy m ss
Rantakertun hampparibuffetissa. Vatsat t ynn
ihailimme
jokirantaa
kauniissa
auringonpaisteessa ja jatkoimme matkaamme
kohti Turun linnaa. Linna Pikkuritari -kierros
teki
napalaisiin
suurenvaikutuksen.
Kotimatkallakin viel kuului pohdintoja siit ,
ett p sik Jaakko Ilkka tosiaan pakenemaan
tyrm st n k ym l n rei n l pi.
Kotimatka sujui mukavasti reissulta osteltuja
matkamuistoja ihaillen ja herkkuja sy den.
Kiitos mukavasta p iv st !
Anna-Liisa
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Leirillä
KESÄLEIRI TULUS XI
Lippukunnan juhlavuoden leiri, Tulus XI j rjestettiin
Kokem ell Ali – Ketolan tilalla 15-18.6. Seikkalijat ja
tarpojat aloittivat leireilyn torstaina leirin rakentelulla.
Sudenpennut liittyiv t leirivahvuuteen perjantaina.
Saimme leireill
mahtavassa s ss
ja nauttia
auringonpaisteisista
p ivist .
Rohkeimmat
uskaltautuivat my s uimaan, kun saunaan p si v lill
l mmittelem n. Leiripaikka sijaitsee Kokem enjoen
varrella ja p simmekin kokeilemaan sek kanotointia
ett kirkkoveneily .
Seikkailijat ja tarpojat p siv t ensimm isen
leirip iv n melontahaikille. Ohjelmassa oli leiripaidan
painantaa, leirimerkin tekoa polttomerkill ja seikkailijat
ja tarpojat tekiv t itselleen hienot leirijakkarat.
Seikkailijat ja tarpojat valmistivat itselleen leirin ajan
aamupalat trangialla ja ruokailivat hienoilla itse
rakennetuilla p ydill . Kokeiltiin my s huovutusta,
tehtiin alumiinilaattoja ja k ytiin luontopolulla.
Perjantaina vietimme mets nv en markkinoita, joilla p si osallistumaan renkaanheittoon,
peikonh nn n laittoon, naruvetoon ja taikalettujen paistoon. Sunnuntaina oli vierailup iv ja
vanhemmatkin p siv t n kem n hienot leirirakennelmat ja kokemaan mahtavan
leiritunnelman.
Riitta
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Johtajatulet
JOHTAJAT INSPIROITUMASSA JOHTAJATULILLA
Partio on paljon muutakin kuin viikoittaista ryhm toimintaa. Partiopiiri ja Suomen partiolaiset
j rjest v t ihan vain aikuisille johtajille s nn llisesti omia koulutuksia ja omaa ohjelmaa. Hyv n
esimerkkin t st Johtajatulet- Ledareldar, jotka j rjestettiin Suomen partiolaisten toimista Evolla
25-27-8-2017. J rjestyksess n n m olivat toiset johtajuusfestivaalit. Nakkilan partiolaisia
festareilla edustivat Kaisa, Hanna-Kaisa, Sanna, Suvi, Enni ja Anri.
Festarit alkoivat perjantaina majoittautumisella omiin telttoihin ja valinnaisilla iltanuotioilla sek
tietysti iltapalalla. Lauantaina alkoi inspiroivilla puheenvuoroilla (kaatosateessa, jota tuskin huomasi).
Saimme kuulla Risto Siilasmaata, Bruce Oreckia, Suvi Haimia ja Peter Westerbackaa. Puheiden j lkeen
hajaannuimme ymp ri Evoa ennakolta valittuihin ty pajoihin. Osa ty pajoista oli ihan leirialueen
kupeessa, osassa l hdettiin melomaa, toisissa hikoiltiin saunassa tai reppu sel ss p iv vaelluksella
Evon mahtavissa maisemissa. Lauantai p ttyi yhteen yhteiseen illallisp yt n juhlistaen Suomen
luonnon p iv . Ja tosiaan, kaikki osallistujat mahtuivat sy m n yhdess leirisuoralle kasattuihin
p ytiin.
Viimeisen festarip iv n ehdimme viel osallistumaan kiinnostaviin ty pajoihin eri aiheista.
Johtajuusfestareilla oli sopivasti aikaa yhdess ololle, verkostoitumiselle ja rentoutumiselle. Sekaan oli
ujutettu my s tiukkaa asiaa eri aihealueista, teemakokonaisuuksia t ll kerralla olivat Parempaa
johtajuutta, Kovaa osaamista, Tulevaisuuden tekij , Eettinen johtajuus ja Vapaaehtoisten johtaminen.
Kaikki kiva loppuu aikanaan, niin my s n m meid n aikuisten omat festarit. Sunnuntaina
suuntasimme autojen nokat kohti Nakkilaa, t st oli hyv aloittaa uusi partiokausi, uutta intoa ja
ajatuksia t ynn .
Anri
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Nakkilan Partiolaiset ry 40 vuotta
NAPAN 40-VUOTISJUHLAT
Nakkilan Partiolaisten varsinainen juhla juhlittiin syksyisen lauantaina, 9.9.,
partiomajalla. Tilauksessa oli aurinkoinen s , mutta vaikka koko p iv n
satoi, aurinko paistoi kaikkien vieraiden kasvoilla.
Kutsuvieraita saapui juhliin noin viitisenkymment . Mukaan oli kutsuttu
kaikki Nakkilan Partiolaisille t rke t tukijat ja tekij t, unohtamatta
lippukunnan omia j seni . Ohjelmassa oli tervetulotoivotusten j lkeen
lippukunnanjohtaja Janeten puhe, sudenpentulauma Salaisten Tassujen
laulu sek Hansun tekem historiallinen tietokilpailu.
Ansiomerkkitoimikunnan puolesta Enni sai kunnian jakaa Anrille piirin porssisen ansiomerkin. Lasse
Vappula lausui seurakunnan tervehdyksen, jonka j lkeen kutsuvieraat p siv t nauttimaan
herkullisesta kakusta sek kahvista. Antoisan rupattelun, leikekirjojen sivujen kahistelun ja
partiomuisteloiden j lkeen laulettiin yhteislauluna “Nyt laulan t st taipaleesta” ja k ytiin
sisaruspiiriin.
Partiomaja ei suinkaan sulkenut oviaan kutsuvierastilaisuuden j lkeen vaan p invastoin avasi ne ihan
kaikille. Majalla oli mahdollisuus tutustua historian siipien havinaan ja tutkia muun muassa majan
viirej , lippuja ja muuta rekvisiittaa, mit on vuosien ja vuosikymmenten aikana tehty ja saatu. Kodassa
p si paistamaan lettuja ja saattoi majalla t rm t vanhoihin tuttuihinkin.
Kun kodan hiillos viimein sammui, teltta pihasta saatiin purettua ja majan ovi lukkoon, siirtyi johtajisto
viett m n iltaa kesken n, siis erinomaisessa seurassa, saunoen ja hyv ruokaa tehden sek
sy den. Riitta ja Suvi olivat loihtineet illaksi hauskaa ohjelmaa. Poskilihakset kipein , vatsa herkuista
pinke n ja onnellisina johtajisto palaili arkeen, kuka aiemmin, kuka my hemmin.
Vippe
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Sudenpentutapahtuma
KÄKKÄRÄMÄNTY
14.10.2017 aamu n ytti sateiselta ja pime lt , siit huolimatta joukko
reippaita sudenpentuja kaarsi iloisin mielin yhteiskoulun pihaan,
josta l ht oli sovittu. L hdimme kahden auton voimin kohti
Alastaroa, sudenpentujen ihka omaa tapahtumaa K kk r m nty
kohti.
Tarkoitus oli opetella toimimaan pentueena, kokea uusia juttuja ja
ennen kaikkea viett hauska p iv piirin muiden pentujen kanssa.
Perille p sty mme huomasimme, ett paikalla olikin iso joukko
pieni partiolaisia.
P iv n aikana p simme suorittamaan erilaisia rasteja, m yrim n mets ss , pelaamaan
perinneleikkej , valmistamaan suklaamuroja, maalaamaan, punomaan avaimenper t, kiipeilem n ja
vaikka mit . Yksi p iv n t rkeimmist hetkist oli tietenkin ev iden sy nti
Meid n harmiksemme sade ei hellitt nyt hetkeksik n, se ei kuitenkaan meid n sudenpentuja
haitannut ja p iv jaksettiin hienosti loppuun saakka. Olen niin ylpe meid n reippaista sudareista.
Suvi
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Palvelutempaus
LETUNPAISTOA KEINUSTOOLISSA
Nakkilan partiolaisten juhlavuoden ohjelmaan
sis ltyi
palvelutempaus
Keinustoolissa.
Palvelutempaus
toteutettiin
aurinkoisena
syyskuun p iv n . P iv n ohjelmaan sis ltyi
muurikkalettujen paistoa, laulua, bingon peluuta,
pelej ja jutustelua. Asukkaat olivat kokoontuneet
Keinustoolissa jo odottelemaan innokkaita pikkupartiolaisia.
Mukana oli sudenpenturyhm Salaiset tassut ja
Norppa -ryhm n tarpojia. Bingo oli varsin odotettu
ohjelmanumero ja voittoja jaettiin useita. Kaikki
halukkaat saivat muurikkaletun hillolla ja tilaisuus
p tettiin kaikkien yhteislauluhetkell .
Hanna
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Nakkilan Partiolaisten

Nuotiomerkkituotteet

Nakkilan Partiolaisten

Nuotiomerkkituotteet

Pipo 17 €
musta, valkoinen kuva / pinkki, valkoinen kuva
Sudenpennun partiopaita 20 €
Koot: 128 cm, 140 cm, 152 cm, 164 cm
T-paita 10 €
Koot 128 cm, 140 cm, 152 cm, S, M, L, XL,
lady fit XS, S, M, L, XL
Kangaskassi 5 €
sininen, keltainen painatus / valkoinen, sininen
painatus
Lippukunnan hihamerkki 2 €

NaPa:n nuotiomerkkituotteet saat tilattua omalta
johtajalta tai Riitalta.
Riitta Puosi
puh. 040 557 2614
riitta.puosi@gmail.com
www.nakkilanpartiolaiset.fi
www.facebook.com/nakkilanpartiolaiset
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Leirillä

SYYSLEIRILLÄ TAMMEN TILALLA 3.-5.11.
Lippukuntamme perinteisiin on jo vuosikymmenien ajan kuulunut syysleiri. Useimmiten on leireilty
Merimaassa, mutta t n syksyn leiripaikkana toimi Porin kaupungin omistama Tammen tila Kullaalla.
Perjantai-iltana starttasi bussilastillinen reippaita partiolaisia kohti Kullaata. Tammen tilalla
majoittauduttiin: sudenpennut sis lle, seikkailijat puolijoukkuetelttaan ja tarpojat laavuun. Hauskasta
iltaohjelmasta kisoineen ja sketseineen vastasivat tarpojat.
Sudenpennut viettiv t lauantaip iv n salapoliisiohjelman merkeiss . Kaiun mysteeri taisi ratketa ja
osana ohjelmaa sudarit kiersiv t luontopolun Joutsij rven hienoissa maisemissa.
Isommilla leiril isill oli lauantaina haikki. Mets st palattuaan seikkailijat ja tarpojat saivat hioa
lynystyr it n huonepakopeliss ja sen j lkeen rentoutua saunan l ylyiss .
Illalla vietettiin koko porukan voimin lippukunnan syntt reit . S suosi meit niin, ett pystyimme
ruokailemaan ulkona. Hodarit, pop cornit, vaahtokarkit ja mokkapalat vatsassaan leiril iset siirtyiv t
sis tiloihin, jossa syntt rikemut jatkuivat erilaisten pelien ja leikkien parissa. Hedelm peli taisi olla
kaikkein suosituin. Ohjelman lomassa syntyi lippukunnalle j ttil ism inen onnittelukortti. P iv n
puuhista uupunut leiri hiljeni nopeasti ja puolijoukkueteltassakin nukuttiin ilmeisen sike sti.
Kipin mikot hoitivat hommansa hyvin!
Sunnuntaina etsittiin ja selviteltiin salaviestej ,
leikittin ja laulettiin, tanssittiin letkajenkkaa ja
tietysti pakattiin ja siivottin j lkemme.
Lipunlaskun ja sisaruspiirin j lkeen suunnattiin
kohti Nakkilaa. Kivaa oli ja ensi vuonna
uudelleen!
T ss leiril isten vastauksia siihen, mik leirill
oli kivointa:
mets reissu, ruoka, laavumajoitus, mets retki
& yst v t, syntt rit, kaikun etsint , askartelu,
huonepakopeli ja laavussa nukkuminen,
vapaa-aika, kaikki, suunnistus, mets retki,
kaikki oli kivaa, vaeltaminen, Enni ja Anri,
pitk n matkan suunnistus, hedelm peli,
p iv retki ja nukkuminen.
Hansu

12

Oma Napa 1 / 2017

13

Oma Napa 1 / 2017
Kuvia ryhmien viireistä vuosien varrelta
LÖYDÄTKÖ OMAN RYHMÄSI VIIRIN?
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Kuluneen kauden tapahtumia
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KIITOS KULUNEESTA JUHLAVUODESTA!

