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Nakkilan Partiolaiset ry
Hallitus ja vastaavat 2006
Hallitus
Enni Heikintalo
Riitta Puosi
Hanna Knihti
Päivi Antila
Eki Viljanen
Anni Heikintalo

lippukunnanjohtaja
lippukunnan varajohtaja
taloudenhoitaja
sihteeri
kalustonhoitaja
majava (majavastaava)

050 5114349
040 5572614
040 5143747
040 7478418
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050 5632259
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Vastaavat
Jenni Pekkala
akela
Noora Heikintalo sampo
Emilia Vappula
valtermanni

050 4200387
050 3303062
050 5248722
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Kesäleiri
Tulus IX kutsuu!

Julkaisija

Nakkilan Partiolaiset ry

Päätoimittaja

Emilia Vappula

Painos

75
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Lippukunnanjohtajalta

Pojasta ja tyttärestä johtajapolvi paranee
Tunnen johtajan, joka vaihtoi lippukuntaa, koska ei vanhassa
lippukunnassa päässyt mukaan johtajistoon eikä nuorien johtajien
ideoita ja mielipiteitä otettu huomioon. Vanhat ”patut” pitivät tiukasti
kiinni vallan kahvasta.
Toisaalta olen nähnyt, kuinka nuori johtajaryhmä on jätetty oman
onnensa nojaan järjestämään lippukuntaleiriä ja pyörittämään
toimintaa. Liika vastuu liian nopeasti ei sekään ole hyvä juttu.
Milloin on oikea hetki tuoreiden ideoiden ja innon siirtyä lippukunnan
johtoon? Miten pidetään kokemus mukana toiminnassa ja uuden
johtajapolven tukena? Miten jokainen löytää oman paikkansa ja
pestinsä? Miten lippukunta selviytyy siirtymävaiheesta sujuvasti?
Meilläkin sukupolvenvaihdos johtajistossa on pian ajankohtainen.
Kuulisin mielelläni juuri sinun ajatuksiasi aiheesta. Miten astumme
onnistuneesti uuden johtajapolven aikakaudelle?

Enni
Päätoimittajalta

Tuulta ja kipinöitä Joutsijärvellä
Otsikossa ei ole kirjoitusvirhettä.
Viime syksynä sain olla mukana lippukunnan vartioiden yhteisellä
vaelluksella ympäri Kullaalla sijaitsevan Joutsijärven. Luonto ja maasto
asettivat useita haasteita retkellemme: taukopaikalla tuuli niin, että
trangiat meinasivat lentää kumoon, epätasainen tie pisti ryhmän
ensiaputaidot testiin ja yöpaikalle saavuttuamme saimme pitkän aikaa
etsiskellä pimenevästä metsästä tukipuita laavuumme.
Ei kuitenkaan niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Kokonaisuutena
vaellus onnistui hyvin ja kaikille jäi hyvä, joskin ehkä vähän väsynyt olo:
iltanuotiolla tuli istuttua auringon jo laskettua ja tuulen tyynnyttyä.
Selviytyminen majan pihaa kauempana osoitti myös, miten siellä pihalla
opitut taidot osattiin myös käytännössä, laavun pystytyksestä vesistön
ylitykseen hurjassa vastatuulessa.
Partiolainen todella osaa!

Emilia
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Kesäleiri Tulus IX kokoaa lippukunnan
Kokemäelle 8.-11.6.2006
Nakkilan Partiolaisten oma kesäleiri järjestetään pienen tauon
jälkeen taas tänä kesänä. Partiolaisillekin tutun
tulentekovälineen nimeä kantavalle leirille ovat tervetulleita
kaikki lippukunnan sudenpennut ja vartiolaiset: vierailupäivänä
myös vanhemmat ja sukulaiset ovat tervetulleita tutustumaan
leirielämään.
Kokemäellä järjestettävällä leirillä on luvassa hauskaa ja
partiomaista ohjelmaa neljän päivän ajan. Nukkuminen tapahtuu
ulkona teltoissa, ja jokainen pääsee osallistumaan myös leirillä
tarvittavien rakennelmien tekemiseen: ainakin leiriportissa tulee
näkymään joka leiriläisen kädenjälki.
Vuoden aikana vartio- ja laumailloissa opittuja taitoja päästään
kokeilemaan käytännössä, kun kanotoidaan, nikkaroidaan ja
valmistetaan ruokaa ulkona. Vartiolaiset pääsevät myös
mittailemaan suunnistustaitojaan, ja iltaisin koko leiri kokoontuu
iltanuotiolle yhteiseen iltaohjelmaan. Jokainen saa painaa
itselleen oman leiripaidan sekä vielä toisen leirimuiston: minkä,
se jääköön vielä salaisuudeksi.
Kesäleiriin kuuluvat tietysti sauna
ja uiminen: myös niille on varattu
aikaa, ja jokainen halukas pääsee
heittämään talviturkkinsa
Sääksjärveen. Toivottavasti säät
suosivat kesäkuun alussa ja
saamme nauttia aurinkoisista ja
lämpimistä leiripäivistä!

Lähde mukaan
lippukunnan kesäleirille!
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Iltatarina – Sulon kesäsuunnitelma
Sulo Sudari on käynyt partiota kohta kaksi
vuotta. Viime kesänä hän oli ensimmäisellä
partioleirillään NalleKarhulla, jonka
innoittamana hän on lähdössä tänä kesänä
myös oman lippukuntansa kesäleirille. Hän
sai tietää leiristä viime partiokerralla, jolloin
Lilli Lauma jakoi ilmoittautumislapun.
Sulo oli kertonut kotona leiristä vanhemmilleen ja vanhoina
eräretkeilijöinä vanhemmat olivat antaneet Sulon lähteä leirille. Nyt
Sulolla oli ilmoittautumislappu ja leirimaksu mukanaan, kun hän
suunnisti kohti koloa vesilätäköitä väistellen. Hän toivoi, että muutkin
partiokaverit tulisivat leirille, jotta he voisivat yhdessä seikkailla
metsässä, kertoa huimia tarinoita pimeässä teltassa ja uiskennella
lämpöisessä vedessä. Hän oli myös innoissaan kanooteilla
melomisesta, minkä Lilli oli paljastanut leiriohjelmasta.
Majalla Sulo ojensi Lillille leirilapun ja rahan. Hän sai myös tietää,
että kaikki muutkin olivat lähdössä leirille, paitsi Petteri, joka oli
lähdössä samaan aikaan katsomaan tätiään Islantiin. Joillekin
pojilletuleva kesäleiri olisi ensimmäinen ja heitä jännitti jo nyt, vaikka
leiriin oli vielä aikaa pari kuukautta. Lilli kertoi kuitenkin, että
lippukuntaleiri on siitä kiva, että melkein kaikki tuntevat toisensa, joten
mitä enemmän tuttuja, sitä helpompi on lähteä pariksi päiväksi metsän
keskelle ja veden äärelle. Nyt Suloakin alkoi jännittää, kuinka hauskaa
leirillä tulisikaan olemaan. Lilli antoi pojille pienen tehtävän
ratkaistavaksi seuraavaksi partiokerraksi.
Kirjaimet ovat menneet sekaisin. Ratkaise oikea järjestys:
DELHÄ KIÄNNIS KLEIÄESLELIRE!
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PIIRIN KEVÄTKATSELMUS HUITTISISSA

Aika

Sunnuntaina 21.5.2006. Lähtö on klo 10.30
Nakkilan yhteiskoulu ja lukion pihasta ja paluu
samaan paikkaan noin klo 16.30.

Ohjelma Ensin on partioparaati ja seppeleen lasku

sankarihaudoille. Kevätkatselmus päättyy
Partiomessuun Huittisten kirkossa.
Kevätmatkan yhteydessä pidetään myös
lippukunnan keväänpäätös, johon kuuluu ruokailu
hampurilaisravintolassa Huittisten keskustassa
piirin kevätkatselmuksen jälkeen. Lisäksi meno- ja
paluumatkan aikana linja-autossa esitetään suosittu
elokuva.

Varustus Pue yllesi virallinen partioasu.
Mikäli et omista partiopaitaa, pue päällesi jotakin
muuta tummansinistä. Partiopuvun alle kannattaa
pukea riittävästi vaatetta, jotta tarkenee.

Näin pääset mukaan
Kaikki, jotka saapuvat su 21.5.2006 lähtöpaikalle
10.30 pääsevät mukaan. Raha maksetaan silloin.

Kevätmatkan hinta on 5 euroa
(sis. kuljetus, ruokailu, elokuvaelämyksen).
LÄHDETÄÄN KAIKKI INNOLLA
EDUSTAMAAN LIPPUKUNTAAMME JA
VIETTÄMÄÄN HAUSKAA
KEVÄTPÄIVÄÄ
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Paraati ja kevätkatselmusmiksi kävellään, mitä katsellaan?
Satakuntalaisten partiolaisten kevääseen ovat jo pitkään kuuluneet
perinteinen paraati sekä kevätkatselmus. Keväisissä merkeissä ne
keräävät yhteen piirin partiolaiset sudenpennuista johtajiin, ja jokaisella
on samalla myös oiva tilaisuus edustaa omaa lippukuntaansa.
Tapahtumat on tähän asti järjestetty vuorovuosin Porissa ja Raumalla,
mutta nyt lippukunnat voivat halutessaan anoa niitä pidettäväksi omalle
paikkakunnalleen.
Tänä vuonna marssirivit ja lippukuntahuudot täyttävätkin Huittisten kadut.
Paraatin ja kevätkatselmuksen aikana jaetaan ansiomerkkejä lippukunnan
ja piirin toiminnassa ansioituneille johtajille: myös oman lippukuntamme
johtajia on usein muistettu ansiomerkillä. Alla on yleisimpiä Suomen
Partiolaisten myöntämiä merkkejä, lisäksi paraatissa jaetaan aina myös
Satakunnan piirin omia pronssisia, hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä.
Lähde kevätkatselmukseen ja paraatiin edustamaan lippukuntaa
ja katsomaan, josko joku johtajistamme taas palkitaan!
Louhisuden solki perustettiin vuonna 1966 partioylijohtaja
Verneri ”Louhisusi” Louhivuoren 80-vuotispäivänä. Lippukunta
voi myöntää merkin sille vartionjohtajalle, joka kuluneen
vuoden aikana on parhaiten toteuttanut vartiojärjestelmää.
Collanin solki perustettiin 1993 partioylijohtaja Anni Collanin
muiston kunnioittamiseksi. Huivissa kannettavassa soljessa
onkin Collanin nimikirjaimet pelikuvamonogrammina. Solki
voidaan myöntää vähintään kolmen vuoden ansiokkaasta
työstä sudenpentujen johtajana.
Suomen partiolaisten ensimmäinen kunniapartiolainen
C.G.E. Mannerheim perusti Mannerheim-soljen vuonna 1921.
Merkin on suunnitellut Akseli Gallen-Kallela. Mannerheimsolki on saajalleen tunnustus partioideologian
sisäistämisestä: se voidaan myöntää partiolaiselle, joka
partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut partioaatetta
ja toiminut ansiokkaasti ja innokkaasti partiotehtävissä.

Ensi kesä tuo tullessaan
jotain uutta koko
Satakunnan piirin
vartionjohtajille ja sammoille.
Ensimmäistä kertaa järjestettävä
KAHU 2006-leiri on tarkoitettu
vain ja ainoastaan lippukunnissa
toimiville, yli 13-vuotiaille
vartionjohtajille. Samantapaisia
leirejä on ennenkin järjestetty eri
puolilla Suomea, mutta nyt myös
satakuntalaisilla vartionjohtajilla
on mahdollisuus päästä pienelle
lomalle vartionjohtajan
vastuunalaisesta roolista.
KAHU järjestetään Eurajoella,
ja paikalle odotetaan noin 150
vartionjohtajaa ympäri
maakuntaa. Leirin teeman
mukaisesti johtajat pääsevät
yllätyksiä täynnä olevalle
matkalle, jonka lomassa voi tavat
toisia vartionjohtajia, rentoutua ja
hakea vinkkejä omankin vartion
toimintaan.

Mitä oikein on luvassa?
Leirin suunnittelu aloitettiin jo
viime vuoden puolella, jolloin
piirin johtajistoa värvättiin
erilaisiin pesteihin hoitamaan
niin muonitusta, ohjelmaa kuin
leirin huoltoa. Ohjelman sisältö
on vielä tarkoin vaalittu
salaisuus, mutta toimitus yritti
udella ohjelmatiimissä Nakkilan
partiolaisia edustavalta Noora
Heikintalolta edes pientä vinkkiä
tulevasta.
– Leirillä matkakohde vaihtuu
päivittäin. Ensimmäisenä päivänä
vartionjohtajat pääsevät
kisailemaan Grand Canyonin
reunoille ja melkein aidolla
valtameripurrellakin seilaillaan.
Viimeisenä iltana kaikki saavat
myös maistella Tahitin makuja,
Noora paljastaa.
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Saanko esitellä:
valtermannimme Emilia

Emilian partiotaival alkoi Nakkilan
Partiolaisissa sudenpentuna vuonna
1994. Hän siirtyi myöhemmin Sudet laumasta Leirin löytötavarat -vartioon
ja jatkoi teini-ikäisenä partiota
Delfiinien laumanjohtajana. Vuonna
2003 pesti vaihtui laumanjohtajasta
vartionjohtajaksi, kun Delfiinit
siirtyivät vartiolaisiksi ja ryhmän nimi
muuttui Nasuiksi. Viime syksynä
Emilia antoi opiskelujen takia
Anna-Liisalle kunnian jatkaa Nasujen vj:nä.
Valtermannin, lippukunnan vaeltajaosaston johtajan, pestin ohella
Emilia on toiminut myös lippukunnan ulkopuolella, Satakunnan
partiolaisten vartiojaoksessa. Jaoksen kautta hän on päässyt
kouluttamaan mm. kansainvälisyys-tietoisuutta vj-jatkokursseilla
sekä opettamaan vj-vihjeillä erilaisia kädentaitoja. Emilian mielestä
parhainta antia kursseilla on, kun huomaa, että vj:t saavat omaan
toimintaansa vinkkejä ja oppivat tuntemaan partion aatteellista
puolta.

Oma Napa 1 • 2006

9

Suurleiri Taruksella Emilia pääsi tutustumaan myös ulkomaalaisiin
partiolaisiin. Hän opasti suunnistuspisteellä mm. japanilaisia ja
amerikkalaisia leiriläisiä, ja yhteinen kieli taittui englanniksi.
Yhdessäolo avarsi myös eri kulttuurien tapoja: toisille suunnistus
oli tuntematonta, toisille tuttua. Suurkaupunkien partiolaisille
kaupunkikartta katujen nimineen toimi normaalina
suunnistusoppaana. Emilia on myös tulevana kesänä suuntaamassa
kansainvälisiin tehtäviin Partiotyttöjen maailmaliiton keskukseen
Sveitsiin.
Valtermannimme odottaa jo innolla kesän leirejä: hän on lähdössä
alkukesällä lippukuntamme kesäleirille Tulus IX:lle sekä myös
loppukesällä järjestettävälle vj-leiri Kahulle. Erityisesti Kahu
jännittää, koska se järjestetään ensikertaa Satakunnassa, eikä vielä
oikein tiedä, mitä tuleman pitää, Emilia kertoo.

