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Toimituksen sana
Uusi vuosi ja uudet kujeet. Kevät alkaa tehdä tuloaan ja lumet sulavat pikku
hiljaa kerros kerrokselta. Ryhmät ovat aloittaneet jo kevään toimintansa ja
kerinneet tekemään jos jonkinmoisia uusia juttuja.
Nastapartion mennyt vuosi oli menon täyteinen ja sisälsi paljon erilaisia
tapahtumia. Mutta miltä näyttää tuleva vuosi? Perinteiset kevään leirit tulevat
vastaan päivä päivältä ja kesän kesäleiri jo kolkuttelee ovella. Mitä muuta kuin
leirejä ja muiden perustapahtumien lisäksi tänä vuonna tapahtuu?
Keväällä niin meidän partio piirimme kuin myös muut piirit järjestävät kisoja
ympäri Suomea, oletko sinä lähdössä kisaamaan? Kisojen lisäksi Hämeen
partiopiiri järjestää kursseja joista on jokaiselle iloa ja hyötyä. Löytyy
leikkikursseista eräkursseihin saakka. Eli on mistä valita.
Maailmalla myös tapahtuu, sillä tänä vuonna järjestetään 23:nen kerran
jamboree, joka tällä kertaa on Japanissa.
Töräyksen toimitus haluaa toivottaa kaikille partion täytteistä kevättä!

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Teija Järvinen, Tytti Varjonen
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Multiprint Lahti
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Nyt on mahdollisuus taas tilata Nastapartion painatuksilla
partiovaatteita! Lisätiedot iltasin Nina Auvinen 040 752
4362
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Sudenpentuleiri Luomaniemessä 14.-16.11.2014, kirjoittanut
Koiranpennut
Paikalla Koiranpennuista 13 + 5
Perjantai
Saavuimme Luomaniemeen perjantaina noin kellon
puoli kuuden aikaa. Johtajat pitivät jotain
neuvottelua jonka aikana me lapset
juoksentelimme ja leikimme salissa.
Muiden leiriläisten saavuttua aloitimme
majoittautumisen omiin huoneisiimme. Laitoimme
apujohtajien avustuksella sängyt valmiiksi ja muut
tavarat paikoilleen. Tämän jälkeen huoneisiin
saapuivat johtajat keräämään leirimaksun ja
antamaan meille junaliput.
Majoittautumisen jälkeen menimme liikuntasalissa
olevan junaan jonka määränpää oli Korvatunturi.
Junassa kaikkien matkaliput tarkastettiin ja
kerrottiin matkan määränpää ja kerrottiin
muutakin tulevista tapahtumista. Jotain
mainittiin myös leirin
säännöistä, joista tärkein taisi olla ’ei saa
juosta’.
Sitten menimme ulos heijastinradalle, jossa
piti kerätä mahdollisimman monta heijastinta,
samalla käytiin rasteilla. Rasteilla
tunnistettiin kiinnitystarvikkeita, työkaluja ja
puuta.
Heijastinradan jälkeen menimme iltapalalle,
jonka jälkeen oli iltahartaus.
Lopuksi Meidät määrättiin menemään huoneisiimme jossa teimme iltapesut
ja aikuiset lukivat meille iltasadun. Jännittävän päivän jälkeen uni ei kyllä
meinannut ihan heti tulla.
Kirjoitti: Toivo ja Kimmo
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Lauantai
Sudarileirin toinen päivä alkoi herätyksellä,
lipunnostolla ja aamupalalla. Aamupalalle istuimme
vakiopaikoillemme. Vatsat täynnä aloittelimme päivän
monipuolista ja hauskaa ohjelmaa pukeutumalla ihan
ekaksi lämpimiin vaatteisiin. Olihan ensimmäinen
"rasti Korvatunturilla" salakirjoitusvihjeiden etsintää
ja lintulaudan erilaisten osien sahaamista ja hiomista.
Olimme johtajien kanssa pienemmissä ryhmissä ja
jokainen ryhmäläinen omaan tahtiinsa teki osat
valmiiksi ja nimikoi ne jatkoa varten. Aina välissä
Antti kyseli, että onhan kaikki tehneet tämän ja
tämän palan! Kaikilla oli loppujen lopuksi kaikki palat
pusseissaan... ainakin melkein!!
Sen verran tuli sahatessa ja hioessa vilu (ahkerasta puuhastelusta
huolimatta), että välillä piti johtajien pitää taukojumppaa lihasten
lämmittelyksi. Ja hyvinhän se
sujui.
Kun puutavara oli valmista ja
salakirjoitusvihjeet
löytyneet, suunnattiin
ansaitulle lounaalle makaronilaatikkoa, nam!
Lounaan jälkeen emme
meinanneet pysyä
housuissamme, kun kuulimme
kuulutuksen "Huomio, huomio
pikku palleroiset - kioski on
auki!". Kaikki ryntäsimme
jonoon, ja mietimme vuoroa
odottaessa, että mitähän sillä
korkeintaan kahdella eurolla
ostaisi ja koska saa ostaa
uudestaan!

Kioskin ja pienen vapaa-ajan jälkeen jatkoimme lintulautojen kimpussa
leirikeskuksen alakerran salissa ja askartelutilassa. Laudat piti saada
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kokoonkin ja valita mieluinen väritys.
Vaihtoehtoina oli punainen, sininen ja ruskea.
Katto oli kaikilla musta. Onneksi kokoamisessa
oli aikuisia apuna, sillä se naulaaminen ja
ruuvin poraaminen oli välillä vähän vaikeaa.
Maalaaminen olikin sitten paljon helpompaa, ja
saattoi siinä vähän vaatteetkin värjääntyä.
Kivaa se oli ja lintulaudoista tuli tosi hienoja.
Puuhastelun lomassa kävimme päiväjuomalla ja
pullalla! Sitten kun osa ryhmä oli saanut
lintulaudat valmiiksi, teimme vielä
piilomustetyöt", jotka silitettiin ja sitten kun
jokainen oli valmis, oli palkkiona vihje
leirimysteeriin, että kukas se jekkutonttu
onkaan ollut. Tässä vaiheessa oli jo villejä
arvauksia arvoituksen ratkaisusta! Mutta vielä
piti odottaa.
Sitten kun kaikki olivat valmiita puuhasteluidensa kanssa käytiin
laskemassa lippu ja sen jälkeen päivällisellä. Ja jippii - taas oli kioski auki
herkkujen ostelulle. Tässä välissä meillä olikin jonkin verran vapaa-aikaa,
kunnes siirryimme poikien johdolla rantasaunalle iltapesuille. Olikin kiva
pestä päivän pölyt pois ja odotella vielä iltapalaa ja pientä iltaohjelmaa.
Meno oli aika villiä, olikohan syynä että oltiin jo aika väsyneitäkin. Hauskaa
kuitenkin oli ja kyllä me kaikki lopulta
nukahdettiinkin. Kiva päivä ja leiri kokonaan.
Kirjoitti: Aino ja Anna-tonttu

Sunnuntai
Aamulla herättiin hieman ennen 8:00, jonka
jälkeen pestiin hampaat ja mentiin lipunoston
kautta aamupalalle. Aamupalalla oli leipää,
muroja, puuroa ja kaakaota. Heti aamupalan
jälkeen menimme huoneisiin siivoamaan ja
pakkaamaan tavarat. Jokainen pääsi
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imuroimaan Nuunuu imureilla. Kun
huoneet ja käytävät oli siivottu,
jokainen pääsi kiikaroimaan ja
selvittämään kuka oli huijaritonttu.
Kappelista katselimme pihalle
kiikaireilla ja etsimme tonttujen
kuvia maastosta. Selvisi, että Tiian
kuva puuttui, joten hän oli
huijaritonttu. Korvatunturin
myysteeri oli ratkennut. Leiri
loppui ulkoleikeillä ja lipunlaskulla,
jossa jokainen leirille osallistunut
sudenpentu sai ensimmäisen suoritusmerkkinsä. Leiri oli erittäin kiva ja
parasta leirillä oli lintulaudan teko sekä mysteerin selvitys.
Kirjoitti: Krister ja Kaj
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YSTÄVÄT ESITTÄYTYVÄT…

Moi!

Olemme sudenpentu ryhmä Ystävät. Ryhmäämme kuuluu Hertta, Emilia,
Saana,
Vilma L., Eerika, Laura, Ella, Vilma V., Elsa, Lenni ja Niklas. Johtajiamme
ovat Tia ja Oona. Ne ovat parhaita. Ryhmämme kokoontuu Alirannassa
torstaisin. Mielestämme partio on järkevää, hauskaa, kivaa, maailman
parasta, maailman parasta koska johtajina on Tia ja Oona ja kivaa koska
täällä saa sanoa "mitä". Ryhmämme on kiva, riehakas, ryhmässämme on
kivaa,
ryhmämme on hauska, ollaan ystäviä kaikille, ryhmämme on kiva koska me
ollaan kivoja, meillä on hyvä yhteishenki, kiva koska täällä on kivat
johtajat, kivat ryhmäläiset ja leikitään kivoja leikkejä, täällä on kiva
kaveri ja ajattelen tästä Lantun mopoa.
Hei, hei ja hyvää partion jatkoa toivottaa, Ystävät!
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NASTAPARTIO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2015

TAMMIKUU

7.2. Ikäkauden apulainen –
koulutus. Häme.

2.–4.1.
Partiojohtajien
peruskurssi (1/2015), osa 1.
Häme.

7.2. Kosmos 2015, Hämeen
Partiopiirin partiotaitojen
talvimestaruuskilpailut

2.-4.1 Vaeltajatapahtuma LOMA.
Häme.

8.2. Aluetapaaminen alueittain.
Häme.

4.1. Ikipartio kokoontuu. NaPa.

10.2. Viestintävarras. Häme.

30.- 31.1. Hallituksen
seminaari. NaPa.

13.-15.2. ROK-kurssi.
Häme/NaPa.

31.1. Hallitus kokoontuu. NaPa.
30.1.–1.2. Akela- ja
sampovihjarit, Lahti. Häme

14.–15.2. Ensiapu 1 –kurssi.
Häme.

30.1.–1.2.
Partiojohtajaperuskurssi 1/15,
II-osa. Häme.

15.2. Hallitus kokoontuu. NaPa
21.-24.2. Talvileiri. NaPa

30.1.–1.2. Partiokouluttajakurssi.
Häme.

22.2. Muistelemispäivä

30.1.-1.2 Hopeakettu –
talviretkeilykurssi. Häme.
(varaviikonloppu 13.–15.3.)

MAALISKUU

30.1.-1.2 Aikuisten
talvierätaitokurssi. Häme.

1.3. Ikipartio kokoontuu. NaPa.

(varaviikonloppu 13.–15.3.)

7.–8.3. Samoaja- ja vaeltajalanit.
Häme.

HELMIKUU

8.3. Hallitus kokoontuu. NaPa

1.2. Ikipartio kokoontuu. NaPa.

14.–15.3. Partiotaitojen SMtalvimestaruus-kilpailut, Uusimaa

6.–8.2. Sudenpentuleiri.
Luomaniemi. NaPa.

13.–15.3.
Partiojohtajaperuskurssi (2/2015),
I-osa. Häme.

6.–8.2. Akela- ja sampokurssi.
Häme

14.3. Luotsipäivä. Häme.
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21.3. Kevätkokous ja
johtajapäivä. Häme.

12.4. Ikipartio kokoontuu.
NaPa.

21.3. KoVa-koulutus. Häme.

12.4. Hallitus kokoontuu. NaPa

21.–22.3. Ensiapu 1 –kurssi.
Häme.

17.–19.4. Samovaari-leiri.
Luomaniemi. NaPa.

28.3. Tarpojien taitopäivä. Häme.

19.4. Kevätkokous. NaPa

27.-29.3. SeiTa-leiri.
Luomaniemi. NaPa

18.–19.4. Ensiapu 1 –kurssi.
Häme.

vko 12 Rasisminvastainen viikko
piirissä ja lippukunnissa. Häme.

20.–26.4 Partioviikko
23.4. Kakkukisa. NaPa.
25.4. Hygieniapassikurssi.
Häme.
25.–26.4. Muonittajakurssi.
Häme.
25.4. Ohjaajatapaaminen. Häme.

vko 16 Kova-Klubit. Häme.

25.4. Hämeen Partiopiirin
partiotaitojen
kevätmestaruuskilpailut (Or&Vi)

10.–12.4. Veneenohjaajakurssi,
teoria. Häme.

25.4. Mahdollisuuksien Tori,
Lahti. Häme.

10.–12.4.
Partiojohtajaperuskurssi (2/2015),
II-osa. Häme.

26.4. Partiolaisten kansallinen
kirkkopyhä.

HUHTIKUU

10.–12.4. Ohjelman jatkokurssi.
Häme.
10.–12.4. TG/Ko-Gi 116
aloitusseminaari. Häme.
10.–12.4. Partiotaitokilpailujen
järjestämiskurssi. Häme.

TOUKOKUU

11.–12.4. Rastipäällikkökurssi.
Häme.

2.–3.5. Lippukunnan yöretki.
NaPa.

11.–12.4. Nahkalilja. Häme.

3.5. Ikipartio kokoontuu. NaPa.
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9.5. Sudenpentukilpailut. Häme.

28.7.–8.8. 23rd World Scout
Jamboree,Japan.

17.5. Lippukuntien
paraatiretkipäivä, Tampere

27.7. – 2.8. Kesäleiri. Arra.
NaPa

18.5. Melontakurssi. Häme.

30.7. – 2.8. Sudenpentuleiri.
Arra. NaPa.

17.5. Hallitus kokoontuu. NaPa
ELOKUU

23.5. Partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut, PäPa

2.8. Ikipartio kokoontuu. NaPa.
23.–24.5. LXII Leon Lenkki ja
XLVI Hilkan Kilpa. Häme.

6.8. Partion aloitustapahtuma,
Tampere. Häme.

KESÄKUU

6.–9.8. Olave Baden-Powell
Society-konferenssi, Tampere.

5.–7.6. Veneenohjaajakurssi,
käytäntö. Häme

9.–15.8. Ko-Gi 118 luonto-osa.
SP.

5.–7.6. Selviytymismajakka.
Häme.

21.–22.8. Luottikset Laavulla.
Häme.

7.6. Ikipartio kokoontuu. NaPa.

22.–23.8. Luottisseminaari.
Häme.

8.–13.6. TG/Ko-Gi 116 luontoosa. Häme.

vko 34 Partiotoiminta alkaa.
23.8. Hallitus kokoontuu. NaPa

12.–14.6. Veneenohjaajakurssi,
käytäntö. Häme.

29.8. Aikuisten erätaitokurssi,
teoriaosa. Häme.

12.–14.6. Ohjaajakoulutus.
Häme.

29.8. Harrastemessut, Lahti.
Häme.

13.6. Kolmiapila-Gilwell –
tapaaminen

29.8. Finnjamboreen
savunjohtaja- tapaaminen. Häme.

14.6. Hallitus kokoontuu
tarvittaessa. NaPa

SYYSKUU
HEINÄKUU

1.9.. Retkitoimintakilpailu alkaa

21.–26.7. Ko-Gi 117 luonto-osa.
Häme.

5.9. Tulikettu - erätaitojen
jatkokurssi,
Teoriaosa. Häme.
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6.9. Ikipartio kokoontuu. NaPa.
LOKAKUU
12. ja 13.9. Aikuisten
akelakurssi. Häme.

4.10. Ikipartio kokoontuu.
NaPa.

12.–13.9. Aikuisten
erätaitokurssi. Häme.

2.–4.10. Rajoja- ja rajanylityksiä
–kurssi. Häme.

11.–13.9.
Partiojohtajaperuskurssi (3/2015),
I-osa. Häme.

3.10. Luotsipäivä. Häme.
3.10. Seikkailijakilpailut. Häme.

16.9. Partiojohtajaperuskurssi
(4/2015), Monimuotokoulutus.
Häme.

3.–4.10. Partiotaitojen SM-syysmestaruuskilpailut, J-SP
11.10. Hallitus kokoontuu.
NaPa

19.9. Retkiruokakurssi. Häme.
19.9. Erätaitovihjarit
tarpojajohtajille. Häme.

17.–18.10. JOTI/JOTA

19.–20.9. Ensiapu 1 –kurssi.
Häme.

23.–25.10. EXPLO 2015 +
Luotsiasema. Häme.

20.9. Hallitus kokoontuu. NaPa

24.–25.10. Ensiapu 1 –kurssi.
Häme.

25.–27.9. Lippukuntaleiri.
Luomaniemi. NaPa.

30.10.–1.11.
Partiojohtajaperuskurssi (3/2015),
II-osa. Häme.

25.–27.9. Johtajatulet. Häme.
31.10. KoVa-koulutus. Häme.
25.–27.9. Sinikettu – erätaitojen
peruskurssi. Häme.

31.10. Viestintäseminaari. Häme.

25.–27.9. Tulikettu – erätaitojen
jatkokurssi. Häme.

31.10. SuperLauantai, Tampere.
Häme.

25.–27.9 Akela- ja sampokurssi.
Häme.
MARRASKUU

26.9. Ikäkauden apulainen –
koulutus. Häme.

1.11. SuperLauantai. Häme.

27.9. Aluetapaamiset. Häme.

1.11. Ikipartio kokoontuu.
NaPa.

28.9. Joulukampanjakoulutus,
Lahti. Häme.

6.–8.11. Valtakunnallinen
koulutus12

Tapahtuma. SP.
LYHENTEET

13.–15.11. Partiotaitokilpailujen
johtajakurssi. Häme.

NaPa = Nastapartio ry
SP = Suomen Partiolaiset ry
Häme = Hämeen Partiopiiri ry

14.11. Sudenpentutapahtumat.
Häme.
15.11. Hallitus kokoontuu.
NaPa
21.11. Hämeen partiopiirin
syyskokous.
21.11. Lpkj-tapaaminen. Häme.
22.11. Syyskokous. NaPa.
21.11. Lpk-sihteerien
tapaaminen. Häme.
21.–22.11. Vaeltajien jatkot.
Häme.

JOULUKUU

5.12. Itsenäisyyspäivän
vastaanotto. NaPa.
6.12. Kynttiläkulkue ja
lupauksenanto. NaPa.
13.12. Hallitus kokoontuu
tarvittaessa. NaPa.
14.12. Tonttuilta. Luomaniemi.
NaPa.
15.12. Hämeen Partiopiirin
partiotoimiston Joulukahvit.
Tampere.
17.12. Partiotoimiston
jouluglögit. NaPa.
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Lumikinos 22 – 24.2.
Nastapartiolla on pitkät perinteet talvileiristä, joka
vuosittain on kutsunut huivikaulat lumiseen
metsään hiihtolomalla. Tämä hyvä perinne
on vuosien saatossa painunut unholaan
riittämättömien osallistujamäärien
vuoksi. Näin meinasi käydä myös
tänäkin vuonna. (Teko)syitä on monia,
minkä takia talvinen metsäkokemus
jää välistä. Toivottavasti tähän
saadaan parannus jokaisen teidän
nastapartiolaisen kohdalla, jotta mukava
talvileiri tulee pidettyä jatkossakin!
Pienellä
porukalla
lähdimme muistelemispäivänä
Karhulammintieltä hiihtäen kohti ennalta tiedusteltua yöretkipaikkaa.
Matka ei ollut pitkä, mutta suksi lipsui ja ylämäkeä riitti
silmänkantamattomiin. Alun haasteista huolimatta jokainen pääsi perille
ja ahkiotkin kulkivat hyvin matkassa.
Reserviläisten laavu tarjosi meille upeat puitteet, vaikka
yövyimmekin lämpimässä puolijoukkueteltassa laavun kupeessa.
Sunnuntai menikin leiriä rakentaessa ja halkohommissa unohtamatta
toki herkullisia ruokataukoja ;)
Maanantaina polttopuu-urakka oli jälleen edessä. Hyvää
kuntoilua se olikin itse kullekin! Pulkkamäessäkin ehdimme käydä.
Toiminta ja ohjelma kun talvileireillä on rennon letkeä :) Vierailevia
tähtiä leirillä kävi vajaa kymmenkunta. Yöpyjiä oli aina sudenpennusta
alkaen. Ensimmäisenä yönä telttaa lämmitti kuusi retkeilijää. Toiseksi
yöksi saimme
vielä yhden
vahvistuksen.

Partio on tekemällä
oppimista, joten vuoden päästä uudestaan
suuremmalla osanottajajoukolla – eikös
niin?!
- Ida
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Tervetulo KAKKUKISAAN!

Aika
Paikka
Ilmottautumiset
Aihe

torstai 23.04.2015, klo 17.30 – n 20.00
Luomaniemi
viimeistään 16.04. samuel.muukka18@gmail.com
ilmoita ryhmän nimi ja ikäkausi
Tämän vuoden teeman mukaisesti:

Runsasta osanottoa odottaen,

Gepardinpennut
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SUDARISIVUT
Tämä Töräys sisältää extra sudarisivun!
Piirrä avattu kirjekuori nostamatta kynää paperista ja kulkematta jo piirrettyä viivaa pitkin tai
ylittämättä sitä.
Malli:

Etsi ruudukosta 12 partioon liittyvää sanaa
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Kuinka fiksu olet?

Alla on 7 kysymystä. Kysymyksien vastaukset löydät huhtikuussa partiotoimistolta, Alirannasta
sekä seuraavasta Töräyksestä. Eli säilytä vastauksesi niin voit tarkistaa kuinka meni oikein.

1. Kumpi painaa enemmän kilo rautaa vai kilo höyheniä?
2. Se on läpinäkyvä, mutta ei juotava tai syötävä. Niitä on jokaisessa talossa. Mikä se on?
3. Mikä kiertää taloa mutta ei liiku?
4. Viisi lasta menivät kauppaan, he kaikki näkivät nallen ja ihastuin siihen, mutta nalleja
oli vain yksi. Miten oli mahdollista, että he kaikki saivat saman nallen?
5. Pelkään valoa, minua ei voi koskettaa, minut voi nähdä, minua pelätään joskus, kuka
minä olen?
6. Yhtenä päivänä pankista ryöstettiin kultaa. Syyllistä ei löydetty. Valvontakameran
mukaan syyllinen meni pyöreän muotoiseen taloon. Seuraavana aamuna poliisi
kuulustelu pyöreän talon isäntää, emäntää, lapsia, kotiopettajaa ja naapuria
Poliisi kysyi heiltä, että mitä he tekivät rikoksen aikana:
Isäntä vastasi: Olin menossa kauppaan.
Emäntä vastasi: Olin tiskaamassa astioita.
Siivoja vastasi: Olin pesemässä talon nurkkia.
Lapset vastasivat: Olimme opiskelemassa.
Kotiopettaja vastasi: Olin opettamassa talon lapsia.
Naapuri vastasi: Olin pankissa maksamassa velkojani.
Kuka on syyllinen?
7. Olen 3-numeroinen luku. Kymmeniä minulla on viisi enemmän kuin ykkösiä. Satoja
minulla on kahdeksan vähemmän kuin kymmeniä. Mikä luku olen?
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Väritä
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TILAUSLOMAKE
AIKUISET

Collegehousut

Koko

Collegehuppari, vetoketjulla

Määrä

Collegepusero

Koko

T-paita, miehet

Määrä

T-paita, naiset

Koko

S - XXL Hinta 22€

Määrä

S - XXL Hinta 33€

Koko

S - XXL Hinta 28€

Määrä

S - XXXL Hinta 21€

Koko

HUOM. Housuissa ei
valitettavasti lapsille omia
kokoja.

Housuissa kuminauha
lahkeensuussa.

Musta

XS - XL Hinta 21€
Määrä
Tummansininen

Oliivinvihreä

Tummansininen

Tummansininen
Punainen

Hiilenharmaa

Tummansininen

Keltainen
Keltainen

Collegepusero

LAPSET
T-paita

Huoltajan allekirjoitus (jos alle 18 v)

Puhelinnumero

Ryhmä

sähköpostiosoite

TILAAJAN TIEDOT

Koko

104, 116, 128, 140, 152, 164 cm

Määrä

Tummansininen

104, 116, 128, 140, 152, 164 cm

29.3.2015

Nimi

€
Tilauksen
yhteissumma
VIIMEISTÄÄN

Hinta 24€

Koko

Hinta 21€
Määrä
Tummansininen
Punainen
Keltainen

LOMAKE PALAUTETAAN OMALLE JOHTAJALLE
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27.7.-2.8. 2015 Järjestetaan Arramajalla Nastapartion kesäleiri,
joka kätkee tällä kertaa sisäänsä jännittävän leikkimielisen
Pärjääjät -seikkailukilpailun.
Maanantaista 27.7. lähtien leirille ovat tervetulleita seikkailijat,
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja johtajat.
Sudenpentuja ja Nallepartioperheitä kutsutaan mukaan leirille
torstaista sunnuntaihin, eli 30.7.-2.8. väliseksi ajaksi.
Myös kaikki partiolaisten perheet ovat tervetulleita mukaan leirille
koko ajaksi tai vaikka osaksi aikaakin (sisarukset vain vanhempien
seurassa).
Leirillä toimitaan joukkueittain kaikki yhdessä. Yöpyminen
tapahtuu pääsääntöisesti teltoissa. Perheille löytyy kyllä tarvittaessa
myös aittamajoituspaikkoja rajoitetusti.
Leiri maksaa 90€/ ma-su, 45€/to-su tai 15€/päivä, jos pääset
mukaan vain joiksikinpäiviksi. (alle 4 v. Ilmaiseksi)
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu 30.4. mennessä Nastolan
seurakunnan nettisivujen kautta (www.nastola.seurakunta.net).
Ilmoittautuneet saavat leirikirjeen kesällä ennen leiriä.
Lisätietoja leiristä voit tarvittaessa kysellä Hennalta
(henna.pohja(a)gmail.com tai 050-3537697).

20

SeiTa-leiri Luomaniemessä 27.-29.3
KonnichiWA sinä seikkailija tai tarpoja.

Kaiva esiin kimonosi ja lähde mukaan leirille
Luomaniemeen 27.-29.3.
Leirin teeman JAPANI tulevan jamboreen
hengessä.
Ilmoittautumiset https://nastolanseurakuntawww.service.innofactor.com/EnrolmentClient/F
orm.aspx?Key=4C90D853E4974D419C88FB70
02BA28C6.
Ilmoittaudu pian, viimeistään 20.3!
Leirin hinta 30euroa.
Leirin iso-pomona toimii Nyyti, johon voit olla yhteydessä jos jotain
ihmeteltävää minna.suokas@kolumbus.fi.
Tervetuloa mukaan leirille Nyyti ja muut johtajat
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Joulupukkia auttamassa
Pari viikkoa ennen joulua joulupukki oli joutunut pieneen pulaan
hukattuaan pikku-Pekan lahjat. Ne olivat pudonneet hänen reestään
jonnekin erämaahan. Onneksi pukilla on neuvokkaita tonttuja. Tällä
kerralla kadonneita lahjoja pääsivät etsimään tontut: Tepsu, Tipsu ja Tapsu.
Mukaan lahjojen etsintään pääsivät myös kaikki Nastapartion tontut, jotka
olivat tulleet tonttuiltaan Luomaniemeen.
Paikalle oli saapunutkin tonttuja runsain määrin, kaikkiaan noin 80.
Onneksi kaikki olivat muistaneet varustautua hyvin, koska tällä kerralla
tonttuiltaa vietettiin ulkosalla, illan pimeydessä kulkien. Lahjojen etsintä
aloitettiin yhteisellä tonttujumpalla. Tämän jälkeen kaikki pääsivät
matkaan ja samalla pieneen seikkailuun, jonka aikana piti selviytyä
erilaisista pikku tehtävistä. Matkan varrella oli hieman kiperämpiäkin
paikkoja. Piti edetä mm. hypellen jäälautalta toiselle. Onneksi kaikki
selvisivät siitäkin.
Lopulta kaikki pääsivät määränpäähän, leipuritontun pajaan. Siellä
jokainen sai loihtia itselleen pari herkullista joulupiparia. Tarjolla oli myös
tontun leipomia torttuja, sekä lämmintä mehua ja glögiä. Osa tontuista ehti
istuskella ja leikitellä hetken myös nuotion äärellä. Lopulta kun joulupukki
oli saatu autettua pulasta ja jokainen oli saanut maistella hieman
jouluherkkuja, saatoimme lähteä hyvillä mielin kotiin.
Tällä kerralla tonttuillan järjestelyistä vastasi seikkailija-vartio Ilvekset.
Käytimme tonttuillan valmisteluun muutaman kokouskerran. Tämä oli
meidän ensimmäinen isompi vastuutehtävä lippukunnassa. Ainakin meistä
itsestä tuntui, että selvisimme hommasta hyvin ja kaikilla tontuilla vaikutti
olleen mukavaa. Mukavaa oli meilläkin tonttuiltaa suunnitellessamme.
Mukavaa, että niin paljon tonttuja pääsi paikalle kokemaan ja näkemään,
mitä olimme saaneet aikaiseksi. Tonttuillaan taas ensi jouluna!
Koko Ilves-vartion puolesta,
Korppu
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SUDENPENTUOSASTON JOHTAJIEN
PUUHAPÄIVÄ
1.2.2015 Lähti joukko Akeloita viettämään
jännittävää päivää tietämättä sen ohjelmasta
etukäteen juuri mitään. Ennakkotietona oli
saatu vain varustelista, joka sisälsi jos
jonkinmoista mystistä varustetta... mitähän
tästäkin tulee... ei voi tietää... =)
Autonkuljettaja Henna poimi matkalaiset
kyytiin kotiovilta ja suuntasi pirssiään kohti
tuntematonta määränpäätä.
Ensimmäisenä yhteisenä kohteena oli
perhepuisto, jossa kivana pikku
alkulämmittelynä etsittiin palapelin paloja,

joista muodostuisi vihje
matkareitin seuraavasta
määäränpäästä.

Kiipeilyn ja kapuamisen jälkeen
sai tiimi vihjeen ratkaistua ja
pääsimme jatkamaan matkaa
kohti Selkäsaaren laavua ja
valmistamaan vatsantäytteeksi
herkullisia täytettyjä lettuja.
Täyde
llä
vatsal
la oli
hyvä
jatkaa
matkaa kohti... no aina ei suunnitelmat mene ihan
nappiin ja mäkihyppykisat jäivät vain haaveeksi
hiihtomuseon vaihdettua aukioloaikoja
yllättäin...eikä kirpparitkaan aina ole auki....
...kohti Tigeria, josta piti etsiä jotain itseä kuvaavaa
max. 2€:lla.
Iltaa seurue viettikin sitten Jennin kotosalla
partioasioita pohdiskellen, oman partiouran
kehitystä suunnitellen ja shoppaillluista tavaroista
pestejä tuunaten.
Kivaa oli! Toivottavasti meitä on ensikerralla vieläkin enemmän mukana

touhuissa... =)
Henna
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TERVETULOA PARTIOON -KURSSI
Nastapartio ry järjestää Tervetuloa partioon -kurssin kaikille
partiotoiminnasta kiinnostuneille aikuisille. Kurssi on jaettu
kahteen iltaan ja se pidetään 18.3. ja 25.3 klo 18- n.20
Luomaniemessä päärakennuksen askartelutilassa (alakerta).

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita saamaan perustietoa partion
toimintaperiaatteista ja käytännön
toiminnasta. Voit tulla mukaan
tutustuaksesi paremmin siihen mitä ja miksi
lapsesi partiossa touhuaa tai vaikka
pohtiaksesi mitä voisit itse partiossa tehdä.
Kurssi on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Ilmoittautuminen 11.3. mennessä hanna-kaisa.varjonen@evl.fi tai
050-4127056.
(kerro ilmoittautuessasi: nimi, puh ja sähköpostiosoite.)
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Perjantai 6.2.
Kello kuudenaikaan saavuimme Luomaniemen
leirikeskukseen. Aikuiset pitivät jotain kokousta
sillä aikaa kun me koiranpennut juostiin ja leikittiin
salissa. Seitsemältä alkoi saapua muita
sudenpentuja.
Aluksi kokoonnuimme saliin kuulemaan
leiriohjelmasta ja säännöistä. Tärkein sääntö taisi
olla, että ei saa juosta sisällä. Sitten menimme
majoittautumaa
n huoneisiimme.

Ensimmäisenä ohjelmana oli suunnitella
retkelle ruokalista. Ruoat kävimme
ostamassa kioskista. Esittelimme ja
keskustelimme retkillemme sopivista
ruoista ryhmien kesken. Ruoista jääneet
roskat lajittelimme oikeisiin roskiksiin.
Ohjelman jälkeen menimme iltapalalle, jossa
saimme jälkiruoaksi itse paistettuja vohveleita. Iltapalan
jälkeen kokoonnuimme saliin iltahartauteen, josta
menimme kiltisti iltapesulle ja nukkumaan.
Toivo ja Kimmo

Lauantai 7.2.
Kokonainen leiripäivä edessä
Nastakokkien ”pääpäivä” koitti vihdoin. Aamulla
reippaasti ylös klo: 8.00 ja intoa puhkuen
lähdettiin nostamaan lippua ja kuuntelemaan
aamuhartaus. Me jotka olimme leirillä
ensimmäistä kertaa opettelimme lipun nostoon
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kuuluvat ”traditiot” ja se sujui mallikkaasti. Sitten menimme aamupalalle.
Aamupalan jälkeen lähdettiin tekemään käsitöitä. Jokaisen leiriläisen piti tehdä
oma ruokailuväline pussukka. Vohvelikankaaseen piti kirjailla oma nimi tai
nimikirjaimet, muutoin pussukan koristelu oli jokaisen oman mielikuvituksen
tuotetta. Muutama tunti siinä vierähti, mutta lopputulokset oli hienoja ja
jokaisen pussukasta tuli omanlainen.

Mahahan siinä rupesi kurnimaan kaikilla,
joten lähdimme syömään emäntien
tekemää herkullista ruokaa. Ruuan
jälkeen päästiin vähän herkuttelemaan
kioskin antimista.

Sitten lähdimme intoa puhkuen ulos jäälle. Ohjelmassa
oli pilkkimistä. Kyllä oli jännitystä ilmassa, ”joko sieltä
nappaa kala”. Lapsilla oli kova huoli siitä että
syödäänhän se sitten varmasti, jos sellainen sattuu
tulemaan. Keli oli mahtavan keväinen! Pilkki reikiä piti
tehdä melkoinen määrä, mutta onneksi Kajlla oli kone
mukana millä saatiin aika nopeasti reiät tehtyä. Kalaa ei
sitten ”Ahti” kuitenkaan antanut, mutta hienosti kaikki
jaksoi yrittää.
Sillä välin kun muut pilkkivät oli Henna ja Antti
pistänyt nuotion roihuamaan. Ensin opeteltiin
käsienpesua, ja
kuultiin miten ulkona voi toimia että
saa puhtoset kädet, kun ei ole juoksevaa vettä. Sitten
pääsimme paistamaan
välipalaksi herkullisia
tikkupullia. Eipä monikaan ollut
paistanut omatekemällä paistotikulla
pullaa nuotiolla. Hyvää oli, vaikkakin meinasi muutama pulla vähän paistua
liikaa. Melkoinen kuhina kävi nuotiolla, mutta kaikki sai kuitenkin paistettua
omansa.
Sitten ”pikkukokit” jaettiin ryhmiin omien ohjaajien kanssa. Ryhmien tarkoitus
oli valmistaa trangialla ruokaa ulkona itselleen. ”Ylituomarit” Henna ja Antti
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jakoi tarpeet : makaronia, kanaa, ja
hernemaissipaprikaa ja tuorejuustoa. Ei
muuta kuin trangiat tulille, paljon sitä oppi
tämmöinen ”noviisi” ohjaajakin retkiruuan
valmistamisesta, kiitos myös Ellille, jolla
on hyvät kokemukset partiosta ja ulkona
retkeilystä, sekä pikkuapukokeille jotka
innokkaina jaksoivat hämmennellä, vaikka
mahat kurni ja kylmäkin meinasi tulla. No
ruoka oli vihdoinkin valmis ja miten se
maistuikin niin hyvältä kun oli ulkoillut
koko päivän. ”Ylituomarit” maistelivat jokaisen ryhmän ruokia, sekä arvioivat
ryhmän yhteen hiileen puhaltamista, sekä lopuksi omien jälkien siivoamista.
Mistä päästiinkin harjoittelemaan
ruokailuvälineiden ja kattiloiden
pesua. Melkoista sutinaa kävi
lavuaarilla, vaahtoa ja vettä lensi,
mutta puhtaaksi tuli. Ennen saunaa
oli kioski auki, illan herkut ja
saunajuomat kävivät kaupaksi. Sitten
lähdettiin rantasaunaan ryhmittäin,
kylläpä teki hyvää päästä
lämmittelemään ja pesemään pitkän
päivän päätteeksi. Saunan puhtaina ja suihkun raikkaina oli mukava mennä
iltapalalle.
Vielä oli tiedossa hauskaa ohjelmaa Janita,
Oona, Tiia ja Elli esittivät
hauskoja sketsejä
ja päästiin vielä purkamaan loput virrat joukkuekisassa
ryhmäviestissä. Sitten oli aika rauhoittua, kuunnella iltahartaus / tarina,
muistella kulunutta päivää ja sanoa kiitos mukavasta päivästä ja iltarukous. Niin
oli menoa ja meininkiä ja mukavaa puuhaa, että tämäkin apuohjaaja sammui
kuin saunalyhty, iltasatua lukiessaan =). Kuinkahan mahtoi
nastakokkien kisapäivä mennä, huomennahan se selviää, ainakin oli reipasta
yritystä kaikilta.
Tuomas ja Maria
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Sunnuntai 8.2.
Rankan lauantain jälkeen nukkuminen maistui ja suurin osa heräsi vasta hieman
ennen klo 8:00. Aamutoimien jälkeen menimme ulos lipunnostoon sekä
aamuhartauteen. Yön aikana keli oli muuttunut ja ulkona oli hyvinkin tuulista.
Lipunostosta menimme aamupalalle ja sieltä tupien siivoukseen. Aluksi
keräsimme omat tavaramme kasaan ja sitten haimme siniset Nuunuu -imurit
alakerrasta. Omat huoneet imuroitiin ja sitten siirryttiin yleisiin tiloihin
käytäville, eteiseen sekä alakerrantiloihin. Siivous saatiin nopeasti hoidettua ja
pääsimme ulos leikkimään. Hieman ennen
leirin loppua kokoonnuimme alapihalle
Nastakokki palkintojenjakoon. Samalla
saimme leiriltä ansaitsemamme merkit ja
leirin päätteeksi laskimme lipun. Leirillä oli
kivaa ja toivottavasti pääsemme pian
uudestaan.
Krister, Kasmir ja Kaj
Hodarit voittivat junior nastakokki -kisan.
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Kalustovarastolta löytyy kaikkea, aina virkkuukoukusta
kamiinatelttoihin.
Kaikkea ei tarvitse itse hankkia, sillä lippukunta on
hankkinut laajan lippukuntalaisten käytössä olevan
varaston.
Kaluvarasto päivystää keskiviikkoisin.
Kalustotarpeista on soitettava etukäteen!
Ota yhteyttä kalustonhoitajiin:
Jani Vestola p. 050-3388080
Mikko Mallinen p. 044-5969898
Timo "Nunde" Hannonen p. 040-7403442
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

MITÄ TÖRÄYKSEEN VOI KIRJOITTAA?
- Esittelyjä omista ryhmistä
- Juttuja leireistä
- Takakansi juttuja
- Ihan mitä vain mitä mieleen juolahtaa
Aina ei tarvitse edes kirjoittaa, sillä tapahtumista voi
kertoa myös kuvina.
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Töräys 2/12

Samun munanpaistolamppu
Makkaranpaistoa kaminan piipussa
kolmemetrisellä makkaratikulla - vain Gepisjutut.

Teija teki omaa nimeänsä
ruokailupussiin, mutta meinasi
tulla pieni virhe = TIEJA
Töräys 3/10

Tehtävä: pidä samaa ääntä kuin
lehmä. Saara: ”Mää”
Töräys 3/12
Anniina: ”Mä tuun meijän kanssa syömään”
Töräys 2/13
Saara: ” Eihän se pienentäis palloa yhtään, vaikka siinä ois
saranat”
Töräys 2/13

30 KAIPAA JUTTUJA!
SUIHKUSEURAPIIRI
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
kenelle tahansa Töräyksen toimittajista tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: marjo.anttila@pp.phnet.fi

Makea puuro

Olipa kerran köyhä, hurskas tyttö, joka eli yksin äitinsä kanssa, mutta
heillä ei ollut enää mitä syödä. Tyttö läksi metsään ja kohtasi vanhan
eukon, joka tiesi, mikä huoli häntä painoi. Eukko lahjoitti hänelle padan ja
neuvoi häntä sanomaan: "Pata kiehu!", niin pata keitti hyvää, makeata
jauhopuuroa, ja kun sille sanoi: "Pata seis!", niin se lakkasi kiehumasta.
Tyttö vei padan äidille, ja nyt ei köyhyys eikä nälkä heitä enää kiusannut,
vaan he söivät makeata jauhopuuroa niin usein, kuin mieli teki.
Kerran, kun tyttö oli ulkona, sanoi äiti:
"Pata kiehu!", ja pata kiehui ja äiti söi vatsansa täyteen, mutta kun hän
aikoi pysäyttää kiehumisen, niin hän ei enää muistanutkaan sanoja. Niinpä
pata kiehui kiehumistaan niin, että koko keittiö ja talo tuli täyteen puuroa,
vieläpä naapuritalokin ja koko katu, ikäänkuin pata olisi tahtonut syöttää
koko maailman, ja hätä oli nyt niin suuri, ettei kukaan tietänyt, miten siitä
pelastua. Vihdoin, kun kaikki muut talot, yhtä ainoaa lukuunottamatta,
olivat täynnä puuroa, tuli tyttö kotiin ja sanoi:
"Pata seis!"
Ja heti pata lakkasi kiehumasta. Mutta kaikkien, jotka halusivat tulla
kaupunkiin, oli pakko syödä itsensä puuron läpi.
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