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Partioruokailun selvät sävelet
Partioleireihin ja -tapahtumiin kuuluu aina, ainakin melkein, yksi asia nimittäin syöminen. Miksi
partiossakin syödään? Syömisen tarkoitus on antaa energiaa partiolaisille, jotta he jaksaisivat osallistua
eri ohjelmiin ja aktiviteetteihin. Entäpä milloin on ruoka-aika? Leireillä ruoka-ajat on yleensä hyvin
täsmälleen ajoitettu. Aamulla on aamiainen, keskipäivällä on lounas, päivällistä nautitaan noin klo 16 ja
iltapalaa hieman ennen nukkumaan menoa. Missä syöminen tapahtuu? Tosipartiolainen syö tietenkin
aina ulkona, sisällä syöminen on antipartiolaisten hommaa. Tavallisimmin leireillä on itse rakennettu
ruokailukatos, jossa on pari pöytää, joiden äärellä ruokaillaan omista ruokailuastioista.
Miten partiolaiset syövät ruokansa? Jokainen partiolainen, vaikka olisi ollutkin vain kerran partioleirillä,
muistanee hyvin partiolaisten ruokatraditiot. Kaikki menevät ensin jonoon, jossa jokaiselle jaetaan
käsidesiä. Ennen ruokailua, ruokarukouksen sijaan, lauletaan ruokalaulu esim. ’Nyt silmäin alla
Jeesuksen’ Saku Sammakon sävelellä. Laulun jälkeen jokainen saa ottaa ruokaa ja siirtyä syömään.
Syömisen jälkeen ja osaksi tiskauksen aikana lauletaan kiitoslaulu ja huudetaan ”Emännille kiitos”.
NaPassa emännät ovat olleet useimmin ruoanlaittajina. Viimeinen kysymys kuuluu mitä partiossa
syödään? Partiossa voidaan syödä melkeinpä mitä vain, omaa mieltäni lämmittää aina, kun leirillä saa
täytekakkua, tosin näin ei tapahdu kovinkaan usein. Lehden sivulle 7 on koottu joitakin NaPan johtajien
ruokamuistoja. Täytyy tosin myöntää, että muistoihin eivät olleet jääneet ne partioruokien helmet. Hyvää
kevättä ja lukuiloa kaikille!
Noora

Lippukunnanjohtajan tervehdys
Yhteistyössä on voimaa
Napalaiset viettivät keväistä leiriviikonloppua Kiukaisten Partiomyllyllä maaliskuun alussa. Paitsi
ohjelmaa ja kavereita, leirillä tarvittiin tietenkin myös maittavaa ruokaa ja sen tekijöitä. Vietin
leirielämää keittiön puolella, ja läpi viikonlopun joskus savanniakin muistuttavissa lämpötiloissa
muonitustiimin kanssa keitimme, paistoimme, pilkoimme ja tiskasimme – ja hauskaa oli! Olen tottunut
siihen, että partiossa syödään aina, mutta tältä leiriltä ruokaa tuntui jäävän vielä erityisen paljon yli. Sen
pois heittäminen tuntui sääliltä, ja Myllyn pakastin saikin sunnuntaina täydennystä ja johtajat kotiin
viemisiä.
Viikonlopun aikana myös leiriläiset saivat tuntumaa siihen, kuinka meillä joskus on yllin kyllin kaikkea
ja kuinka jakamalla voimme tuottaa iloa myös muille. Leirin teemana oli Satakunnan Partiolaisten
vuoden 2008 kehitysyhteistyöhanke Ûhistöö (Yhteistyö), ja ohjelmassa olikin tutustumista niin Viroon
kuin elämään erilaisten haasteiden alla. Kampanjan aikana piiri kerää erilaisilla tempauksilla varoja,
joilla autetaan Viron erityislapsia – samalla toivottavasti kasvaa myös tietoisuus erityislapsille
suunnatusta partiotoiminnasta, sisupartioinnista. Viikonlopun jälkeen jokaisen leiriläisen taskusta löytyi
oma Ûhistöö-merkki, joka toivottavasti siirtyy partiopaitoihin ja muistuttaa siellä partiolaisen halusta
auttaa ja palvella.
Emilia
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Mistä Napamme on tehty?
Esittelyssä Delfiinit-lauma
Meidän laumamme on tyttölauma nimeltään Delfiinit, olemme jo kaksi vuotta kokoontuneet
torstaisin klo 16–17. Vahvuutemme oli ensimmäisen vuoden hieman pienempi, mutta vuosi
sitten laumaamme tuli mukaan vuotta vanhemmat sudenpennut ja myös uudet sudenpennut.
Tällä hetkellä laumailloissamme käy aktiivisesti n. 14 reipasta sudenpentua. Koska
laumassamme on siis lippukunnan kaikki sudenpentutytöt on ikäjakauma hieman laajempi eli
jäsenet ovat 6–10-vuotiaita.
Delfiinit ovat ahkerasti osallistuneet kaikkiin mahdollisiin partiotapahtumiin, joihin vain
sudenpennut ovat mukaan päässeet. Mukana ollaan oltu viimeisen vuoden aikana niin
kesäleiri Tulus X:llä Kokemäellä, että kevätleiri Leer 2008:lla Kiukaisissa. Myös
Tampereella järjestetty Partio 100-tapahtuma sai meiltä joukon mukaansa ja tietysti
lippukunnan omat 30-vuotisjuhlat täällä Nakkilassa. Eurajoella käytiin viettämässä
sudenpentupäiviä ja totta kai perinteiset lupauksen anto ja soihtukulkue sekä joulujuhla on
tullut käytyä läpi. Ja mitä kaikkea mielenkiintoista koettavaa mahtaakaan vielä olla
edessäpäin.
Tänä vuonna olemme suorittaneet Maailma-taitomerkkiä. Vanhemmilla tytöillä on jo
ennestään taitomerkkejä suoritettuna, mutta uusille sudenpennuille tämä on ensimmäinen.
Maailma-taitomerkin tiimoilta olemme tutustuneet eri maiden eläimiin, joista delfiini oli
luontevasti yksi. Olemme myös maistelleet eksoottisia hedelmiä, kuulleet muista maista
peräisin olevia tarinoita ja opetelleet uuden laulun englanniksi. Majan seinälle syntyi hieno
Englanti -seinätyö ja nyt on työn alla postimerkkien kerääminen partiolaisten kansainvälistä
postimerkkipankkia varten. Sitten alkaakin merkki olla valmis!
Laumalaisilta kysyttäessä, että mikä on partiossa parasta, kannatusta saivat eniten yhdessä
tekeminen, uuden oppiminen ja vielä erikseen mainittiin askartelu, leipominen, laulaminen ja
ulkoilu. Eli hyvin ovat partion perusaatteet tytöillä hallussa.
Mieleenpainuvimpana muistona tytöt luettelivat Turussa partiomuseossa käynnin ja partion
100-vuotisjuhlat Tampereella sekä kevätleiri Leer 2008:n, joka olikin osalle ensimmäinen
partioleiri. Laumaillassa tapahtunut mieleenpainuvin seikka oli kun paukkupakkasen vuoksi
keitettiinkin trangialla mehua sisällä (tietysti kaikki turvallisuusseikat huomioon otettuna).
Teksti: lj:t Hansu ja Sanna ja Delfiini-sudenpennut
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Esittelyssä Asteroidit-vartio
Asteroidit -vartio on iloinen ja ahkera sekavartio, johon kuuluu viisi vartiolaista ja kaksi
vartionjohtajaa. Vartiolaiset ovat Amanda Niemi, Heidi Peltotupa, Juuso Nurmi, Oskari
Hakulinen ja Salla Kuparinen, ja he ovat noin 11–12-vuotiaita. Vartionjohtajat ovat Henna
Lehtimäki ja Laura Tarmo ja he molemmat ovat 14-vuotiaita. Nimen "asteroidit" keksi
Oskari ja se äänestettiin parhaaksi nimeksi ensimmäisillä vartion kokoontumiskerroilla.
Nimen keksimisen jälkeen teimme hienon viirin.

Tämä vuosi
Tänä vuonna olemme tehneet kaikennäköistä. Olemme muun muassa tehneet viirin,
sytykkeitä, nuotioita, opetelleet solmuja, valmistaneet pizzaa, ystävänpäiväkortteja ja
pääsiäistipuja. Kävimme myös Porissa 10.11.2007, kun siellä oli Partiopäivä nimeltä
Aikamatka. Keli oli tuolloin vähän märkä, kun satoi räntää. Seikkailun lopuksi teimme
kakun, joka oli hieno ja saimme hyvää ruokaa. Olemme myös leikkineet ja pelailleet paljon,
suosikki sisäpelimme on ehkäpä murhaaja ja ulkopeli olisi kirkonrotta. Joulun alla Asteroidit
olivat innokkaita adventtikalentereiden myymisessä ja itsenäisyyspäivänä he antoivat
vartionlupauksensa.
Teksti: vj:t Henna ja Laura
Kuvassa Asteroidien viiri
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Mistä Napamme on tehty?
Esittelyssä Kaasupolkimet -vaeltajaryhmä
Vaeltajaryhmän jäsenet: Laura, Janette, Julia ja Henna. Ryhmän jäsenten iät: 14–15 vuotta.
Miten kaikki alkoi? Aloitimme Delfiini-laumassa vuonna 1999, josta jatkoimme Nasutvartioon vuonna 2002. Kaasupolkimet -vaeltajaryhmä sai alkunsa 31.7.2007 Nakkilan
Partiolaisten kesäleirillä.
Keitä me oikein olemme?
1. Milloin aloitin partion? 2. Miksi aloitin partion? 3. Mikä on hienointa partiossa?
4. Paras partiokokemus? 5. Mitä hommailen nyt NaPa:ssa?
Laura
1. Ensimmäisellä luokalla. HUOM! Ennen
Janettea! ;>
2. Sisko kävi partiota ja innoitti minut
mukaan toimintaan.
3. Leirit ja vaeltajatoiminta.
4. Liljat, Tarus, NalleKarhu ja muut leirit.
5. Toimin vj:nä Asteroidit-vartiossa.

Janette
1. Joskus ensimmäisellä luokalla.
2. Kaverit pyysi mukaan, sitten innostus iski.
3. Partio on monipuolinen, opettavainen ja
kaikin puolin upea harrastus.
4. Kaikki leirit, vaellukset, kisat, liljat yms.
5. Vedän Johanna kanssa Miukumaukutvartiota.

Julia
1. Toisella luokalla.
2. Ei mitään hajua aloittamisen suhteen,
bongasin partion harrastevihkosesta.
3. Kaverit, monipuolinen toiminta yms.
4. Lilja '08, kisat, leirit yms.
5. Lj:nä Delfiinit-laumassa

Henna
1. Taisin olla kolmannella luokalla.
2. Ystävien innostamana.
3. Monipuolisuus, uudet tuttavuudet.
4. Lilja '08
5. Toimin vj:nä Asteroidit-vartiossa.

Kuvassa Laura Tarmo, Janette Suomalainen ja Julia Kiviholma Tulus X:llä
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Ruokamuistoja partiosta!
Partioleireillä ja retkillä tutustuu jos jonkinlaisiin ruokalajeihin. Ruokien koostumus tai määrä
voi vaihdella jopa sään mukaan. Rankkasateella soppa ei millään tahdo loppua lautaselta tai
kovalla tuulella ruoan sekaan voi joutua monenlaista metsän elävää. Ruoanlaittajat ovat myös
tietyn koitoksen edessä, jos retkipaikalle ei ole sattunutkaan ilmaantumaan tärkeää ainesosaa tai
kylmälaitteisto hajoaa, on tärkeä osata soveltaa. Suunnitelmat uusiksi -lausahdus taitaakin olla
leirikokeille melkeinpä itsestäänselvyys. Seuraavaksi Nakkilan Partiolaisten johtajat muistelevat
ikimuistoisimpia ruokailuhetkiään.
”Mentiin sudarien kanssa aamupalalle. Tarjolla oli kaurapuuroa. Sanoin kaikille, että puuroa
pitää ainakin maistaa. En pidä puurosta, mutta piti tietysti itsekin noudattaa omaa sääntöä. Otin
puuroa lautaselle ja aloin syödä. Suuhun sattui järkyttävän iso klimppi ja aloin kyökkiä. Vieressä
istunut sudari kysyi silmät kirkkaana ”mikä sulle tuli?”. Kuin ihmeen kaupalla klimppi pysyi
sisällä ja sain sen nielaistua. Nykyään kaurapuuro maistuu jo paremmin, mutta klimppi
kummittelee yhä takaraivossa…”
”Ruokamuistoista tulee mieleen muonittajan pesti ja sen haasteellisuus Taruksella … ;)”
”Jääkarhu 03:n ihanat nakit. Oli lähes 30 °C:n pakkanen, kun saavuimme Jääkarhulle Raumalle.
Aloimme heti saavuttuamme pystyttää telttaa, mutta mukaan olikin eksyneet väärät telttakepit.
Ilta alkoi pimetä, kun oikeat telttakepit saapuivat, ja pakkanen vain kiristyi. Kun NaPa sai teltan
pystyyn, olivat kaikki muut jo ruokailleet. Ruokana oli nakkeja ja muistaakseni muusia.
Ruokakatoksesta olivat jo kaikki keittäjät kadonneet, mutta suuren kattilan pohjalta löysimme
räjähtäneitä nakkeja harmaassa liemessä, joka oli lähes samanväristä kuin tiskivesi. Nakit olivat
jo aivan kylmiä, eivät ihan jäässä. Siinä sitten söimme, ne ketkä uskalsivat, väkisin poprillin
nakkeja, joiden rasva tarttui kitalakeen. Omiin eväisiin turvautuminenkaan ei onnistunut, koska
limsat ym. olivat jäässä.”
”Olimme vartioni kanssa pt-talvikisoissa Köyliössä ottamassa mittaa partiotaidoistamme noin
12-vuotiaina. Ruokarastilla valmistettiin tietenkin Köyliön perinneruokaa klimppi-soppaa.
Minulle sattui arpa ja jouduin vaivaamaan klimppitaikinan soppaa varten. Taikinasta tuli hieman
sitkeä ja se tarttui käsiini ranteita myöden. Koska oli talvi ja kylmä ja rasti keskellä metsää,
käsienpesu-mahdollisuudet olivat hyvin rajalliset. Näinpä jäivät kädet pesemättä ja koko loppu
kisan painelin taikinaisin käsin. Eikä tuosta sopasta juuri nälkä lähtenyt, emme edes maistaneet
sitä.”
Partiolaiset taitavat olla yksimielisiä leiriruoka numero ykkösestä.
”Partioruokien ehdoton kingi on pääkallo!”
”Jos haluat juttuun nimenomaan yhden partioruuan, niin se on sitten tietty pääkallo.”
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LEER 2008 -kevätleirillä sokeasti seikkailuihin!
NaPalaiset kokoontuivat yhteiselle LEER 2008 -kevätleirille Partiomyllyyn. Piirin
kehitysyhteistyöprojektin tunnelmissa vietetyllä leirillä suoritettiin Ühistöö-taitomerkki.

Perinteisen syysleirin sijasta tällä toimintakaudella vietettiin lippukunnan yhteistä
kevätleiriä. LEER 2008 -kevätleirillä perehdyttiin Viroon ja sen erityislapsiin piirin Ühistöökehitysyhteistyöprojektin innoittamana. Leirin ohjelma koostui vaihtelevista ja
monipuolisista tehtävistä, jotka suoritettuaan jokainen sai paitaansa kiinnitettäväksi Ühistöötaitomerkin. Leerille Partiomyllyyn 7.– 9.3.2008 osallistui reilut 40 NaPalaista.
Leirin päätteeksi osallistujat kirjoittivat muistiin ajatuksiaan kuluneesta viikonlopusta.
Seuraavassa leiriläisten mietteitä Leeristä.
Elämää ilman näköä, kuuloa ja käsiä
Maisteltiin sokkona ruokaa, tunnusteltiin esineitä, kuljettiin ulkona ja pukeuduttiin
ulkovaatteisiin. Opeteltiin viittomaan oma nimi ja laulu. Tehtiin taidetta suulla tai varpailla.
”Opin, että ilman aistia ei ole helppoa.”
”Oli kivaa ja helppoa, mutta en haluaisi olla kuuro tai sokea.”
”Ilman aistia oli jännää, koska ei tiennyt mihin meni, mitä koski tai mitä teki.”
Rastari jakoi mielipiteet
Vartiolaiset kiersivät perinteisen rastiradan, jonka varrella oli erilaisia tehtäviä ristikosta
ritsan tekoon.
”Rastirata oli vaikea mutta hauska.”
”Ei ihan niin kivaa, kun jalat oli poikki ja veistin sormeeni.”
”Sinisorsa, Team Sinisorsa! Kirjoiteltiin radan varrella lumeen vartion nimeä.”
”Rastiradassa oli hauskaa se että jouduimme vähän oikomaan.”
Narut solmussa
Sudenpennut värkkäsivät avaimenperän ystävyydensolmuista. Käytettiin siinä naruakin.
”Ystävyydensolmu oli ensiksi vaikeaa, mutta kun sen oppi niin se oli helppo.”
”Avaimenperä oli vaikea, koska solmu oli vaikea tehdä.”
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Penaaleita lahjaksi
Vartiolaisten kanssa tehtiin penaalit, jotka lähetettiin Viroon jaettavaksi virolaisille
erityislapsille. Penaaleihin pakattiin kyniä ja muita piirustustarvikkeita.
”Se oli kivaa kun sai auttaa toisia lähettämällä sinne penaalin, joka oli itse tehty. Penaalin
sisälle laitettiin kaikenlaista tarpeellista.”
”Kivaa. Tein omasta mielestäni aika hienon penaalin, koska siinä oli kiillettä.”
”Lahjan tekeminen oli kivaa koska silloin voi auttaa muita.”
Emännille ja Matille kiitos!!
Kuihtuneet kilpparit vahvistuksenaan Emilia ja Päivi vastasivat leirikeittiöstä. Leiriläisten
mielipide ruuasta oli varsin yksimielinen.
”Ruoka oli todella hyvää ja kaakao kuumaa.”
”Ruoka oli erityisen maukasta.”
”Ruoka oli hyvää. Siitä ei voi sanoa muuta!”
Teksti: Enni Heikintalo, Leer 2008 –leiriläiset.
Kuvat: Riina Puonti, Venla Kähkönen, Aleksi
Lehti

2. Avaimenperä ystävyydensolmuista.
Venla Kähkönen

1. Sinisorsa. Riina Puonti

3. Ruokailemassa. Aleksi Lehti
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PJ-peruskurssi – viimeinen lajissaan
RRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!
Oli ensimmäinen ajatuksemme partiojohtajan peruskurssin alkaessa. Päämme
menoksi oli suunniteltu koko pääsiäisen kestävä koulutustilaisuus, johon sisältyi
haikki ja monen monta pitkää luentotuntia. Kurssipaikkana toimi Partiomylly
Kiukaisissa.

Kurssimme alkoi yön yli kestävällä vaelluksella. Meille vaellus oli ensimmäinen
pitkään aikaan, joten sitä tuli porukalla jännitettyä ja spekuloitua. Loppujen
lopuksi löysimme itsemme yörastilta keskeltä metsikköä pystyttämässä laavua ja
katkomassa havuja patjaksemme. Mainittakoon, että yöllä pakkanen nousi 10
°C:n lämpötilaan ja kurssinjohtaja Turkka Toivola oli löytänyt yörastiksi paikan,
jossa oli vielä lunta!

Ensimmäisen yön jälkeen saimme kuitenkin nukkua yömme sisällä sängyissä.
Päiväohjelmaan sisältyi tiivistettynä ruokailuja, erilaisia tehtäviä ja luokassa
opetuksen kuuntelua. Kurssiporukka oli jaettu perinteisiin vartioihin: Majava,
Piisami, Lumikko, Näätä, Hilleri ja Kärppä. Sanna-Liisa antoi oman panoksensa
Näätä-vartiolle, Johanna antoi auttavan kätensä Lumikoille ja Anna-Liisa vaikutti
Majava-vartiossa.

Kurssiohjelmaa oli kevennetty lauantai-iltana B-P:n, Lady Olaven ja muiden
partioliikkeen jäänmurtajien vierailulla. Vierailuun kuului juhlaillallinen, jonka
menu oli sama kuin joskus aikoinaan B-P:llä Suomen vierailullaan. Ilta oli varsin
rattoisa.
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Ikäkausiuudistuksen ja piirien yhdistymisen takia käymämme pj-kurssi oli
viimeinen mitä Satakunnassa järjestettiin vanhan ohjelman mukaan. Jätimme
haikeat jäähyväiset perinteikkäälle kurssille ja suuntasimme nokkamme kohti
uusia seikkailuja. Osana pj-kurssin suorittamiseen kuuluukin vielä lopputyö ja
kurssilaisten jälkitapaaminen Raumalla. Johanna ja Sanna-Liisa järjestävät
lopputyönään lippukunnan kesäleirin ja Anna-Liisa järjestää lippukunnan
vanhimmille vartiolaisille ja vaeltajille haikin kuluvan kevään aikana. Kaikki innolla
mukaan!

Teksti ja kuvassa: Sanna-Liisa Asikainen, Johanna Rintamaa ja Anna-Liisa Tarmo
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Partion ikäkausiuudistus
Nakkilan Partiolaisissa, kuten suurimmassa osassa Suomen lippukunnista, toimii tällä
hetkellä kolme ikäkautta: sudenpentu (7–10-vuotiaat), vartiolainen (10–14-vuotiaat) ja
vaeltaja (14–17-vuotiaat).
Suomen partiolaisten uusi ohjelmauudistus, joka tulee voimaan lippukuntiin viimeistään
2010, pitää sisällään uudet ikäkaudet. Nakkilan Partiolaiset siirtyvät todennäköisesti
noudattamaan niitä syksyllä 2009.

Kolmen sijasta viisi ikäkautta
Partiotoimintaa tarjotaan lapsuuden kouluiän ja koko nuoruusiän ajan. Nämä elämänvaiheet jakaantuvat luontaisen kehityksen mukaisesti luontevasti viiteen ikävaiheeseen.
•
•
•
•
•

Sudenpentu (7–9-vuotiaat)
Seikkailija (10–12-vuotiaat)
Tarpoja (12–15-vuotiaat)
Samoaja (15–17-vuotiaat)
Vaeltaja (18–22-vuotiaat)

Lippukunta saa soveltaa ikäkausijakoa oman tilanteensa mukaan.
Johtajuus
• Partiojohtajuus ei ole ikäkausi.
• Johtamistaidot on yksi kasvatustavoite monien muiden joukossa.
• Jokaisessa ikäkaudessa tulee olla vertaisjohtajuuden ohella aikuisen tuki.
Lisätietoa ohjelmauudistuksesta löydät Suomen Partiolaisten internetsivuilta osoitteesta:
http://www.partio.fi/?Deptid=1119
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PIIRI SUURI PYÖRII…
Lounais-Suomen Partiopiiri ry perustettiin
Lounaisen

Suomen

partiolippukunnat

perustivat 30.3.2008 Eurassa uuden partiopiirin,
Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n.
Koko Suomen laajuudella partiopiirien määrää ollaan vähentämässä, ja nyt
kortensa kantoivat kekoon Satakunnan Partiolaiset ry ja Varsinais-Suomen
Partiopiiri ry. ”Paras piiri” -työnimellä kulkenut hanke sai loppunsa pitkällisen
keskustelun seurauksena, kun uusi piiri vihdoin saatiin perustettua. Väittelemään
kokouksessa päästiin oikeastaan vain pikkuasioista. Eniten tunteita herätti uuden
piirin nimeäminen: ehdotuksina kuultiinkin mm. Lounatuulen Partiolaiset ja Juhana
Herttuan Partiopiiri.
Kokoukseen osallistui edustajia kaikkiaan 77 lippukunnasta, ja myös NaPa:n
edustaja allekirjoitti uuden piirin perustamisasiakirjan ja liitti näin Nakkilan
Partiolaiset

ry:n

perustettavan

Lounais-Suomen

Partiopiiri

ry:n

jäseneksi.

Toiminnassa uusi piiri on ensi vuoden alusta alkaen.
Uusi piirijärjestö on yli 13 000 jäsenellä Suomen suurin partiopiiri. Se kattaa
maantieteellisesti alueen Perniöstä Turun ja Porin kautta Karviaan asti. Vaikka
välimatkat uudessa piirissä pitenevät, saamme tilalle uusia yhteistyön muotoja,
entistä mielekkäämpiä tapahtumia ja suuremman valikoiman kursseja ja
koulutusta. Lisäksi kasvaa mahdollisuus oppia tuntemaan uusia tuttuja ja muiden
lippukuntien tapoja ja perinteitä.
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Iltatarina – Sulo seikkailijana
Sulo on innokas neljäsluokkalainen partiopoika. Hän on käynyt partiota melkein neljä vuotta.
Viime syksynä hänen piti siirtyä vartiolaiseksi, mutta Suomen Partiolaisten uuden
ikäkausimurroksen takia hänestä tulikin seikkailija, koska hän ja muut hänen ryhmäläisensä olivat
10-vuotiaita. Heidän laumanjohtajansa Lilli Lauma ei kuitenkaan jatkanut enää heidän
johtajanaan, vaan heidän ohjaajakseen tuli Severi Seikkailu. Severi on 15-vuotias ja hän
harrastaa partion ohella pienoislaivojen tekoa.
Sulon partiovuosi on ollut hyvin toimintarikas. Syksyllä pojat äänestivät heidän ryhmänä nimeksi
Sukkulan. Nimi olikin kimmoke siihen, että he ryhtyivät suorittamaan Tähtitiede taitomerkkiä.
Sukkulat järjestivät talvella retken lähikaupungin tähtitorniin. Tähtitornissa jokainen seikkailija sai
katsella kaukoputkella taivaalla olevaa kuuta, planeettoja ja erilaisia tähtisumuja. Tähtitornin
henkilökuntaan kuuluva esittelijä kertoi heille mm. mustista aukoista ja tähdenlennoista. Sulolla
olikin paljon kysymyksiä avaruuden koosta ja siitä onko maan ulkopuolella elämää.

Niihin

kysymyksiin tähtitornin väki ei osannut antaa oikeaa vastausta.
Sukkulat -vartio tutustui myös avaruuskirjallisuuteen, jonka pohjalta Severi järjesti ryhmälle
tietokilpailun. Tietokilpailun palkintona oli pieni maapalloavaimenperä, jonka voitti Sulon ystävä
Petteri, jonka isä on ammatiltaan lentäjä. Sukkuloiden vuosi sujui tähtitieteen ja seikkailijoille
tarkoitettujen suoritusten parissa, Sukkuloiden oma yöretki on suunniteltu Vapuksi. Yöretkellä
jokainen saa rakentaa oman avaruussukkulan Severin pienoismallitarvikkeista. Sulo odottaa
jännittyneenä yöretkeä ja sitä mahtaako avaruussukkula lentää.
Voit koittaa osaatko sinä vastata oikein tähtitiedetietokilpailun kysymyksiin.
1. Mitkä ovat maan läheisimmät planeetat?
2. Mikä on aurinkokunnan keskustähti?
3. Kuinka monta kuuta on Maalla, ja minkä nimisiä ne/se on?
4. Onko Pluto planeetta?
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PULMATEHTÄVÄ
Yhdistä oikein!
Lpk:n sammot

15–17-vuotias

Partioliike

Emilia Vappula

Seikkailija

Majava-vartio

Vaeltajaryhmä

100-vuotias

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnan kesäleiri

Nakkilan Partiolaiset

Henna ja Laura

Ühistöö

10–12-vuotias

Anna-Liisa

Kaasupolkimet

Asteroidit-vartion vj:t

30 -vuotias

Samoaja

Sanna-Liisa ja Johanna

Tulus

Piirin kehitystyöprojekt

Sulon tähtitiedetietokilpailun vastaukset:
1.

Milky Way eli maitotie

2.

Mars ja Venus

3.

Aurinko

4.

1 kpl, Kuu

5.

Ei, vaan ns. kääpiöplaneetta
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Tiedotus partiolaisen vanhemmille!
Sähköposti on nykyaikana erittäin nopea ja kätevä tiedonsiirtomenetelmä.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset tapahtumien suunnitelmamuutokset on helppo
välittää sähköpostin avulla. Toivoisimme, että te partiolaisen vanhemmat
ilmoittaisitte toimivan sähköpostiosoitteenne lippukunnan tiedotusvastaavalle
Noora Heikintalolle (p. 050 330 3062) seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: noora@netti.fi. Saatte viestiinne vastauksen, jotta tiedätte, että viestinne on tullut
perille. Joidenkin partiolaisten vanhempien osoitteet ovatkin jo tiedossa. Nakkilan
Partiolaisten kotisivut yritetään saada toimimaan vuoden 2008 aikana.

ILMOITUS

