2/20

Toimituksen sana
Alkanut vuosi on ollut hieman erilainen kuin vuoden takainen. Elämme tällä
hetkelle poikkeusoloissa, mikä näkyy myös partiotoiminnassa. Poikkeusolot
eivät kuitenkaan ole estäneet meitä täysin harrastamasta partiota, koska
partiota voi harrastaa myös etänä.
Etäpartion järjestäminen ja suunnitteleminen voi tuottaa erilaisia
haasteita. Varmasti monien mielessä on käynyt erilaisia kysymyksiä
liittyen partiotoiminnan ylläpitämiseen. Mitä voimme tehdä etänä? Miten
saamme kaikkiin yhteyden? Miten suoritamme keskeneräiseksi jääneen
taitomerkin? Vaikka partiotoiminnan järjestämiseen liittyy paljon
haasteita ja pohdintoja, on se toisaalta luovaa ja mielikuvituksellista. On
ollut hienoa seurata esimerkiksi erilaisista sosiaalisista medioista, miten
lippukunnissa ollaan etäpartiota toteutettu. Onko teidän ryhmä
toteuttanut partiotoimintaa etänä?

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Nuppu Nousiainen
Emma Istukaissaari
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti
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ILMOITUSTAULU
NAUMI 2790 KESÄLEIRI 27.7.-2.8.2020
Seuraa tilannetta Nastapartion sivujen kautta

EUROOPAN JAMBOREE 27.7.-6.8.2020
https://ej2020.org/

SAMOAJALEIRI KOHU 5.-8.8.2020
https://hp.partio.fi/nyt/kohu/

TOIMINTAKAUDEN AVAUS 19.8.2020

NUKU YÖ ULKONA 29.8.2020

LAP 10 – SAMOAJA, VAELTAJA & JOHTAJATAPAHTUMA
29.8.2020

KITT KOKOIKÄKAUDEN TARPOJATAPAHTUMA 19.9.2020

MUUTTUNUT:
ENNEVVANHAA OR-VI-KEVÄTKISAT 19.9.2020

https://www.partio.fi/event/hp-ennevvanhaa-or-vi-kisat/

MUUTTUNUT:
LUONTORETKI TAPAHTUMA 25.-27.9.2020 LAHDEN
MESSUKESKUS

https://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/luontoretki
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ILMOITUSTAULU
RENTOKISAT LOKAKUUSSA 2020

ç

SYYS-SM-KISAT 3.-4.10.2020

MUUTTUNUT:
NOPPA SUDENPENTUKISAT 3.10.2020 FORSSA

https://www.partio.fi/event/hp-noppa-sudenpentukilpailu/

NASTAPARTION LIPPUKUNTALEIRI 2.-4.10.2020

MUUTTUNUT:
SEIKKAILIJAKISAT 7 10.10.2020

MUUTTUNUT:
LEON LENKKI & HILKAN KILPA 2021 KANGASALA

https://www.partio.fi/event/hp-leon-lenkki-ja-hilkan-kilpa/
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Harjoitellaan suunnistamista!
Myös kotioloissa voi harjoitella suunnistamista. Seuraavan 3 aktiviteetin avulla voit kerrata jo
oppimiasi suunnistustaitoja ja oppia uutta.
AKTIVITEETTI 1
Kertaa karttamerkkejä. Hyvä listaus karttamerkeistä löytyy esimerkiksi suunnistusliiton sivuilta
(https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/)
Harjoittele oppimiasi merkkejä nimeämällä karttaan merkityt kohteet. Yritä selvitä ilman
apuvälineitä! Oikeat vastaukset löytyvät sivun alareunasta.

Oikeat vastaukset: 1.suo 2.rakennettu kohde 3.pelto 4.polku 5.2 kiveä 6.jyrkänne 7.avokallio
AKTIVITEETTI 2
Piirrä kartta omasta talostasi. Piirrä myös lähitie, ojat ja lähiympäristö. Kartan piirtäminen kehittää
kartan hahmotuskykyä ja auttaa kertaamaan karttamerkkejä.
AKTIVITEETTI 3
Ulos suunnistamaan! Itsenäiseen suunnistamiseen on muutamia vaihtoehtoja. Muista kertoa,
minne olet menossa ja ota puhelin mukaan!
• MOBO-mobiiliapplikaatiosta löytyy suunnistusrasteja esimerkiksi Tapanilasta Lahdesta ja
Pajulahdesta. Sovellus on täysin ilmainen.
• Eri suunnistusseurat tarjoavat omatoimisia iltarasteja. Esimerkiksi Lahden Suunnistajat -37
järjestävät viikoittain rasteja pientä karttamaksua vastaan. (Katso viikon rastit ja ohjeet
osoitteesta http://www.ls37.fi/). Seuraa myös muiden seurojen tiedotusta, esim. Nastolan
terä (https://www.nastolantera.fi/)
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Liikuntabingo
Tänä keväänä ei kannata jäädä sänkyyn makaamaan vaan lähde suorittamaan liikuntabingoa! Kuka
teidän partioryhmästä saa ensimmäisenä bingon (vaaka-, pysty- ja vinorivit lasketaan)?
Onnistuuko joku suorittamaan koko ruudukon?

Käy metsäretkellä

Ryömi huoneen
toiselle puolelle

Tee 4 X-hyppyä

Tee kuperkeikka

Venyttele 5 min

Yritä liikkua
koskematta maahan

Käy pyöräretkellä

Kokeile seistä päällä
tai käsillä

Tee 4 kyykkyä

Kokeile
suunnistamista

Yritä loikkia kuin
sammakko

Keksi oma kotijumppa

Juokse 3 kertaa talon
ympäri

Tee 4 punnerrusta

Ulkoile 30 min

Hypi hyppynarua
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Partiotouhuja Tampereella
Moikka!
Olen alkuperäinen nastapartiolainen, ja melkein 2 vuotta sitten muutin Tampereelle opiskelemaan
yliopistoon. Ensimmäinen vuosi meni melkein ilman partiotouhuja, mutta viime syksynä Ilvespiirileirin jälkeen aloitin Tampereen kotkissa sudenpentu-akelana.

Oli aika erikoista vaihtaa lippukuntaa, ja jonkin aikaa mietin, opinko ikinä uuden lippukunnan
tapoja ja perinteitä. Tampereen kotkat on poikalippukunta, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
Meillä on myös sisarlippukunta Tampereen lokit, mutta kotkista löytyy muitakin naisjohtajia kuin
minä. Lippukunnan lisäksi jouduin hankkimaan ruskean partiopaidan ja sain harmaan partiohuivin,
joita käytetään joka kokouksessa. Myös tähän kesti totutella.
Nyt olen jo melkein vuoden toiminut sudenpentuakelana ensimmäisen vuoden sudenpennuille
kahden muun opiskelijan kanssa, ja meillä on ollut todella hauskaa. Nyt keväällä olemme
järjestäneet myös joka viikko etäpartiota sudenpennuille.
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Vallitsevan poikkeustilan takia ette pääse itse kokeilemaan, miten hauska paikka Tampere on
(täällä voi käydä vaikka Särkänniemessä ja Pyynikin näkötornilta saa parhaat munkit), mutta
Tampereella pääsee vierailemaan myös virtuaalisesti. Alla olevasta linkistä pääset nimittäin
virtuaaliselle kierrokselle muumimuseoon!
https://www.muumimuseo.fi/
Tavataan taas Nastapartion ja Hämeen partiopiirin tapahtumissa!
-Janita
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Askarteluvinkki äitienpäiväksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maalaa saviruukku esimerkiksi valkoiseksi. (myös spray-maali käy)
Anna kuivua.
Levitä lakkakerros saviruukun päälle. (Voit myös käyttää erikeeper-vesiseosta.)
Asettele vielä kostean lakkakerroksen päälle haluamasi lautasliina tai leikkaa mieleinen
pala liinasta.
Levitä lakkakerros varovasti lautasliinan päälle.
Halutessasi voit vielä levittää toisen lakkakerroksen, kun edellinen on kuivunut.
Kun ruukku on täysin kuiva, istuta ruukkuun haluamasi kukka tai sen siemen.
Anna äidille äitienpäivänä.
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sudari
Karttamerkit

Suunnistamisen kannalta on tärkeää tunnista erilaisia karttamerkkejä sekä tietää mitä kartassa eri
väreillä merkityt asiat tarkoittavat. Sinun tehtävänäsi on selvittää, miten alla olevat asiat
merkitään karttaan. Käytä karttamerkkejä piirtäessäsi oikean värisiä värejä.

Suo

Vesialue

Oja

Polku

Maantie

Ajo-/pyörätie

Asuinrakennus

Asumaton rakennus

Avokallio

Pihamaa

Pelto

Viljelty pelto

Voimalinja

Iso ja pieni kivi

Aita

Hullunkurinen tarina

Tähän tehtävään tarvitse itsellesi kaverin, joka voi olla esimerkiksi partiokaveri, äiti, isä tai vaikka
sisarus. Tehtävänänne on kirjoittaa hullunkurinen tarina loppuun lisäämällä aukkokohtiin
adjektiiveja. Adjektiivi on sana, joka vastaa sanaan millainen. Esimerkiksi keltainen tai iloinen.
Toinen teistä kirjoittaa aukkokohtiin toisen sanomat adjektiivit. Lopuksi lukekaa tarina ääneen.
Voitte kirjoittaa esimerkiksi lyijykynällä, jotta voitte kumittaa sanat ja tehdä tehtävän myös toisin
päin.
a kerran __________________ partiolainen nimeltään Kerttu. __________________ lauma
kokoontuu aina __________________ keskiviikkoisin __________________ kololla. Kertusta on
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sivut
__________________ käydä partiossa. Kertun partioryhmässä on 5 __________________ poikaa
ja 6 __________________ tyttöä Kertun lisäksi.
Eräänä partiokertana Kertun ja muiden tehtävänä oli sytyttää __________________ nuotio.
Nuotion sytyttämistä varten lauma tarvitsisi __________________ tulitikut, __________________
polttopuita sekä __________________ sytykkeitä. Kerttu ja muut lauman jäsenet alkoivat
tuumasta toimeen.
Tehtävä oli laumalla hieman _________________ . Sää oli _________________ ja
________________ , mutta lauma sai kuitenkin loppujen lopuksi kasattua _________________
nuotion ja paistettua _________________ makkarat.
Jokamiehenoikeudet

Ompas eriskummallisia jokamiehenoikeuksia. Löydätkö jokamiehenoikeuksista mahdolliset virheet
ja korjata ne? Kaikissa ei välttämättä ole virheitä.
Jokamiehenoikeudella saat:
- liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, mansikkamaalla ja toisten
pelloilla
- ratsastaa maastoa vahingoittamatta
- oleskella ja yöpyä niin kauan kuin haluat alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
- poimia naapurin marjapuskasta marjoja, kerätä sieniä ja kaikkia kasveja
- veneillä, uida ja kulkea jäällä
- häiritä eläimiä ja niiden pesintää
Jokamiehenoikeuksilla et saa:
- aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa toisille, häiritä kotirauhaa etkä roskata tai muutoin
vahingoittaa ympäristöä
- onkia ja pilkkiä
- kalastaa tai metsästää ilman naapurin lupaa
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
Vastauksen Karttamerkit- ja Jokamiehenoikeudet-tehtäviin löydät alla olevista internet-sivustoista.
Karttamerkit
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/
Jokamiehenoikeudet
https://retkipaikka.fi/jokamiehenoikeudet/
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Maailman nopein pt-kilpailu 22.4.
Pääkaupunkiseudun partiolaiset järjestävät aina partioviikolla vaeltajille ja aikuisille suunnatun
illan, jonka aikana käydään maailman nopeain partiotaitokilpailu. Koska tänä vuonna on toiminta
siirretty nettiin, oli mahdollisuus muodostaa joukkue yli lippukunta- ja piirirajojen. Itse toimin
myös täällä pääkaupunkiseudulla paikallisessa lippukunnassa ja sen kautta tiesin kilpailun olevan.
Joukkueessa meitä oli Nipsu, Korppu, Kaitsu, minä Nyyti ja PäPa vahvistuksena hyvä ystäväni
Kisu.
Muutama päivä ennen kilpailua testasimme, että saamme etäyhteydet toimimaan. Käytimme google
meetiä. Vähän meinasi tekniikka pettää vain 5 minuuttia ennen h-hetkeä, mutta suureksi
helpotukseksemme saimme toisemme kuitenkin ajoissa saman kokouksen yhteyteen.
Ensimmäinen tehtäväkäsky sisälsi ohjeistuksen tavoiteajasta ja maailmankartan, sekä kuvan.
Hetken pähkäiltyämme ymmärsimme, että kuvavihjeen avulla meidän piti löytää kartan satojen
täppien joukosta se oikea, jonka antamalla koodilla löydämme seuraavan rastin. Osa kuvista oli
helppo löytää kartalle, osan kanssa kierrettiin muutaman koodin kautta.
Tehtävissä saimme rakentaa Da Vinci-sillan (tätä varten oli meidän pitänyt hankkia etukäteen
jokaiselle 18 tietyn kokoista tikkua), ratkaista suomalaisia lauluja kuva-arvoituksista, tehdä
sarjakuva (jossa piti olla tietyt elementit mukana), tehdä joukkueesta yhteiskuva ja pelata kahoottia
maailman nopeimmista asioista.
Ehdimme, jos emme ihan tavoiteajassa maaliin, niin kuitenkin annetun takarajan puitteissa. Omat
fiilikset olivat, että kisa oli ihan mielettömän hauska ja toki toivotaan, että toistekin tulisi jotain
tällaista aikuiskivaa etäpartion merkeissä!
Nipsu ja onnistunut silta! Omastani jäi vain naurut muistoksi!
Kisasta kertoili Nyyti
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Ilmoittautuminen leirille on alkanut 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2020
Ilmoittautuminen Kuksan kautta: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=33683
Leirin hinnat:
Koko leiri 90e (maanantaista – sunnuntaihin)
Sudenpentuleiri 50e (torstaista – sunnuntaihin)
Nallepartiolainen 35e (maanantaista – sunnuntaihin)
Nallepartiolainen 20e (torstaista – sunnuntaihin)
Päivämaksut (Max. 2 päivää)
Päiväleiriläinen 10e (1vrk)
Päiväleiriläinen 20e (2vrk)
Päivä Nallepartiolainen 5e (1vrk)
Päivä Nallepartiolainen 10e (2vrk)
Kaikki hinnat sisältävät leiriin kuuluvat ruoat ja materiaalit. Lisäksi linjaautokuljetus sisältyy kaikkiin muihin paitsi päiväleiriläisten hintaan.
Leirillä on vierailupäivä torstaina 30.7.2020. Vierailupäivää varten avataan erillinen
ilmoittautuminen.
Leirikeskuksen osoite: Naumintie 232, 19310 Karilanmaa, Sysmä

Nastapartion hallitus seuraa Suomen Hallituksen sekä Suomen Partiolaisten
ohjeistuksita kesän tapahtumia koskien. Tilanne päivityksitä kannattaa seurata
Nastapartion sometileiltä sekä Nastapartion nettisivuilta.
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Etäpartiota Koiranpennuissa
Me koiranpennuissa aloitimme etäpartiotoiminnan heti, kun liikkumisrajoitukset
alkoivat. Tehtäviä annetaan kerran viikossa ja kukin tekee niitä omaan tahtiin silloin
kun ehtii. Suoritetuista tehtävistä laitetaan kuvia ryhmän omaan whatsappryhmään. Tehtävissä on pääsääntöisesti puuhia, joita olisimme tehneet muutenkin
tämän kevään aikana.
Ollaan mm. leivottu sämpylöitä…

…suunniteltu retkieväitä ja käyty retkellä…
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…askarreltu pääsiäisen kunniaksi munia…

…tutustuttu tarpojaohjelmaan ja suunniteltu siirtymää…
Muutamat meistä on jo käyneet osallistumassa Napan kevätkisoihin ja moni
suorittaa myös Kotikolona-aktiviteettejä.

Henna
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Kuka on Japanin surkein hiihtäjä?
Eisuksi Luista.
Mitä pikkupieru tahtoi tehdä isona?
Liittyä ilmavoimiin.

Vitsit tarjoaa
Leppikset

Miten kolme koiraa ilmoittautuivat
Agility-kilpailuihin?
Ryhmä-haulla
Miksi italialaiset eivät järjestä grillijuhlia?
Spagetti ei pysy ritilässä.

Pikku-Kalle sanoi isällensä – Isi, Isi minua pissattaa.
Isä vastasi – Ei noin ole sopivaa sanoa, sano vaikka
mieluummin, että minua laulattaa.
Seuraavana päivänä:
Pikku-Kalle meni mummolaan yökylään.
Keskellä yötä Pikku-Kalle sanoi mummolle – Mummo, Mummo minua
laulattaa.
Tähän mummo vastasi – Laula sitten aamulla.
Tähän Pikku-Kalle jatkoi – Mutta kun minua laulattaa ihan
kamalasti.
No tähän mummo vastasi – No laula sitten hiljaa mummon
korvaan.

Miten Lumikki herättää kääpiöt aamuisin?
Seven Up.
SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
sähköpostilla osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com
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Iltatarina
Suolaa kalliimpi
Kuninkaalla oli kolme tytärtä. Eräänä päivänä hänen päähänsä pälkähti panna tytärten
rakkaus koetukselle. Ja hän kysyi heiltä:
– Tytöt, kuinka paljon te minua rakastatte?
– Sinä olet minulle kultaakin kalliimpi, sanoi ensimmäinen.
– Olet minulle kalliimpi kuin timantit, sanoi toinen.
Kolmas katsoi isäänsä ja lausui:
– Isäni, sinä olet minulle rakas ja välttämätön kuin suola.
– Kuin suola, tavallinen suola? ärjähti kuningas pettyneenä, ja niin kovin hän suuttui
että karkotti nuorimman tyttärensä pois kotoa.
Tyttö kulki sitten kauas maailmaan. Yli laaksojen ja vuorten. Kunnes saapui toisen
kuninkaan kaupunkiin. Siellä hän haki itselleen työtä.
– Mitä sinä osaat? häneltä kysyttiin.
– En vielä mitään. Mutta tahtoisin oppia keittämään.
Kokki otti hänet keittiöön, käski hänet pesemään kattiloita ja puhdistamaan
vihanneksia ja auttamaan ruoanlaitossa. Niin tyttö ahkeroi ja oppi ja oli viimein valmis
keittäjätär. Kävi sitten eräänä päivänä niin että hänen isänsä tuli tämän toisen
kuninkaan vieraaksi. Tyttö kuuli asiasta ja valmisti heille aterian. Mutta hän ei pannut
mihinkään ruokaan suolaa, ja isälleen määrättyyn keittokulhoon hän pudotti
sormuksensa. Kun ruoat sitten vietiin pöytään kaikki aterioitsijat maistoivat ja
tyrmistyivät.
– Hyi! Kuka tänään on keittäjänä? huusi isäntä vihoissaan.
Mutta vieras löysi sormuksen ja pyysi liikuttuneena:
– Tuokaa tyttö tänne.
Ja hänen nuorin tyttärensä astui esiin.
– Anna anteeksi, lapsi, kuningas sanoi. Sinä näytit toteen erään asian. Rakkainta ja
kalleinta maailmassa on se mitä ilman emme voi elää. Ja hän syleili tytärtään ja he
matkustivat yhdessä kotiin.

Lähde: Kjambaki. Afrikkalaisia satuja. (Kansankulttuuri Oy 1981)
Lähde: http://woomal.partio.fi/ohjelmat-ja-aktiviteetit/afrikkalaisia-kertomuksia/
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