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Toimituksen sana

Mikä on leiri? Mitä ihmettä sana "leiri" tarkoittaa? Oletko koskaan edes tarkemmin ajatellut
mitä sana "leiri" tarkoittaa tai mitä se pitää sisällään? Jos sinulta joku täysin tietämätön tulee
kysymään mitä sana "leiri" tarkoittaa, nii mitä hänelle kertoisit? Haluaisitko kuvata sitä
adjektiiveillä, kuten hauska tai mielenkiitoinen, subjektilla, kuten teltta tai metsä, tai vaikka
verbeillä, kuten vaeltaa, syödä tai veistellä
Leiri – PartioWiki
Leiri on yleensä 5–10 päivää kestävä yhtäjaksoinen partiotapahtuma luonnossa. Leireillä
asutaan pääsääntöisesti teltoissa. Eri kokoisia leirejä järjestävät lippukunnat (lippukuntaleiri),
lippukuntaryhmittymät (ryhmittymäleiri), alueet (alueleiri), piirit (piirileiri), keskusjärjestö
(finnjamboree) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestö (jamboree). Useimmat leirit pidetään
kesällä heinä-elokuun vaihteessa, mutta monilla lippukunnilla on kesäleirien lisäksi vahva
talvileiriperinne.

Talvikin on jo kääntymässä kevääseen, mikä tarkoittaa sitä, että kesäleirit lähenevät. Olethan
valmis?

Töräyksen toimitus

Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Iina Nupponen
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Multiprint Lahti
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ILMOITUSTAULU

Sudenpentukilpailut
7.5

Partiomessu 24.4
Nastolan kirkossa

Kakkukisat 23.4

PreRoihu 13.-15.5
Ennakkoviikonloppu
Roihulle lähtijöille
Luomaniemessä

Paraati Lahdessa
15.5
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Leiri 25.-27.9
Syksyn leirillä oli yhtenä tehtävänä tehdä erilaisia raportteja ja
haastatteluita. Tässä on muutamia aikaansaannoksia leiriltä.

Leiriradio
" Kävimme haastattelemassa Nastaradion toimittajia: Keksi, Ro-o, Veski sekä Joonas,
jotka vetävät aamuohjelmaa. Nastaradio kuuluu Luomaniemen taajuudella ja soittaa
kaikenlaista musiikkia. Ohjelmaa varten toimittajat heräävät aikaisin aamulla
suunnittelemaan ohjelmaan ja valitsemaan musiikkia. Ohjelma kestää 20min.
Kanavalla on n. 10 kuulijaa. Ohjelmaa varten tarvitaan iso studio, internettiä,
mikrofoneja ja kilahtaneita vitsejä. Toimittajien mielestä ohjelman tekemisessä
hauskinta on musiikki ja haastavinta juttujen keksiminen.
"Helpompaa on haastatella kuin olla haatateltavana" "
Tekijät: Eeli, Joose, Miko, Kai
Sudenpentujen omat muistivihot
"Näitä kysyimme ahkerilta vihon tekijöiltä:
Milloin aloititte vihkojen tekemisen? Vihot alettiin tällä leirillä. Lauantain 26.9.2015
Miltä tuntui tehdä vihkoa? Suurimmasta osasta kivalta
Vihot tehtiin paperista. Kannet laminoitiin ja paperit ja kannet sidottiin narulla
toisiinsa. Kaikki ahkeroivat vihkojensa parissa. Jokaisessa vihossa on paljon tarroja ja
jokainen vihko on erillainen. Sudenpentujensalapoliisivihkoisin voi kirjotella omia
salapoliisi juttuja."
Toimittajat: Anniina, Riina ja Ronja H
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Uusi Luomaniemi
" Uusi Luomaniemi valmistui vuonna 2014. Paikalle jäi kuitenkin sauna,
Wanha ja upeat maisemat. Luomaniemi on Kukkasen rannalla joten
Kukkaseen on hyvä pulahtaa kesäleirillä. Luomaniemessä järjestetään
edelleenkin partion ja seurakunnan leirejä. Tervetuloa mukaan!"
Tekijät: Kreetta, Emma K, Emma I, Iida, Nella, Senni ja Iiri.

Miten leiri on toteutettu
" Kuka olet? Olen Maija Ilmonen 32 vuotta. Olen harratsanut partiota 25 vuotta.
Maija on myös partiossa jäsenrekisterihoitaja. Tulin leirille hyvällä mielellä. Aloitin
partion seitsemän vuotiaana. Olen ollut siitä asti Pikkukettu ja olen vieläkin. Suurin
muistoni on Ko-Gi jossa oltiin 9 päivää metsässä. Tulin leirinjohtajaksi, koska en ole
ollut pitkään aikaan. Maija on ollut joskus myös lippukunnanjohtaja. metsässä
Mistä lähti ajatus lippukunnan yhteisleirillä? Leirin ajatus lähti Hennalta
Oletko pitänyt ennen leirejä? Olen pitänyt leirejä ennen, mutta edellisestä on jo
aikaa.
Oliko ohjelman keksiminen vaikeaa? Se ei ollut vaikeaa, mutta kuin tänne oli tulossa
niin paljon porukkaa niin ei tiennyt että riittääkö nukkumapaikat."
Tekijät: Iida H, Venla V, Jannina, Vilja, Milla P, Pauliina, Aava, Vilma
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Laskiaistapahtuma Erstan puukoululla 9.2.2016
Laskiaistapahtuma alkoi 17.30, mutta me saavuimme sinne 18.00. Pihalla
oli tarjolla lettuja hillon, kermavaahdon ja sokerin kera sekä makkaraa
ketsupin ja sinapin kanssa. Vanhan puukoulun sisältä löytyi tanssiesitys,
kasvomaalauspiste, syötävää ja juotavaa. Ulkona laskimme jäämäkeä
vesilammikkoon sillä ulkona oli räntäkeli. Sammakoista oli paikalla me
Emmat + Julia ja Olli. Ulkona söimme lettuja. Laskiaistapahtuma loppui
kello 19.30. Tapahtuman jälkeen olimme aivan märkiä. Mutta meillä oli
kuitenkin huonosta säästä huolimatta kivaa.
By: Emma & Emma Sammakot 
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SAMMAKOT ESITTÄYTYVÄT
Me olemme Sammakoita. Ryhmämme on toiminut jo viiden vuoden ajan.
Olemme tällä hetkellä Seikkailijoita tulevana syksynä siirrymme Tarpojiksi.
Kokoonnumme tiistaisin kello: 17:15 partiotoimistolla eli kololla. Partio
loppuu kello: 18:45. Me olemme muun muassa tehneet solmuja,
ryhmällemme viirin sekä suorittaneet merkkejä. Johtajamme eli
Sampomme ovat Julia ja Olli. Meihin kuuluu: Aadaliina, Emma I, Emma K,
Iida, Iiri, Joose, Kreetta, Nella Sii ja Nella Sil.
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KAKKUKISA 2016
Tervetuloa mukaan Ilvesten järjestämään Nastapartion kakkukisaan 2016! Tämän vuoden kakkukisa
järjestetään Helmi-messujen yhteydessä. Samalla juhlistamme partioviikkoa ja Yrjönpäivää, sekä teemme
toimintaamme tutuksi suurelle yleisölle. Kilpailupaikkana on Nastopoli (Rakokiventie 2). Samalla tuemme
hyväntekeväisyyttä siten, että valmiit kakut myydään huutokaupalla ja myyntituotto lahjoitetaan
Yhteisvastuukeräykseen. Kakkuja tehdään kaksi kappaletta: myyntiin menevä ja toinen maun
arvostelemista ja syömistä varten. Syötävä kakku voi olla kooltaan ja muodoltaan erilainen kuin myytäväksi
tehtävä. Molemmissa kakuissa ainekset ja rakenne tulevat olla samat.
Aika: la 23.4.2016, klo 10.30 – 12.00 (Kakun tekoaika 1½ tuntia)
Sarjat: sudenpennut, seikkailijat, tarpoja-samoajat, vaeltaja-aikuiset
Aihe: Roihu
Arvostelu: Maku 0 – 5 p, ulkonäkö 0 – 5 p, kakusta saatava myyntihinta 0 – 10 p
Varusteet: Valmistusvälineet, tarvikkeet kakun valmistamista varten ja kyltti, jossa kerrotaan kaikki kakun
valmistusaineet. Partiomainen vaatetus.
Ilmoittautumiset sähköpostilla 17.4. mennessä ja lisätietoja: Harri ’Korppu’ Korkeamäki, p. 045 639 4439,
harri.korkeamaki@dnainternet.net
Ilmoittautuessa on ilmoitettava: Joukkueen nimi, sarja ja ryhmän koko
Tervetuloa sankoin joukoin mukaan kisaamaan!
t. Ilvekset
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#Yhteisvastuukeräys2016

Osallistu. Autat.

Disney-leirillä jokainen partiolainen pääsi yhteisvastuukerääjiksi.
Nastolan seurakunnan järjestämässä yv-tapahtumassakin oli paljon
partiolaisia laittamassa kortensa kekoon. Erilaisissa talkoohommissa.
Mutta miksi ihmeessä? Mikä se yv-keräys oikeen ees on?
Yhteisvastuu on siis evankelisluterilaisen kirkon joka vuotinen
keräys. Jonka tuotosta menee 60%
kehitysyhteistyöhön ja
katastrofiapuun. 20 % tuotosta
menee johonkin kotimaan
kohteeseen. Toiset 20% kirkon ja
seurakuntien tekemään
avustustyöhön. Keräys auttaa
hädänalaisia ihmisia.
Yhteisvastuukerääjinä toimii noin 35
000 vapaaehtoista. Keräyksen
suojelijana toimii tasavallan
presidentti.
Ja miksi sitten partiolaiset liittyy
siihen?
Koska partio on yksi keräyskohteista.
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla
partiolaiset kehittävät ja kokeilevat
uusia keinoja ja toimintamuotoja
vaikeasti tavoitettavien nuorten
saamiseksi mukaan. Myös erityistä
tukea tarvitsevien eli sisupartiolaisten
toimintaa mahdollistetaan keräyksen
tuotoilla.
Kuvassa Disney leirin kerääjiä

Kuva: Kaj
Teksti: Iina
11

Sudari sivut
Lisää adjektiivit.
Tämän tehtävän tarkoituksena on lisätä adjektiivejä aukkokohtiin. Voit tehdä tämän tehtävän
yhdessä kaverin kanssa niin että toinen luettelee erilaisia adjektiivejä ja toinen kirjaa ne
aukkokohtiin. Tämän jälkeen lukekaa tarina ja katsokaa millainen siitä tuli.
Moikka! Minä olen ________ Inna, olen partiolainen. Olin viime viikonloppuna partioleirillä.
Partioleiri oli ________ ja _______. Tapasin siellä uusia kavereita. Uusi kaverini Aaro oli
________ ja _________. Kun lähdin leirille olin _________ ja _________, koska sain olla
ensimmäistä kertaa muualla yötä kuin kotona tai mummolassa. Leirillä vuoltiin ___________
puuhaarukoita ja __________ puuveitsiä. Se oli hauskaa! Leirin iltaohjelmakin oli __________
ja _________. Kun leiri loppui olin __________, koska olisin halunnut että leiri jatkuisi
pidempään. Mutta toisaalta oli kiva mennä ________ kotiin ________ äidin ja _______ isän
luokse.
Selvitätkö reitin maaliin?
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Nimeä solmut
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-leiri

12-14.2.2016

Kauan sitten kaukana täältä, Luomaniemen valtakunnassa
Nastolan maassa, asui kuningas Tia ja kuningatar Julia. He
olivat erittäin rakastavia kansalaisiaan kohtaan. Heidän
hovissaan asui monenlaisia alamaisia. Oli muunmuuassa
hovinarri ja kyökkipiika sekä uljaita sotilaita. Heidän
valtakunnassaan oli paljon taikaa. Taikaa pöllytti
Haltiakummi. Kaikki pysyi tasapainossa Haltiakummin
taikapölyn avulla.
Eräänä myrskyisänä yönä kävi kuitenkin niin Haltiakummi
kidnapattiin. Kuningattaren ja kuninkaan oli oitis kutsuttava
apua suureen tehtävään.Se joka ei kuole IKINÄ. He
kutsuivat linnaansa apuun pikkupartiolaiset.
Ja niin pienet sudenpennut seikkailijat saapuivat
Luomaniemen valtakuntaan hymyssä suin. Heidän
tehtävänään oli selvittää kuka oli siepannut Haltiakummin..
He joutuivat suuriin koitoksiin, joissa koeteltiin heidän
oppimiaan taitoja. Heidän piti metsästää oma ruokansa
pilkkimällä, auttaa pyörtynyttä kaveriaan, tai selvittää
jäänsisäinen salaisuus. Etsien vastauksia kysymykseen kuka
oli vastuussa tästä rikoksesta. He tekivät kaikkensa
auttaakseen kuningas paria. Lopulta kävi niin että
partiolaisten nerokkuus palkittiin, sillä he onnistuivat
selvittämään tämän mysteeriin. Sieppaaja oli Gru.
Haltiakummi pääsi pian vapaaksi vankilastaan ja rauha
palautui Luomaniemen kuningaskuntaan. Kuningatar Julia
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ja Kuningas Tia olivat erittäin kiitollisia auttajilleen ja
palkitsivat Partiolaiset laadukkaalla viihteellä. Viimeisenä
iltana Luomaniemen valtakunnassa kaikki oli hyvin, maassa
oli rauha ja partiolaiset saivat käydä nukkumaan
koskettavan tarinan jälkeen. Seuraavana päivänä oli
pakattava ja palata takaisin kotiin. Partiolaiset ovatkin aina
valmiina selvittämään mysteereitä ja auttamaan muita.
Kuningatar Julia ja Kuningas Tia yhä muistelevat kiitollisin
mielin ja syöden parsaa, partiolaisia. Ja niin he elivät
elämänsä onnellisena loppuun asti. Loppu hyvin, kaikki
hyvin. Sen pituinen se.
–Haltiakummi, tuo koskettava taikapölyn sumentama otus.
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Kuvia Disneyleiriltä

Rasteilla Minion piti tietovisaa
yhteisvastuukeräyksestä
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Iltaohjelmassa oli kansantaru porkkanoista.
Leirin johtajat olivat
erilaisia satuhahmoja.
Tässä on Jamppa
Mehiläinen. Hän on
iloinen pörriäinen. (Ei
kannata sekoittaa
sairaalaosakeyhtiö
Mehiläiseen)

Röllin pilkkirastilla
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”jääköön taa, uutta voimaa saan! Myrsky raivotkoon, saa nyt kylmä Vilma
(perttilästä puhutaan) tää puhaltaa” Let it go- Frozenista
Leirin jäisellä rastilla oltiin Frozen
teemoissa jälleen. (Aamuherätykses
kuultiin let it go venäjäksi ja tyyliin
indokiinaksi)
Tällä rastilla tehtävä oli sulattaa jäätä,
jonka sisällä oli vihje Haltiakummin
sieppaajan selvittämiseksi.

Tiesitkö että nastapartiolla on instagram tili.
(Vanhoille ihmisille tiedoksi, että IG on sosiaalisen
median eräs nuorison suosima kuvanjakopalvelu)
Löydät sen Nastapartio ry nimellä.
Sitä pyritään päivittämään mahdollisimman
ahkerasti.
Leirillä näytetyt videot on myös nähtävissä Nastapartion facebook ryhmässä.

Entäpä kuka on hän?
Perttilän Ainopa tietysti,
Joka onnistui soluttautumaan johtajistoon.
Aino on vasta tarpoja :)
Aino tykkää kurkusta

Kuvat: Kaj ja Tia
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Aleksi Airos on vuoden 2015 Nastapartiolainen.
Se on tunnustus jonka voi saada nuori tai uusi johtaja, joka toimii vastuullisesti tehtävässään ja
joka toimii lippukunnan hyväksi. Näin halutaan tsempata ja kiittää aktiivisuudesta. Vuoden
lippukuntalaiselle jaetaan Napan lettupannu. Joka on jaettu kerran aikaisemmin Julia Janssonille.
Ennen lettupannua jaettiin Napan kirves 10 kertaa.
Aleksi Airos on sudenpoikasten johtaja yhdessä siskonsa Anniinan kanssa. Mitäpä jos kertoisit
jotain itsestäsi?
Olen Aleksi Airos ja olen kotoisin Lahdesta. Olen 16vuotta vanha ja opiskelen kone- ja metallialaa.
Tuli vähän yllätyksenä toi lettupannu ja se että, sain vuoden nastapartiolainen tittelin. Olinhan
ollu partio touhuissa. Mukana vasta vuoden.
Partiossa on mukavaa se että, kaikki ovat kavereita ja pääsee oppimaan kaikkea uutta. Partion
touhuihin lähin mukaan kun ensin autoin yksien kisojen järjestämisessä ja siitä se lähti. Parhaat
kokemukset taitavat olla sieltä kisoista ja viime kesän selviytyjät leiriltä. Lemppari vihannes on
parsa. Lähden Roihulle ja odotan sitä innolla.
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Henna Pohja (lpkj) uskoo yhdessä tekemiseen
Henna valittiin Nastapartion syyskokouksessa uudeksi lippukunnanjohtajaksi.
Monille nastapartiolaisille tuttu tyyppi. Vaikuttanut monissa partiotapahtumissa ja
leireillä ja on sydämmellään mukana partiossa.
Kertoisitko jotain itsestäsi?
Oon kohta 34v ja tällä hetkellä työskentelen kotiäitinä. Mulla on mies Antti ja lapset Veeti 8v, Eevi
melkein 7v ja Leevi 1v 10kk. Ja muutaman viikon sisään pitäis syntyä 4. lapsi. Oon harrastanut
partiota n. 26,5v. ja tällä hetkellä lippukunnanjohtamisen lisäksi vedän Koiranpennut -laumaa
yhdessä Antin ja Samin kanssa. Tykkään tehdä erilaisia käsitöitä, soittaminen ja laulaminen on
myös kivaa puuhaa... silloin kun niille löytyy aikaa.
Mitkä on sun tavoitteet lippukunnanjohtajana?
mitenhän tän nyt lyhyesti sanois. Mut haaveena olis saada Napan johtajisto yhteistyössä tekemään
Nastapartiosta entistä paremmin toimiva lippukunta jossa kaikilla olis hyvä olla ja toimia. Ja siis
omana tavotteena että osaisin tätä työskentelyä esimerkillisesti johtaa lippukunnanjohtajana.
Yksin en paljoakaan pysty tekemään, mutta uskon että yhteisellä panoksella on paljonkin
tehtävissä.
Mikä on sun lempparivihannes?
Lempivihannes on porkkana. Olin yli 20 vuotta allerginen porkkanalle ja nytkun voin sitä taas syödä
niin se on vaan niin hyvää.
Oot ilmeisesti lähdössä Roihulle? Millä mielin lähdet? Ootko ennen ollut finnjamboreella?
Joo lähdössä olen ja "oon ihan liekeissä". Toimin Roihulla meidän Comets-leirilippukunnan
vaeltajaluotsina. On kiva päästä taas mukaan tekemään isoa leiriä ja kokemaan kaikkea kivaa siellä
toisten kanssa. Tämä on mulle jo 4. finnjamboree, johon oon osallistumassa. Oon ollut mukana
Loistolla, Taruksella ja Kilkkeellä aikasemmin.
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N A S T A nasta nasta
NASTAA!
Onko ryhmällänne jo oma huuto?
Töräyksen toimitus pistää pystyyn
huuto-kilpailun.
Ohjeet:
Laatikaa ryhmällenne huuto
Lähettäkää valmis huuto Töräyksen
toimitukseen
sähköpostiin
marjo.anttila@pp.phnet.fi
1.5 mennessä.
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Hallituksen seminaarissa Julia alkoi miettiä saunaan lähtiessään, että
onkohan siellä suihkua.
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Suihkuseurapiiri kaipaa juttuja, joten ilmi anna itsesi tai kaverisi Marjolle marjo.anttila@pp.phnet.fi

Iltatarina

Pyhä Yrjänä syntyi Kappadokiassa Herran vuonna 303.
Seitsentoistavuotiaana hän pestautui ratsuväen sotilaaksi, ja pian
hänet tunnettiin urheudestaan.
Kerran hän tuli Selem-nimiseen kaupunkiin, jonka lähettyvillä eli
lohikäärme. Sille oli joka päivä syötettävä yksi kaupungin
asukkaista, joiden kohtalon arpa ratkaisi. Sinä päivänä, jolloin Pyhä
Yrjänä tuli kaupunkiin, arpa oli langennut kuninkaan tyttären,
Cleolindan, osalle. Pyhä Yrjänä päätti, ettei prinsessa saisi kuolla,
ja niin hän hyökkäsi läheisessä suossa makaavan lohikäärmeen
kimppuun ja tappoi sen.
Pyhä Yrjänä oli juuri sellainen kuin partiolaisen tulisi olla: Kun häntä
kohtasi vaikeus tai vaara, miten suuri tahansa, vaikkapa
lohikäärmeenkin muodossa, hän ei koettanut paeta sitä peläten,
vaan hyökkäsi sen kimppuun omin ja hevosensa voimin. Vaikka
hän oli huonosti aseistettu tämän kaltaista ottelua varten,
hänellähän oli vain keihäs, hän kuitenkin kävi siihen, teki parhaansa
ja lopulta onnistui voittamaan taistelun, mihin kukaan ei ollut
uskaltanut ryhtyä.
Juuri tällä tavalla partiolaisen olisi suhtauduttava vaikeuksiin tai
vaaraan, olkoot ne miten suuria tai pelottavia tahansa tai olkoon
hän miten huonosti varustettu tahansa. Hänen on käytävä niiden
kimppuun rohkeasti ja luottavaisesti käyttäen kaikki voimansa
voittaakseen ne. On olemassa mahdollisuus, että hän onnistuu.
Pyhän Yrjänän päivä on huhtikuun 23. Sinä päivänä kaikki kunnon
partiolaiset ajattelevat erityisesti partiolupaustaan ja partiolakiaan.
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