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Pääkirjoitus 
LIPPUKUNNANJOHTAJAN NÄPPÄIMISTÖLTÄ 
 
Taas on vuosi vierähtänyt, elon taivalta taitettuna… 
Vuosi 2009 jää partiomuistoihimme muita historian sivuja vähän 
paksumpana. Tänä vuonna toimintansa aloitti alueemme uusi 
partiopiiri, Lounais-Suomen Partiopiiri. Partiotoiminta uuden piirin 
alueella ja sen jäsenistössä jatkuu entiseen malliin. Piiriltä 
saamme koulutustuen sekä neuvoja ja opastusta arkisiinkin 
partioasioihin. 
 
1.3.2009 allekirjoitti 13 nasilaista perustamisasiakirjan tälle 76-
vuotiaalle lippukunnalle. Lippukuntamme rekisteröiminen vaatii 
perustamisasiakirjan, eikä vanhaa vuodelta 1933 peräisin olevaa 
asiakirjaa ei ole saatavilla. ”Hukkasimme menneisyytemme” ja 
aloitimme alusta!! Siis tämä vain kaikki yhdistysjuridiikan vuoksi; 
olemme ja tulemme olemaan nasilaisia, joiden lippukunnalla on 
oma värikäs menneisyytensä jo vuodelta 1933. 
 
Suomen Partiolaisissa on toteutettu ohjelmauudistus, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää partiota ajanhermolla pysyvänä, 
mukaansa tempaavana harrastuksena tässä nykyisessä niin 
monien mahdollisuuksien ja toimintojen yhteiskunnassa. 

Naantalin Siniset siirtyivät uuden ohjelman mukaisiin 
ikäryhmiin tänä syksynä ja sen johdosta toiminnassamme 
vilahtelee nyt uusia termejä: seikkailijat, tarpojat, samoajat ja 
heidän luotsinsa. Aikaisempi venekuntaikäisten ryhmä on jaettu 
kahteen ikäkauteen ja luotsina toimivalla tarkoitetaan aikuista 
tukea ryhmälle ja sen johtajalle. Uudistuksista huolimatta on 
partioharrastus sama, vanha tuttu ihanteineen ja lupauksineen, 
vähän vain uudistuneisiin ”kuoriin” puettuna. 

Joka ikäkauden alussa uusitulla lupauksella on 
tarkoitus kertaamalla saada lupauksen sanoma painumaan 
syvemmälle mieliin ja jokapäiväisen elämän ohjenuoraksi. 
Samoin partioihanteet ovat ajan myrskyissä muuttumattomat. 
Autamme ja palvelemme ilolla, rakastamme ja suojelemme 
luontoa, tunnemme vastuumme ja velvollisuutemme ja  
kunnioitamme toista ihmistä; muutaman, lähinnä sydäntäni 
olevan ihanteen tässä mainitakseni. 

Partiovuodesta-09 kiitän jokaista sudenpentua, 
seikkailijaa, tarpojaa, samoajaa, vaeltajaa, johtajaa ja 
tukijoukoissa olevaa äitiä, isää, mummia ja kummia! Me yhdessä 
olemme Naantalin Siniset ja me yhdessä luomme lippukunnan, 
jossa toiminta pulppuaa sydämistä kaikkien yhteiseksi iloksi!! 
Mukavaa joulun ja vuoden vaihteen aikaa kaikkiin naantalilaisiin 
partiokoteihin! 

 
partiovasemmalla  

Päivi 
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Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten 
toimihenkilöt 2010 

 
 
Lippukunnanjohtaja 
Päivi Liimatainen 
0400 436 023 
paivi.liimatainen@tyks.fi 
 

Apulaislippukunnanjohtaja 
Eero ”Epi” Koivusalo 
040 772 9217 
eero.koivusalo@gmail.com 

Sihteeri & Koulutusvastaava 
Charlotta ”Lotta” Riuttula 
040 731 9309 
charlotta.riuttula@hotmail.com 
Puutarhakatu 11 a 1 
20100 Turku 
 
 

Taloudenhoitajat 
Antti ”Andy” Elevuori 
040 560 4148 
 
Joonas Salovaara (kuitit ja laskut) 
Kingelininkatu 4 B 55 
20700 Turku 
045 630 1896 

Ikäkausivastaava, seikkailijat & 
tarpojat 
Laura Vahekoski 
050 355 8707 
laura.vahekoski@hotmail.com 

Ikäkausivastaava, sudenpennut 
Tytti Pesu-Uoti 
041 544 5411 
tytti.pesu-uoti@raisio.fi 

Ikäkausivastaava, samoajat 
Sanukka ”sane” Lehtiö 
0405539375 
sanukka.lehtio@gmail.com 

Varastonhoitaja & kisavastaava 
Lauri ”Mauri” Lappalainen 
050 307 0392 
lauri@lappalainen.fi 

Isokippari (Tokka-Lotta) 
Sami Virta 
040 595 6788 
sami.virta@hotmail.com 

Jäsensihteeri 
Elias ”Elkku” Vahtera 
044 500 8883 
vahteli@gmail.com 

Naantalin Sinisten Kilta ry:n 
puheenjohtaja 
Juha Immonen 
050 5001007 
juha.immonen@romana.fi 

Kolovastaava 
Marja Eivola 
040 7711 8859 
marja.eivola@gmail.com 

Sinihain päätoimittaja  
Emilia Soramäki 
eem-@luukku.com 
040 8311716 
 
 

Kotisivuvastaavat 
Ville Varho 050 3458 650 
ville.varho@gmail.com 
  
Joonas Salovaara 045 630 1896 
joonas.salovaara@gmail.com 
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Tapahtumakalenteri kevät 2010 
 
Tammikuu 
10.1. PJN 
15.1. Kilke ilmoittautuminen päättyy 
 
Helmikuu 
3.2. Veneenohjaajakurssi pääsykoe (Samoajat) 
5.2. Vaeltajien V-tyyli (Vaeltajat) 
6.2. Roisko, Piirin talvi pt-kilpailu (Samoajat -) 
7.2. PJN 
13.-14.2. Hanget korkeat nietokset  (lippukunnan omat partiotaitokisat) 
(Tarpojat, Samoajat) 
 
Maaliskuu 
7.3. PJN 
27.-28.3. Laivaseminaari K-18 (Vaeltajat -) 
20.3. Tarpojien taitopäivät (Tarpojat) 
24.3. Hygieniapassin suoritus (Samoajat, Vaeltajat) 
Sudenpentujen talviretki (Sudenpennut) 
 
Huhtikuu 
11.4. PJN 
17.-18.4. III & II –luokan Mönsträys (Seikkailijat, Tarpojat, Samoajat) 
24.4. Ki100an! Piirin kevät-pt-kilpailut 
25.4. Partioparaati (KAIKKI) 
 
Toukokuu 
2.5. PJN 
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VI FINNJAMBOREE 
KILKE 
28.7.-5.8.2010 
eli kuudes valtakunnallinen 
suurleiri Evon 
Nuorisoleirikeskuksessa, 
Hämeenlinnassa! 
10 000 leiriläistä! 
 
 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Leiriläisiksi voivat ilmoittautua kaikki partiolaiset, jotka täyttävät vuoden 2010 
aikana vähintään 12 vuotta ja jotka ovat maksaneet Suomen Partiolaiset - 
Finlands Scouter ry:n jäsenmaksun ennen ilmoittautumistaan.  
Kaikki leiriläiset täyttävät ilmoittautumislomakkeen ja toimittavat sen Kilke-
kontaktille eli Sanelle (kolon punainen postilaatikko) allekirjoitettuna 
ilmoittautumislomakkeen päivämäärästä huolimatta 15.1.2010 
mennessä.  
 
Ilmoittatuslomake on tullut kotiin (Partio-lehden 5/2009 keskiaukeama) tai on 
tulostettavissa www.kilke.fi -sivustolta.  
 
HUOM!! Täytä lomake ISOILLA KIRJAIMILLA ja kirjoita numero nolla Ø-
merkillä, ettei mene O-kirjaimen kanssa sekaisin (esim. Jäsennumero-
kohdassa).  
 
18-vuotiaat ja sitä vanhemmat lisäksi syöttävät tietonsa suoraan 
jäsenrekisteriin. Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta 
www.partio.fi/kilke/ilmoittautuminen. (paperiversio tulee siis silti toimittaa 
Sanelle) 
 
 
Ilmoittautuminen on sitova. 
 
 
 

    lisätietoa seuraavilla sivuilla 
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LEIRIOHJELMA 
Leiriläiset osallistuvat Kilkkeellä oman ikäkautensa ohjelmaan, johon kuuluu 
ohjelmalaaksojen ja yhteisten ohjelmien lisäksi myös palvelutehtäviä. Leiriohjelman 
tavoitteena on tarjota kaikille yhteinen ja monipuolinen leirielämys. 
 
Tarpojat 
Tarpojien eli 12–15-vuotiaiden leiriläisten ohjelmaan kuuluvat päivittäiset ohjelmalaaksot 
sekä yhteiset ohjelmat ja yön yli kestävä haikki eli vaellus Evon maastossa. Tarpojien 
palvelutehtävät liittyvät savujen normaaliin toimintaan, esimerkiksi savun rakentamiseen ja 
purkamiseen. Tarpojat majoittuvat oman lippukuntansa kanssa savussa. 
 
Samoajat 
Samoajat eli 15–17-vuotiaat leiriläiset osallistuvat Kilkkeellä leiriohjelmaan täysipainoisesti. 
Heidän ohjelmaansa kuuluu ohjelmalaaksojen, yhteisten ohjelmien ja yön yli kestävän 
haikin eli vaelluksen lisäksi kaksi palvelutehtävää. Palvelutehtävässä samoaja tutustuu 
leirin toimintaan ohjelmakarttaan merkittyinä aikoina. Jos samoaja on jo sopinut 
palvelutehtävästä ennen leirille ilmoittautumistaan, hänen tulee täyttää 
myös ilmoittautumislomakkeen kohta ”palvelutehtävä”. Samoajat majoittuvat oman 
lippukuntansa kanssa savussa. 
 
Vaeltajat 
Vaeltajien eli 18–22-vuotiaiden leiriläisten ohjelmaan kuuluu palvelutehtävä eli koko leirin 
kestävä pesti sekä osallistuminen neljään puolen päivän mittaiseen ohjelmalaaksoon, 
yhteisiin ohjelmiin ja vaeltajille ja aikuisille suunniteltuun seminaariin. Vaeltajat majoittuvat 
oman lippukuntansa kanssa savussa. 
 
Aikuiset 
Aikuiset eli yli 22-vuotiaat leiriläiset mahdollistavat leirin onnistumisen toimimalla 
palvelutehtävissä koko leirin ajan. Lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua vapaa-ajallaan 
aikuisille suunniteltuun ohjelmaan. Aikuiset majoittuvat oman lippukuntansa kanssa 
savussa tai perhekylässä. 
 
Esimerkkinä tarpojien ohjelmakartta: 
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MAJOITTUMINEN 
Kilke koostuu kuudesta alaleiristä. Kahden kolmen partiopiirin alaleiri muodostuu neljästä 
viidestä kylästä. Aluetoiminnan mukaisesti jaetut kylät sisältävät kuutisen savua. Ja savu 
on 40-120 partiolaisen eli yhden tai useamman lippukunnan yksikkö.  
 
Alaleireistä Perhekylä on perheille, joista toinen vanhemmista toimii palvelutehtävissä ja 
toinen lastenhoitajana. Palvelukylä on tarkoitettu niille, joiden työtehtävä vaatii 
erityisjärjestelyjä.  
 
Leirimaksu 
Leirimaksu on 185 euroa (+ kuljetusmaksu). Leirimaksu maksetaan kahdessa erässä 
maaliskuussa ja toukokuussa lippukuntaan. Tarkemmat tiedot välitetään ilmoittautunelle.  
HUOM. Maksuton Rakennusleiri 22.-27.7. ja Purkuleiri 5.-9.8. 
 
Vierailupäivä 
Sunnuntaina 1.8. klo 12.00 – 18.00. Vierailupäivän hinta 15€. 
 
Leirituotteiden verkkokauppa 
www.partio.fi/kilkeshop 
 
 
 

INFOTILAISUUS LEIRILÄISILLE HUOLTAJINEEN KOLOLLA 
keskiviikkona 16.12.2009 KLO 18.00! 

 
 
 

 
Terveisin,  
Kilke-kontaktinne Sane   
Sanukka Lehtiö 
040-5539375 
sanukka.lehtio@gmail.com 
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Reila 
 

”RYHTI PUHTI JA TAHTI, SIINÄ ON REILAN MAHTI!” 
 
Reila oli Lounais-Suomen partiopiirin ensimmäinen piirileiri 
29.7-6.8 Pyhärannan Reilassa. Naantalin Siniset näkyivät 
yhtenä isoimpana leirijoukkueena, sillä Naantalin Sinisestä 
leirille osallistui 62 reilaajaa. 
 
Reila starttasi aurinkoisena keskiviikko päivänä, jolloin 
leirialueelle lähti tarpojat, samoajat ja vaeltajat.  Leiri alueelle 
päästyämme näky oli kaoottinen, ainakin muutaman tarpoja 
–tytön mielestä . ”Eihän täällä ole mitään valmiina meille?”.  –Aivan, ei yhtään telttaa 

pystyssä, vain mustikkainen metsä odottamassa. Aurinko 
helli reilaajia ja teltat saatiin nopeasti pystyyn. Samoajat 
lähtivät jo omiin työtehtäviinsä ja tarpojat rakensivat omia 
kotejaan. Päivä meni nopeasti ja illalla tajuttiin fakta, suhari 
eli sudenpennut tulisivat huomenna.. Moni samoaja ehti jo 
huolestua, ”pitääkö meidän viedä ne yöllä pissalle?”
     
Ensimmäisen leiriyön jälkeen aurinko nousi lähes 
pilvettömälle taivaalle - päivästä näytti jälleen tulevan 
oivallinen uusille seikkailuille. Lipunnoston ja aamupalan 
jälkeen pyörähtivät tarpojien ohjelmat ensimmäistä kertaa 
käyntiin. Samoajat ja vaeltajat puolestaan aloittivat leirinsä 
erilaisilla palvelutehtävillä vaikkapa muonituksen tai huollon 

toimissa. Vaeltajat ottivat vielä hetken unta, koska seuraava viikko tulisi olemaan rankka 
sudenpentujen ja seikkailijoiden kanssa. Vaeltajat heräsivät tuttuun ja pelottavaan 
kiljunaan, SUDENPENNUT TULEE!?!!!. Siinä sitä vilskettä sitten riittikin kun 28 pentua 
saapui NaSin mustikkametsään. NaSista löytyi vahvoja pentuja ja kaikki tavarat saatiin 
kannettua ja teltat nopeasti pystyyn.   
 
Päivän kohokohta oli sanomattakin leirin avajaiset, jotka pidettiin luonnonkauniilla paikalla 
Kyyhkärännokan kärjessä. Jokainen leiriläinen sudenpennusta aikuiseen oli saapunut 
paikalle pitkässä kulkueessa. Ja jokainen 
paikallaolija pääsi mukaan jännittävään peliin 
heittämällä jättimäistä noppaa. Alaleirien 
tunnuselämet olivat pelinappuloina ja 
toimivat sitten nopan osoittaman tehtävän 
mukaan. Tehtävien suorittamiseen pääsivät 
osallistumaan myös leiriläiset huutamalla ja 
laulamalla sekä toimimalla tietokilpailussa 
apujoukkona. Myös ensiapu sai ensi 
kosketuksen Naantalin Sinistä, joista tuli EA 
virallisia käyttäjiä. Nyt päästiin tikkaamaan 
jalkapöytä ja avajaisiin ambulanssilla, koska 
kävely oli kielletty.  
Perjantaina moni heräsi omassa teltassaan 
sateen ripotteluun kangasta vasten. Sadevaatteet vain ylle, jolloin ei pieni - eikä suurikaan 
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- sade haittaa. Varsinkaan silloin, kun edessä on uusia, jännittäviä retkiä ja seikkailuja. 
Ikäkausien ohjelmat pyörähtivät nyt kunnolla käyntiin. Sudenpennut pääsivät kokeilemaan 
onneaan välimerenmarkkinoilla lajeina olivat muun muassa kriketti, saappaanheitto, 
mölkky ja pallonheitto. "Jos onnistuu, saa lantin ja 
kolmella lantilla voi ostaa vaikkapa tarratatuointeja 
ja popcornia".  
 
Illan tullen tummat sadepilvet olivat ainakin 
hetkeksi väistyneet ja iltaohjelmien aikana saatiin 
jälleen nauttia auringosta. Perjantai-illan 
ohjelmaan kuuluivat savujen omat iltaohjelmat, 
jotka jokainen savu sai järjestää omalla tyylillään. 
Monissa savuissa kokoonnuttiin tutustumaan 
uusiin ystäviin, sillä monissa savuissa asuu 
entuudestaan tuntemattomia partiolaisia. Yhteistä 
iltaa jatkettiin leikkimällä, laulamalla ja tarinoita 
kertomalla.  
 
Lauantaiaamu oli harmaa ja pilvinen, mutta 
paikoin aurinko jo lupaavasti pilkisteli pilvien takaa. 
Lauantaina yksikään leiriläinen ei voi jäädä 
telttaan nukkumaan, sillä leiriohjelmassa riittää 
tekemistä aivan kaikille. Sudenpennut olivat leirillä 
viimeistä kokonaista päivää ja heidän ohjelmassaan oli sudarikisat sekä omat päättäjäiset. 
Vaeltajat sekä osa samoajista jatkoivat palvelutehtäviensä parissa. Sudenpentujen omat 
päättäjäiset huipensivat sudenpentujen leirin.  
 
Päättäjäisohjelmassa kierrettiin laivankapteeni Sannan luotsaamana ympäri maailmaa 
jokaisella ohjelmapisteellä, joilla sudarit päivittäin olivat jo vierailleet. 
Muisteltiin Australiaa, Avaruutta ja Perua. Japanilaiset opettivat salaisen aamuvoimistelun 
ja Madagaskarin väen johdolla tanssittiin huippusuosittua "veivaa, veivaa" -tanssia. 

Lopulta matka toi takaisin Suomeen ja lavalle saapui 
joulupukki jakamaan mitaleita voitokkaille 
sudarikisapentueille. Naantalin Siniset pärjäsivät 
sudarikisoissa erinomaisesti, NaSi pokasi kisoista 
hopeaa! HYVÄ SUDENPENNUT! 
Ilta päättyi leirihuutoon ja sisaruspiiriin. Ja tanssiin, joka 
jatkui vielä koko matkan omiin savuihin saakka.  
 
Mahdetaankohan savuissa malttaa mennä nukkumaan 
laisinkaan? Ei ainakaan Eunomiassa, jossa tarpojatytöt 
ja -pojat olivat löytäneet yhteisen sävelen ja portilla kävi 
kova kuhina samoaja tytöistä, jotka huutelivat Tommi 
Heikkistä alvariinsa<3. 
 
 
Sunnuntai päivä alkoi tuttuun tapaan lipunnostolla ja 
aamupalalla. Näiden jälkeen koko leiri kokoontui 

yhteiseen leirikirkkoon laulamaan ja hiljentymään. Sunnuntai oli leiripäivistä vilkkain ja 
täyteläisin. Aamulla lastattiin sudenpennut linja-autoihin ja jäätiin odottamaan vierailijoita. 
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Ilo ja kyyneleet valtasivat monet leiriläiset kun isän ja äidin kasvot näkyivät linja-autossa. 
Vierailupäivä oli vapaapäivä kaikille, niin vaeltajat kuin samoajatkin saivat vain olla ja 
nauttia tuliaisista. Lassi, Tommi ja Jonas saivat monet vanhemmat nauramaan ja lapset 
kuolaamaan kun äiti Sandell toi pojille mehevät kebabit. Tunnelmia kebab hetkestä 
muisteltiin leirin päättäjäisissäkin.  
Iltapäivällä leirille saapui seikkailijat, NaSi sai vahvistukseksi 14 reipasta ja villiä 
seikkailijaa.  

 
 
Illalla vietettiin seikkailija–avajaisia, jotka koettiin kovin tylsiksi, onneksi veivaaveivaa –
lopussa pelasti illan. Samaan aikaan tarpojille oli juhlat. Kotiin palaessaan tarpojat olivat 
hiestä märkiä. Tarpojajuhlat olivat koko leirin kohokohta. Tuliaisiksi saatiin monta uutta 
leikkilaulua ”Mä etin punkei, punkei, punkei, jotka puree jalkaa, pienii kiukkussii punkei, 
jotka puree jalkaan, ne mä nyppään pihreil pois, ennen ku ne alkaa VERTA IMEMÄÄN!” 
 
Maanantai-ilta kokosi kaikki leiriläiset suurelle iltanuotiolle. Ennen iltaa ehtii Reilalla 
tapahtua paljon: seikkailijat pääsivät tositoimiin ja kiertämään ensi kertaa omia 
ohjelmapisteitään. Tarpojat lähtivät haikille. Nasin seikkailijoiden päivä meni vähän 
eritavalla kuin oli suunniteltu. Poikien keskuudesta löytyi täitä. Ensin naurettiin, sitten 
itkettiin ja lopuksi taas naurettiin. Johtajienkin alkukireys leppyi, kun tajuttiin, ettei mitään 
ole tehtävissä. Leirillä oli jo aiemmin todettu täitä, ensiapu oli jo kerran hoitanut yhden 
porukan täit pois, joten tämä oli jo tuttua puuhaa. Leiri organisaatio kuitenkin pyysi ettei 
täistä puhuta, jotta joukkohysterialta vältyttäisiin. Aloimme siis käyttää koodinimeä Thai.  
 
Muun leirin lähtiessä iltanuotiolle Lotta, Sussu, Laura sekä seitsemän seikkailijapoikaa 
lähtivät unohtumattomalle matkalle Mexicon rajan yli kohti USA:n puuvillapeltoja. Kaikki 
tavarat pakattiin jätesäkkeihin, jätesäkit peräkärryyn ja lapset pakettiautoon. Automatka oli 
pitkä ja päädyimme ihan asfaltti tielle asti, joten pojat totesivat että heidät kuljetetaan 
poltettavaksi. Oikeasti pääsimme Pyhärannan seurakunnan kesämökille, jossa meidät 
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kamoineen saunotettiin ja seulottiin Thai –kampojen kanssa. Ilta meni pitkälle ja leirissä 
olimme takaisin puolen yön jälkeen. Yö meni sekavissa tunnelmissa sillä kaikki tavarat 
olivat sekaisin, eikä ihan jokaiseen kalsariin oltu kirjattu lapsen nimeä. Yöllä johtajat 
huomasivat muutaman samoajan puutuvat. Pojat olivat lähteneet yön rientoihin. 
 
Ihana kirkas aurinko herätti leiriläiset jälleen uuteen päivään. Tiistaina seikkailijat ja 
tarpojat kiersivät ohjelmapisteissään ja samoajat lähtivät vaeltamaan yön yli kestävälle 
haikilleen. Illalla leirissä olevat partiolaiset viettivät savujen iltoja. Naantalin Sinisten 
leirijoukkue oli hyvin väsynyt, seikkailija tytöt lähtivät ohjelmapisteisiin ja pojat saivat 
armonaikaa nukkua pidempään ja purkaa 
mystiset jätesäkit rauhassa. Johtajien väsymys 
alkoi näkyä ja yleiseksi lauseeksi todettiin 
”huomenna voi jo sanoo, et huomenna voi jo 
sanoo, et tänään kotiin!” Illalla vietettiin Nasin 
omaa iltanuotiota, jossa päästiin huutamaan ja 
leikkimään kunnolla. Osa vaeltajista pääsi 
illalla johtajahuoltoon hell’s kitcheniin, joka 
palveli johtajien 24/7. Tarjolla oli mm. 
hampurilaisia ja makeisia, sekä muutakin 
musiikkia kuin veivaaveivaa ja reilalaulua. 
 
Aamun sää oli yhtä harmaa ja haikea kuin 
leiriläisten mieli Reila-leirin päättäjäispäivänä. 
Kertoipa joku jo kolmena yönä nähneensä unta 
omasta sängystä. ”Huomenna voi jo sanoo, et 
tänään kotiin!”. Seikkailijoiden kisat lähtivät 
käyntiin lennokkaasti Reila-torilla, jolla vartiot 
rakensivat puusta lentokoneen pienoismallin. 
Poikien mielestä lentokoneen rakentamisessa 
haastavinta oli rungon muoto sekä tarkat mitat. 
Pojat kertoivat kisojen olevan rauhaisat eivätkä 
stressanneet voitosta. Seikkailijakisat jatkuvat pitkälle iltapäivään vielä monien muiden 
rastien kuten jäistä pelastamisen ja solmujen merkeissä. Tarpojien Åland-
ohjelmapisteessä tutustuttiin Ahvenanmaan ihmeisiin. Tarpojat paikkasivat 
polkupyöränkumeja ja kurkistivat vesikiikareilla vedenpinnan alle. Tarpoja pääsivät myös 
Grönland –ohjelma pisteeseen jossa harjoiteltiin merestä pelastautumista pelastuslautalle.  
 
Keskiviikko ja koko jo kahdeksan päivää kestänyt Reila-leiri huipentui leirin päättäjäisiin. Jo 
leiriläisen kirjassa oli leiriläisiä varoitettu, että "kameroita on kaikkialla". Niinhän suurelta 
videoscreeniltä saatiin illan aikana katsella videopätkiä sekä satoja valokuvia leirin ajalta. 
Naurua ja riemunkiljahduksia kuului aina sieltä, missä leiriystävä tunnistettiin kuvista. Illan 
avasi videolla esiintynyt Vappu Pimiä, joka pian luovutti juontovuoron lavalle saapuneille 
Suelle ja Pamille. Nämä kaksi hehkeää hopeaisiin asuihin pukeutunutta juontajaa 
johdattivat pudotusuhan alla olevan yleisön tosi-Tv-kilpailun läpi.  
 
Ohjelmanumeroiksi eli viikkotehtäviksi oli valittu suosikkileikkejä eri ohjelmapisteistä sekä 
tietenkin iltaan kuuluivat leirilaulu ja -huudot. Haikeutta oli aistittavissa, kun leiriläiset taas 
lähtivät kohti savuja. Viimeinen leiripäivä oli takana ja enää yksi ilta yhteistä aikaa 
leiriystävien kanssa. Huomenna alkaa matka kohti monia koteja, mutta ei ihan vielä...  
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Yö oli kaikin puolin rauhaton, samoajat kirmasivat pitkin kyliä, tarpojat saivat valvoa 
kahteentoista ja vaeltajat tekivät pieniä jekkuja leirialueelle. Kuka mahtoi sitoa TuMen teltat 
kiinni ja kenen kalsarit oli vedetty lipputankoon?! –Lassi Liimatainen Naantalin Siniset. 
     

Leirin viimeinen aamu paljasti 
viimeisen yön jäynät: lipputankoon oli 
nostettu pyöränrengas ja 
muonituskatokseen oli ilmestynyt 
"uimaranta suljettu" -kyltti.  Oli aika 
pakata kimpsut ja kampsut sekä 
purkaa savuportit, ruokapöydät ja 
muut leirirakennelmat. Reila-leiri 
päättyi ja leiriläiset lähtivät kotiin 
mielissään ne kaikki uudet seikkailut ja 
kokemukset, joita leiri heille antoi. 
Lotta, Sussu ja Lassi jäivät vielä NaSin 
omaisuuden kanssa leirialueelle 
odottamaan kyytiä kotiin. Iltapäivä unet 
siinä tuli otettua Thai teltan päällä. 

 
 
Kiitos kaikille reilaajille, olethan tulossa ensi kesänä Kilkeelle? 

Lotta 
 

Nasilaiset laulamassa iloisesti Reilalaulua sanoin: ”EI!!!” 
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Kaakkurin kisavuosi -09 

 
Perinteinen kertomus Kaakkureiden kisavuodesta taas tulossa. Tämä oli viimeinen 
vuotemme vihreässä sarjassa, joten jo siksi  erityinen. Kaikissa kisoissa lähtökohtainen 
kokoonpano Lassi, Tommi, Max, Niko ja Johannes.  

Vuoden avauskilpailu oli Salossa käyty Halako-09. Pienenä takaiskuna Niko 
sairastui päivää ennen kisoja, joten jouduimme lähtemään vajaalla miehityksellä liikkeelle. 
Vajaalukuisuus ei menoa haitannut, sillä kilpailu oli hyvin perinteinen partiotaitokilpailu, 
joten Kaakkureilla ei ollut ongelman häivääkään esimerkiksi paistaa pettuleipää nuotiolla 
tai väsätä toimiva sahapukki. Tuloksissa yletyimme toisiksi (1.3 pistettä ensimmäisistä), 
mutta koska olimme kisan ulkopuolella, emme yltäneet palkinnoille.  
  Seuraavina vuorossa olivat piirin kevätkisat; New YorKK. Toisin kuin Halako, 
New York oli teemaltaan ja sisällöltään uudenlainen pt-kisatapahtuma, josta kertovat 
sellaiset tehtävät, kuten ranskalaisten paistaminen ja köyhien maiden pulasta 
keskusteleminen. Kyseessä olivat meidän kannaltamme viimeiset piirin vihreän sarjan 
kisat, joten kauan tavoiteltu voitto oli muuttunut jo pakkomielteeksi. Yleisvaikutelma 
kisoista oli keskitasoa, vaikka se kauan haettu voitto sitten saavutettiinkin. Jonkun 
laskentaperusteen mukaan ohitimme jopa maineikkaan Tavi-vartion vihreän sarjan 
meriiteissä.  
  Suomenmestaruuskilpailut olivat tänä vuonna Kotkassa ja ne toimivat nimellä 
Lohi-09. Kun kerran olimme jo voiton saavuttaneet piirin kisoissa, niin lähdimme 
kisamatkalle rennolla fiiliksellä ja hakemaan hyvää makua suuhun kisavuoden päätteeksi. 
Lohi oli taas hieman perinteisempi partiokilpailu ja kisaaminen sujui rennosti pienestä 

sateesta huolimatta. 
Sijoitus ei päätä 
huimannut, mutta ei se 
kauaa vaivannut 
piirinmestareiden 
mielissä kisapäivän 
päätteeksi. Seuraavaksi 
kisataankin sitten 
punaisessa sarjassa 
seuraavat pari vuotta 
hieman erilaisella 
kokoonpanolla.                                               
 
 

 
Lassi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 syksy 2009 1  

 
 

Projektina Afrikka 
- muutama sana kisajärjestelyistä 

 
 
Nyt Yllätyimme Aikalailla 
Tasan kaksi vuotta sitten tämä samainen 
julkaisu pullisteli kisa asiaa. Pt- kisoissa 
oli käyty oikein urakalla ainakin Tavin ja 
Kaakkurin voimin. Menestystäkin oli tullut 
ihan SM- tasolla. Mahtoiko johtua siitä vai 
jostain muusta mutta suunnilleen 
samoihin aikoihin kolme Tavin jäsentä 
itseni mukaan lukien löysi itsensä 
kokouksesta, jossa alettiin ideoida otsikon 
kisoja. Eipä tainnut kukaan meistä silloin 
aavistaa mihin lupauduimme. 
 
Koska kyseessä oli SM-kilpailut, oli 
järjestäviä lippukuntia nimetty kolme: 
Raision KilliNallit, Kaarinan Ristiritarit ja 
NaSi. Vuoden 2007 alkupuoliskolla 
löimme hynttyyt yhteen ja aloimme 
ideoida kisoja. Helppoa se ei ainakaan 
alussa ollut, sillä teeman löytäminen kesti 
aikansa ja kokouksia oli harvakseltaan. 
Lopulta kuitenkin päädyimme Afrikkaan 
sen eksoottisuuden ja tänä vuonna 
alkaneen Suomen- ja Senegalin 
partiolaisten yhteisen Woomal- hankkeen 
takia, unohtamatta tietenkään Afrikan 
roolia B-P:n elämässä. Sattuipa vielä niin 
sopivasti että aiheeseen sopivaa 
rekvisiittakin oli olemassa vaikka millä 
mitoin. (Kiitos Martinexin) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Saimme hyvin pian huomata sen 
tosiasian, että partiotaitokilpailujen 
järjestäminen ei ole siitä helpoimmasta 
päästä. Jokaisen tehtävän saattaminen 
ideasta edustuskelpoiseksi vaatii 
uskomattoman paljon aikaa ja hermoja. 
Usein hyvääkin ideaa saatetaan joutua 
muuttamaan jo pelkästään sen takia että 
sen oikeudenmukainen arvosteleminen ei 
ole mahdollista. 
 
Niilin Yli Aamulla 
Koekisojen jälkeen jouduimmekin 
tekemään joitain muutoksia tehtäviin, 
joskin yllättävän vähän. Kiitos siis hyvän 
suunnittelutyön ja Rakinalaisten aiemman 
kokemuksen. Suurin osa tehtävistä oli 
nimittäin heidän harteillaan. Ei tullut siis 
yllätyksenä että suurimman muutoksen 
koki eräänlainen kestosuosikki eli 
ylitystehtävä joka oli allekirjoittaneen ja 
Epin käsialaa. Halusimme yleisen 
mielipiteen vastaisesti kisoihin ylityksen  
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hinnalla millä hyvänsä, sillä itsellämme on 
mieleenpainuvia kokemuksia niistä ja 
kisa-alueelta löytyi sopiva vesistökin. No, 
eihän siitä meinannut mitään tulla. 
Pähkäilimme asiaa pitkään ilman kunnon 
ideaa mutta lopulta päädyimme kuitenkin 
mielestämme jopa näppärään ratkaisuun. 
Eihän se sitä sitten kuitenkaan ollut, sillä 
rata ja tehtävän vaihe kisassa eivät olleet 
ollenkaan toiveidemme mukaiset. 
Koekisoissa pelkomme homman 
kaatumisesta toteutui vartion ilmoittaessa 
etteivät he suorita tehtävää, koska matka 
on liian pitkä. Siinä vaiheessa melkein 
nolotti. Onneksi kyseessä oli kuitenkin 
vasta koekisat ja tehtävä saatiin yhdessä 
muutettua toimivaksi.  
 

Nautittiin Yöstä Afrikan 
Yli kahden vuoden vääntämisen jälkeen 
ne olivat kuitenkin valmiit - Maailman 
Parhaat Partiotaitokilpailut. Positiivista 
palautetta saimme erittäin paljon, jopa 
meidän rakasta ylitystämme kehuttiin. 
Lähes kaikki oli onnistunut moitteitta eikä 
edes yöllä yli pyyhkäissyt monsuunisade 
tai Capetownin lähes Saharaa 
muistuttava maaperä latistanut 

kisailijoiden fiilistä. Itsellekin jäi erittäin 
hyvä fiilis kun pääsi näkemään lähes 
kahden vuoden työn tuloksen ja 
kuulemaan siitä vielä erittäin positiivista 
palautetta. Uskon että tämä tunne on 
myös muiden kisojen järjestelyyn 
osallistuneiden mielessä. 
 

 
 
Tiesitkö muuten että Nyota Ya Afrika on 
Swahilin kieltä ja tarkoittaa Afrikan tähteä. 
Tai että kisojen tehtäväkäskyjä ja muita 
papereita kopioitiin yli 25 riisiä, eli 12500 
A4:sta! 
Katso myös uusin Repolainen (7/2009) 
s.10) 

 
 
 
 
 
 

Lauri 
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Sudenpentujen syysvaellus 2009 

 
Lauantaina 24.10.2009 Haijaisten toimintakeskuksen pihalle tuli kello 10 murmeleita, 
pallokaloja ja siniketut ja merimaskulaisia sudenpentuja. Sudenpennuilla oli syysvaellus. 
Ensin leikittiin hevosleikkejä ja sitten oli nimenhuuto. Rasteja varten jaettiin paperit, joihin 
voi äksätä mitä on nähnyt ja maistanut. Kaikki ryhmät saivat myös kartat. 

Sää oli pilvinen, mutta ei satanut. Oli sopivan lämmin. 

Kunkku, Leevi ja Niilo lähtivät yhdestä risteyksestä väärään suuntaan. Riikka karjui heidät 
takaisin oikealle polulle. Metsäpalopaikka jäi huomaamatta tässä hässäkässä. Opimme 
kyllä jokamiehenoikeudet! Hyvin! Ja huomaamaan pohjoisen erilaisista luonnonmerkeistä 
esim. männyn oksista ja koivun tuohen väristä. 

Lopulta päästiin laavulle. Siellä grillattiin makkaraa ja omenoita ja kalapuikkoja (!). Teimme 
tähtikuvioita. Mieleen jäi Kassiopeia, Otava ja Orion. 

Merimaskulaisille huudettiin lopuksi 
"Tavataan taas!" Suunnitelmissa on 
oikeasti tavata - vaikka kesällä. 

Retki oli kostea ja Ilarille tuli kova 
nälkä ja hänen kielensä kärähti. 

 

Ilari Pirilä, Leevi Heikkilä, Niilo 
Virri ja Rene Rintamäki 
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SE ON TÄÄLLÄ TAAS! 

 
On taas aika kisailla jokavuotiset Hanget Korkeat Nietokset –kilpailut näin 
NaSin kesken, joten toivotamme kaikki seikkailija- ja tarpojaryhmät 
tervetulleiksi vuosikymmenen ensimmäisiin järjestettäviin HKN-kisoihin…. 
 

LUIHIN JA YTIMIIN 2010 
 
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu ryhmänjohtajien kautta, joilta saatte 
myöhemmin tarkempaa tietoa. Pojat ja tytöt kilpailevat samassa sarjassa, 
mutta tarpoja- ja seikkailijaikäiset kisaavat omissa sarjoissaan. Vartioiden 
koon tulisi olla kolmesta viiteen vartiolaista. Kilpailu käydään Naantalissa 
helmi-maaliskuussa. Ei siis muuta kuin porukalla valmistautumaan tuleviin 
kisoihin! 
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Puuhaa 
 
 
Ikäkaudet uudistuivat Naantalin Sinisissä, mutta mikä ikä vastaa mitäkin 
ikäkausinimeä ja väriä? Yhdistä oikeat laatikot toisiinsa. 
 
 

ikä  ikäkausi   väri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-9 vuotta 

10-12 vuotta 

12-15  
vuotta 

15-17 vuotta 

18-22 
vuotta 

yli 22 vuotta 

seikkailija 

samoaja 

aikuinen 
partiojohtaja 

vaeltaja 

sudenpentu 

tarpoja 

oranssi 

violetti 

keltainen 

vihreä 

ruskea 

sininen 

ratkaisu s.21 
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Osta sinäkin 

ilotulitteet tänä 

vuonna 

Rakettikeiulta! 



   21 

Naantalin Siniset myyvät 

ilotuliteita ja paukuja 

Raision auto- ja 

venekuksessa! 
(Lietsalantie 11) 

 

Tule ja Tue partiotoimintaa!  

 
 
 

NaSin uudet Partiojohtajat 2009 
 

Mari Lipponen 
 Lauri Lappalainen 
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Ratkaisu: 
 

7-9   sudenpentu  keltainen 
10-12  seikkailija oranssi 
12-15  tarpoja  violetti 
15-17  samoaja  vihreä 
18-22  vaeltaja  ruskea 
yli 22 aikuinen  sininen 
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