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Päätoimittajan tervehdys
Hei NaPalaiset!
Minä olen saanut tänä syksynä kokea ystävyyttä yli rajojen, nimittäin lippukuntarajojen,
Raumalaisessa lippukunnassa nimeltä Karimo. Päätin osallistua jälleen viikoittaiseen
toimintaan ja asuinpaikkakuntani lippukunnista Karimo tarvitsi seikkailijajohtajaa. Niinpä
tartuin haasteeseen! Yritän parhaani mukaan viedä meidän NaPalaisten perinteitä ja
osaamista heidän lippukuntaansa ja tuoda meille Karimolaisia meripartioperinteitä.
Sivulta 11 voit lukea NaPalaisten ja Karimolaisten yhteisestä Seikkalijapäivästä Ahlaisissa.

Anna-Liisa

Lippukunnanjohtajan tervehdys
Tervehdys NaPalaiset!
Pimeä syksy odottaa jo kovasti valkeaa lunta valaisemaan. Toivottavasti lumi on löytänyt
luoksemme itsenäisyyspäivään mennessä tai viimeistään silloin; onhan kirkon ympäristössä ja
Nakkilan keskustassa paljon mukavampi vaeltaa perinteisessä soihtukulkueessa lumen
ympäröimänä. Tai edes vähäisessä räntä/lumisateessa. Tai pikkupakkasessa. Tai edes
poutasäässä..
Tänä vuonna olemme jo päässeet nauttimaan aurinkoisesta kelistä Hiittenharjun metsässä
keväällä, jolloin olimme isolla johtajaporukalla tekemässä ensiapurastia sudenpentukisoissa.
Vesisade oli seuranamme lippukunnan syysleirillä Merimaassa lokakuun alussa. Nyt siis olisi
lumen ja pakkasen aika. 

Virpi ”Vippe” Luoma
NaPan Lippis
Ps. Ensi vuonna on luvassa leireilyä: Piiru14 kutsuu! Sinnehän lähdetään isolla joukolla, eikö
niin?
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SYYSLEIRI 2013
Nakkilan Partiolaisten perinteinen syysleiri järjestettiin 4.-6.10.2013 innokkaiden partiolaisten ja
muutaman partiolaisen vanhemman voimin. Matkan varrella tuli tehtyä ja koettua vaikka mitä niin
yksin kuin yhdessä!

4.10.2013
Syysleirille matka käy, osa omalla autolla, osa bussilla. Pääasia että perille löysi! Kun oltiin asetuttu
mukavasti aloilleen ja oma punkka oli kuosissa, saatiin ulkona hiki otsalle yhteisten pihapelien avulla.
Kuka pelkää pelimiestä!?
Nälän yllättäessä apu on lähellä, sillä seuraavaan ruoka-aikaan ei ikinä partioleirillä ole turhan pitkä
aika. Maittavan aterian jälkeen siirryttiin ulos iltaohjelmaan. Ohjelmassa oli pientä heijastinten
metsästystä, säilyketölkkilyhtyjen tekemistä ja herkkujen grillausta. Yhteisen sisaruspiirin kautta
makuupussin suojiin keräilemään voimia seuraavaan päivään!
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5.10.2013
Lauantainahan ei laiskota, sillä lippu vedetään salkoon jo
kahdeksalta! Ohjelmassa oli muun muassa seikkailijoiden
ja tarpojien haikki, eihän sitä kukaan pieniin
vesikuuroihin sula! Sudarit puolestaan pääsivät
toteuttamaan itseään taiteilijoina muun muassa
spraymaalaamalla
ja
tekemällä
liisteristä
ja
sanomalehdistä suuren jääkarhun. Mihin ihmeeseen
tarvittiin jääkarhu?
No iltaohjelmaanpa tietenkin. Iltaohjelman arktisessa
ilmapiirissä otettiin selvää, kuka samoajista on Napapiirin
sankari! Ohjelmaan kuului perinteisten yhteislaulujen ja
railakkaasti kaikuneitten huutojen ohessa samoajien
tiukka mittelö, jossa napattiin kalaa syöteillä, vietiin saalis
koti-igluun, annettiin uimanäytteitä ja pelattiinpa vielä
kovatasoinen lumisotakin! Suurin sankari lopuksi oli
Juuso.
6.10.2013
Sunnuntaina miltei tulee suru puseroon kun lähtö häämöttää, mutta onneksi siivoamisen ohessa on
mukavaa puuhaa! Pihalla tehtiin listatehtäviä ihan ihkaoman joukkueen voimin, ja kyllä sitä taitoa ja
tietoa tarvittiinkin!
Ja sitä valtavan hyvää ruokaakin, mitä koko leirin ajan on saanut, sitäkin tulee ihan ikävä.. Laitetaanpas
raikumaan tuttu leirihuuto, EMÄNNILLE KIITOS! Ja sitten menoks kohti Nakkilaa, hei hei ja nähdään
ensi vuonna!

Kuvat: Enni, Teksti: Tea
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HYVÄ PARTIOLAINEN JA KOTIVÄKI!
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE JA LUPAUKSENANTO
Nakkilan kirkossa perjantaina 6.12.2013
Itsenäisyyspäivänä järjestetään Nakkilan Partiolaisten perinteinen soihtukulkue ja lupauksenantotilaisuus
Nakkilan kirkossa. Tilaisuudessa uudet sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat antavat partiolupauksen:
”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla
avuksi toisille.” Partiolupauksen antaminen on merkki siitä, että haluaa olla partiolainen ja sitoutuu partion
arvoihin.
Sudenpennuille ja partiolaisille, jotka antavat lupauksen ensi kertaa, jaetaan lippukunnan partiohuivi ja
lupausmerkit. Merkit kiinnitetään partiopaitaan.
Partiohuivi maksaa 5 euroa. Maksu kerätään kirkossa harjoitusten aikana. Lupausmerkit
kustantaa lippukunta.
Ohjelma

Pukeutuminen

15.30
16.30
17.00
18.00

harjoitukset kirkossa
kulkue lähtee
kulkue sankarihaudoille, jonka jälkeen lupauksenanto kirkossa
tilaisuus päättyy

Virallinen partioasu, sudenpennuilla NaPan collegepusero

Partiopuvun alle kannattaa pukea paljon lämmintä vaatetta, jotta tarkenee koko kulkueen ajan.
Kulkueessa olisi hyvä olla tummat ulkovaatteet päällä, kulkueen päätyttyä, ennen kirkkoon menoa
ulkovaatteet jätetään seurakuntakodille. Mikäli et omista partiopaitaa, pue päällesi jotakin muuta
tummaa.
Itsenäisyyspäivän viettoon voivat osallistuvat kaikki partiolaiset.
Myös vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan soihtukulkuetta ja lupauksenantoa.
Kirkossa on myynnissä partiolaisten joulukortteja.

TERVETULOA!
Lisätietoja Enni Heikintalo, p. 040 199 4102,
enni.heikintalo@hotmail.com
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JOULUKADUN AVAJAISET 29.11.2013
Nakkilan Partiolaiset osallistuvat Nakkilan joulukadun avajaisiin perjantaina
29.11.2013 soihtu- ja kynttiläkulkueena. Kaikki partiolaiset ovat tervetulleita
mukaan!
Kokoontuminen Siwan pihassa klo 17.30.
Kulkue kohti toria lähtee klo 17.45.
Päälle lämmintä vaatetta, päähän tonttulakki ja kaulaan partiohuivi.
Kynttilän tai soihdun saat paikan päältä.

NAPAN JOULUJUHLA 10.12.2013
Lippukunnan joulujuhlaa vietetään tiistaina 10.12.2013 klo 18.00–19.30
partiomajalla. Mukaan partiohuivi, ruokailuvälineet, tonttulakki ja 2–3€
joulupaketti.
Huom! Sudenpennuilla ei ole omaa laumailtaa vaan kaikki kokoontuvat majalla klo 18.

7
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KUULUMISIA MAAILMALTA
Noora Heikintalo oli aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa ennen muuttoaan
ulkomaille. Edelleenkin hänestä on mukava seurata lippukunnan menoa. Oma Napa pyysi
Nooraa kertomaan kuulumisiaan maailmalta.

Terveisiä Bergenistä!
Hieman yli vuosi on vierähtänyt
siitä, kun muutin tänne Bergeniin
Norjan
toiseksi
suurimpaan
kaupunkiin
(250
000
as).
Kaupunki on kaunis, vanha
satamakaupunki,
joka
on
seitsemän vuoren ympyröimä, ja
sijaitsee Norjan länsirannikolla.
Bergenin ilmasto on melko leuto,
lunta saattaa tulla hieman talven
aikana. Kaupunki on tunnettu
runsaista sademääristä ja täällä
sataakin noin neljä kertaa
enemmän kuin Nakkilassa!
Olen viihtynyt täällä hyvin,
tavannut uusia ihmisiä (myös
suomalaisiakin) ja nauttinut tästä
uudesta ja erilaisesta kulttuurista,
joka onneksi pääpiirteiltään eroaa
vain
hieman
suomalaista
elämänmenosta.
Öljyteollisuus,
vuoret ja vuonot ja runsas
kalanviljely ovat asioita, joita
Suomessa ei ole.
Kuva: Erään vuoren nyppylän (n. 396 m merenpinnan
yläpuolella) päällä kesällä 2013. Vuorenvalloitus
(norjaksi fjelltur) on melko suosittua ajanvietettä
täälläpäin 
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Kuva: Bergenin kaupungista

Koska olin opiskellut elintarviketieteitä, olin iloinen, että sain täältä töitä meijerin
laboratoriosta. Vapaa-aikana olen opiskellut norjankieltä ja pelannut sählyä. Aika on
vierähtänyt niin nopeasti, että partioharrastuksen parista en ole itseäni vielä löytänyt.
Sen sijaan into partioleireille on sitäkin suurempi. Saa nähdä tulenko osallistumaan
ensi kesän Piirulle!
Hyvää joulun odotusta kaikille!
Terveisin Noora
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SUDENPENTULAUMA KETUT
Ketut-lauma on perustettu tänä syksynä. Lauman jäsenet ovat 7–9 -vuotiaita uusia, innokkaita
sudenpentuja. Ketut käyvät laumailloissa ahkerasti. Myös piirin HiioHoi !-sudenpentupäivässä
ja syysleirillä oltiin joukolla mukana.
Syksyn aikana on tutustuttu partioon ja partiomajaan ja tehty Leikit-jälki. Tervetuloa-jälki
tulee valmiiksi itsenäisyyspäivänä, kun ketut antavat lupauksen ja saavat omat partiohuivinsa.
Syksyn parhaiksi jutuiksi partiossa ketut äänestivät laavuretken, heijastinsuunnistuksen,
Halloween-juhlan, pelin rakentelun sekä lima ja toffee -leikit.
Ensi vuosi startataan omalla yöretkellä! Keväälle luvassa on myös kotailta ja paljon uusia
jälkiä.
Jäsenet: Albert, Atte, 3 Eetua, Emmi, Hilda, Iida, Iina, Jenni, Joonatan, Juho, Lassi, Leevi, Liine,
Pihla, Samu, Vilma
Akelat: Enni, Anri, Kati

Kuassa: Ketut valmiina heijastinsuunnistukseen!

Enni
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SEIKKAILIJAPÄIVÄ

Kuvassa: Iloinen Norpat-joukkue maaliviivalla

Seikkalijapäivät järjestettiin tänä syksynä Ahlaisissa 12.10.2013. Tällä kertaa kaksi
satakuntalaista seikkalijajoukkuetta yhdistyi nimittäin NaPalaiset ja Karimolaiset. Mikäs sen
mukavampaa kuin tutustua uusiin ihmisiin partiotapahtumassa, oikeastaan se lienee yksi
tapahtumien tarkoituksestakin. Ties vaikka uudet ystävyyssuhteet poikisivat jotakin keväällä…
Meille osui retkeilyyn vallan mainio syyspäivä. Auringon
säteiden siivittäminä seikkailimme, pitkin Ahlaisten
kylänraittia, tehden erilaisia tehtäviä rasteilla.
Aloitustehtävässä teimme aarrearkun, josta päivän
päätteeksi löytyi käytöksen mukaan vähän tai paljon
suklaakolikoita. Meidän aarrearkkumme kilisi lupaavasti
maalin päästyämme.
Päivän aikana mm. bongasimme lintuja, tunnistimme eri
maiden lippuja, harjoittelimme merimerkkejä ja
paistoimme välipalaksi köyhiä ritareita. Luulenpa, etten
ollut ainoa, joka oli kliseisesti väsynyt mutta onnellinen,
bussin kaartaessa kohti Raumaa. 
Anna-Liisa
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PARTIOHOROSKOOPPI
Sudenpennut
Sinulle on tiedossa huimia laumailtoja innostuneiden johtajien seurassa. Kauden kolmannen
kuukauden aikana saatat saada uusia partiokokemuksia, mutta muista tuolloin pukeutua
lämpimästi. Muista myös vaihtaa taskulampun patterit, sillä ikinä ei voi tietää milloin sitä taas
tarvitaan. Hymyileminen kannattaa koko kevään ajan. Kannattaa keskittyä, kun harjoittelet
käyttämään teräviä esineitä, sillä otteesi saattaa livetä.

Seikkailijat
Kevätkauden loppupuolella saatat tavata mieluisia partiotuttujasi. Muuten kevät on täynnä
uuden oppimista ja mukavaa partioitsemista. Älä silti unohda rentoa partiomieltä ja
hauskanpitoa partioystävien kanssa. Partiokisoihin valmistautuminen ja treenaus kannattaa
suunnitella ja toteuttaa huolella ja tarpeeksi aikaisin.

Tarpojat
Partiourasi jatkaa tasaisen rauhallista kehitystä ilman vanhemmalle iälle kuuluvaa stressiä ja
hampaiden kiristystä. Et voi välttyä leiriltä ja retkiltä, jotka tuovat mukanaan uusia taitoja ja
mukavia muistoja. Muista hemmotella johtajiasi vaikkapa hartiahieronnalla. Siniseen
pukeutuminen sopii sinulle tänä keväänä paremmin kuin koskaan.

Samoajat

ja

Vaeltajat

Rinkan paino saa jalkasi melkein notkumaan, mutta onneksi hyvät taukopaikat takaavat
matkan jatkumisen sujuvasti. Tiedossa on arvostusta ja mukavia yllätyksiä, jos vain jaksat itse
olla reipas ja ystävällinen. Vihreä ja punainen väri on ehdottomasti kevään partiotrendi, joten
ethän unohda tehostaa ulkomuotoasi sopivilla asusteilla.

Johtajat
Joulun jälkeisen pienen alkukangertelun selätettyäsi tunnet saaneesi jälleen uutta potkua
partioon. Ota löysin rantein, ja lähde innolla luontoon ja leireille. Alkukaudesta koet haasteita
ja opit uusia asioita itsekin, kevään loppuosan voi pelastaa yhteinen hauskanpito ja palloilu
hämärässä. Tiukan paikan tullen voit aina perustaa bändin...
Samoajat
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Iltatarina: Suski sudenpentu
odottaa joulua
Suski-sudenpentu saapui innoissaan partiomajalle. Ulkona illat olivat viilenneet ja oli ihanaa päästä
sisälle lämpimään partiomajaan. Partiomajalla odotti muita Pajunkissat-lauman tyttöjä ja
laumanjohtaja Jaana. Jaana kertoi, että tällä kerralla he puuhailisivat kaikkea jouluun liittyvää.
Olihan joulu jo pian ovella! Ensiksi lauman tytöt menivät partiomajan keittiöön, jossa odotti
piparkakkutaikinaa. Jaana oli tuonut erilaisia eläinaiheisia piparkakkumuotteja ja nyt tytöt saivat
kukin leipoa omia piparkakkujaan. Pipareiden tuoksu täytti koko partiomajan kun Jaana paistoi pelti
toisensa jälkeen tyttöjen piparkakkuja.

Piparkakkujen paistuessa ja niiden jäähtymistä odotellessa Jaana opasti Pajunkissa-tyttöjä
joulukuusenkoristeiden teossa. Salamat-lauman pojat ja heidän laumanjohtajansa Joonas olivat
käyneet lähimetsästä kaatamassa pienen kuusen edellisenä päivänä. Jaana oli luvannut, että
Pajunkissa-tytöt koristelisivat poikien hakeman pienen joulukuusen. Kuusi koristaisi partiomajaa
kun järjestettäisiin koko lippukunnan yhteinen joulujuhla partiomajalla.

Suski-sudenpentu ja muut tytöt askartelivat ahkerasti kuusenkoristeita ja pian joulukuusi olikin
erityisen hieno. Laumanjohtaja Jaana kiinnitti kuuseen vielä jouluvalot kun tytöt istuivat ja söivät
leipomiaan piparkakkuja. Partiokerran päätteeksi Jaana ja tytöt kokoontuivat sisaruspiiriin pienen
joulukuusen ympärille, joka loisti kauniisti koristeltuna. Kyllä Salamat-lauman pojat olisivat
ihmeissään, kun näkisivät kuinka kauniiksi tytöt olivat heidän kaatamansa kuusen koristelleet!

Millainen PajunkissatSannu
lauman joulukuusesta
tuli?
sa

Koristele sinä tyttöjen
joulukuusi!
Sannu
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Sannu
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TAPAHTUMAKALENTERI 2014
TAMMIKUU
24.–25.1.
Lippis lepää
Retki- ja infopäivä
vanhemmille

ELOKUU
19.8.
23.8.

HELMIKUU
8.2.
Talvikisat ”Karhunkierros
MAALISKUU
1.–2.3.
Tarpojien taitopäivät
8.3.
Nakkila tutuksi – tapahtuma
11.3.
Sampojen kisavinkki-ilta
14.–16.3.
Erätaitoperuskurssi
15.3.
Matkustan ympäri maailmaa akelavihjari
30.3.
Piirin kevätkokous
HUHTIKUU
26.4.
Piirin seikkailijakisat
26.4.
Piirin kevätkilpailut ”Roc
Race”
20.–26.4.
Partioviikko
Lippukunnan kevätkokous
22.–2
TOUKOKUU
4.5.
Kevätparaati
17.5.
Piirin sudenpentukisat
24.5.
Yhteiskuntamajakka
Järvikylä-haikki IV
KESÄKUU
7.–8.6.

SYYSKUU
6.–7.9.
13.9.
28.9.

Piirin syyskilpailut
Maakravut merellä akelavihjari
Lippukuntapäivä

LOKAKUU
3.-5.10.
10.–12.10.
17. – 19.10.

Syysleiri
Erätaitoperuskurssi
Vaeltajavisio

MARRASKUU
2.11.
Piirin syyskokous
7.–9.11.
Y-Ässä, samoajien
ohjelmatapahtuma
22.11.
SampoSempalot
3.11.
Selviytymismajakka
Ihmetarpoja (L-SP)
Lippukunnan syyskokous
Joulukadun avajaiset
Adventtikalenteri-tempaus
JOULUKUU
6.12.

Suurjuhla
24. 12

HEINÄKUU
22.–30.7.

28.12.
Piiru 14 (L-SP)

Tule partioon / syksyn
aloitus –päivä
Erätaitovihjarit
tarpojajohtajille

Soihtukulkue, lupauksenanto
Lippukunnan joulujuhla
Kynttilöiden sytytys
sankarihaudoille
Enkelikirkko

