Nakkilan Partiolaiset 30 vuotta

Juhlaretki Turkuun
3.2.2007
Nakkilan Partiolaiset käynnistää juhlavuoden
päiväretkellä Turun kaupunkiin. Päivän aikana
vieraillaan partiomuseossa, jonne on tuotu partion
100-vuotis juhlanäyttely, sekä tutustutaan Turun
linnaan opastetulla kiertokäynnillä. Mukaan lähtevät
sudenpennut pääsevät myös Kupittaan seikkailupuistoon, ja vartiolaiset saavat halutessaan viettää
aikaa kaupungilla.
Retken hinta on 25 euroa/henkilö, ja se sisältää
bussikuljetuksen, ruokailun sekä
pääsyliput opastuksineen.
Lisätietoja retkestä saat kotiin jaettavasta
ilmoittautumislapusta. Mukaan pääset
palauttamalla sen ja 25 euroa johtajallesi
viimeistään 23.1
Lähde sinäkin Turkuun juhlistamaan
lippukuntamme syntymäpäivää!
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Lippukunnanjohtajalta
Uusi vuosi on taas pyörähtänyt käyntiin – ja mikä sellainen! Meillä partiolaisilla on tänä vuonna monta aihetta juhlaan, varsinkin täällä Nakkilassa.
Koko maailmanlaajuinen partioliike täyttää tänä vuonna ensinnäkin 100 vuotta: niin kauan on kulunut siitä, kun ensimmäiseksi partioleiriksi kutsuttu leiri
järjestettiin Englannissa. Juhlavuosi näkyykin partiotoiminnassa monella
tapaa: näistä lisää seuraavalla sivulla.
Syytä juhlaan löytyy myös omasta lippukunnasta: Nakkilan partiolaisten
perustamisesta tulee 2007 kuluneeksi 30 vuotta. Tätäkin tullaan juhlistamaan
monta kertaa, ja ehkä jo syksyllä kaikkien hihaa koristaa lippukunnan oma
juhlamerkki.
Myös lippukunnan hallitus on vuoden vaihtuessa muuttanut muotoaan, ja
pitkästä aikaa lippukunnanjohtajan pesti vaihtoi omistajaa. Uuteen vuoteen
suunnataan siis uusin eväin, Alla näet uudet hallituksen jäsenet ja heidän
yhteystietonsa: jos sinulla on kysyttävää lippukunnan toiminnasta, älä epäröi
ottaa yhteyttä!
Juhlistetaan yhdessä partion 100-vuotista taivalta, näytetään taitomme ja
tehdään jokainen parhaamme. Toivottavasti nähdään partiomajalla, retkellä,
suurjuhlassa, kesäleirillä…!

Emilia

Suurjuhla Tampereella

Partiopostimerkki
Maailmanjamboree Englannissa
Lippukunnan kesäleiri
Palvelutempaus veteraaneille
Lippukunnan vuosijuhla
Partioliike täyttää tänä vuonna 100 vuotta: maailmanlaajuisesti kaikki partiolaiset, myös siis me täällä Suomessa, saamme yhtyä juhlistamaan tämän
tavoitteen saavuttamista. Vuoden päätapahtuma on Englannissa kesällä pidettävä maailmanjamboree, joka kokoaa yhteen yli 40 000 partiolaista ympäri
maailmaa. Satakunnastakin on lähdössä Englantiin iso joukko innokkaita leiriläisiä ja johtajia.
Suomessa juhlavuosi huipentuu ensin kesän alussa 9.-10.6 Tampereella
järjestettävään suurjuhlaan, jonne myös nakkilalaiset yhdessä suuntaavat.
Ilmoittautuminen alkaa pian! Kesän lopulla juhlitaan taas lippukunnan voimin,
kun yhteinen kesäleiri kokoaa yhteen niin sudarit, vartiolaiset kuin johtajat.
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Oma lippukuntamme Nakkilan partiolaiset juhlii myös vuonna 2007: tasan
kolmekymmentä vuotta sitten poikalippukunta Partiosissit ja tyttölippukunta
Nakkilan Nuotiotytöt yhdistyivät Nakkilan Partiolaisiksi.
Syntymäpäivien kunniaksi uuteen vuoteen mahtuu monenlaista toimintaa.
Helmikuussa suunnataan Turkuun partiomuseoon, ja kesän lopulla juhlitaan
omalla lippukuntaleirillä. Myöhemmin syksyllä järjestetään myös hieno vuosijuhla, joka kokoaa yhteen uudet ja vanhat lippukuntatoimijat sekä tukijat.
Jokainen, joka osallistuu johonkin juhlavuoden tapahtumaan, voi lisäksi
lunastaa itselleen NaPa:n juhlavuotta varten suunnitellun merkin, jonka voi
sitten kiinnittää partiopaidan hihaan kertomaan juhlista muillekin. Keväällä
on tarkoitus saada myyntiin myös napa-tuotteita, joiden avulla lippukunta voi
sekä hankkia varoja että juhlistaa tasavuosia.
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