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Toimituksen sana

Partioihanteisiin on tiivistetty lyhyesti ja ytimekkäästi ritareiden laki ja partion
ajattomat arvot. Partioihanteet otettiin käyttöön Suomen Partiolaisten eli SP:n
perustamisen myötä, koska partiolaki koettiin turhan kahlitsevaksi ja määrääväksi.
Partioihanteet kirjattiin Suomen Partiolaisten peruskirjaan. Marraskuun 15 päivä
vuonna 2008 SP:n jäsenkokouksessa hyväksyttiin uudistettu peruskirjan, jonka
mukaan partioihanteet lisääntyvät ikäkausittain.
Partioihanteet
-

Kunnioittaa toista ihmistä

-

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

-

Olla luotettava

-

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

-

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

-

Kehittää itseään ihmisenä

-

Etsiä elämän totuutta

”Yksi partio tehtävistä on rakentaa ystävyyttä ylirajojen. Nämä voivat olla valtioiden
rajoja, kulttuurieroja tai poikkeavia ajatusmaailmoja. Partiolainen on
maailmankansalainen, joka tietää ja taitaa ihmisoikeudet.”
Lähteet:
https://partio-ohjelma.fi/yli-rajojen/
https://fi.scoutwiki.org/Partioihanteet

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Nuppu Nousiainen
Emma Istukaissaari
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti
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NASTAPARTION PÄIVÄ / YÖRETKI 16.3.2019

ILVEKSEN ENNAKKOLEIRI 12.-14.4.2019 LUOMANIEMESSÄ

NASTAPARTION LEGENDAARINEN KAKKUKISA 23.4.2019

PITKIS 2019 OR-VI-KISAT (TARPOJAT) 27.4.2019 JÄMSÄ
https://hp.partio.fi/event/hp-pitkis-2019-or-vi-kisat/

NASTAPARTION JOHTIS 28.4.2019

PARTIOPARAATI REISSU19 TAMPEREELLA 5.5.2019
https://hp.partio.fi/nyt/reissu/

KAIKKI MUKAAN SUDENPENTUKISAT 11.5.2019 LAHTI
https://hp.partio.fi/event/hp-kaikki-mukaan-sudenpentukilpailut/

LEON LENKKI & HILKAN KILPA 18.-19.5.2019 HÄMEENLINNA
https://hp.partio.fi/event/hp-leon-lenkki-ja-hilkan-kilpa/

ILOINEN PÄIVÄ LAUNEEN PERHEPUISTOSSA 19.5.2019 (LAPA)
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019 MAALISKUU-KESÄKUU
MAALISKUU
2.-3.3.2019 Talvi SM-kisat, Kokkola (Pohjanmaan Partiolaiset ry)
8.-10.3.2019 Talviretkeilykurssin varaviikonloppu (Häme)
9.-10.3.2019 Sisujen ensiapukurssi (Häme)
12.3.2019 Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille (Häme)
15.-16.3.2019 Partion kevätpäivät M/S Scoutella -tapahtuma (SP)
15.-17.3.2019 Kipparikurssi, osa 1
15.-17.3.2019 Ko-Gi-kurssi 129 (TG), Ruotsi
22.-24.3.2019 Partiojohtajaperuskurssi 1/2019, II-osa (Häme)
23.-24.3.2019 EA1 (Häme)
23.3.2019 Kevätkokous ja Johtajapäivä (Häme)
25.3. Lahden alueen partiolaiset ry, kevätkokous
29.3.2019 Hygieniapassikoulutus (Häme)
29.-31.3.2019 Kipparikurssi, osa 2 (Häme)
Hallituksen kokous,
LPK:n kevätkokous
HUHTIKUU
5.4.2019 Hygieniapassikoulutus (Häme)
5.-7.4.2019 Veneenohjaajakurssi, teoria (Häme)
5.-7.4.2019 Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi (Häme)
6.4.2019 Laajennettu hallitus (Häme)
6.-7.4.2019 Rastipäällikkökurssi (Häme)
7.4.2019 Rastin toiminta -koulutus (Häme)
12.-14.4.2019 Luomaniemen varaus, ILVES19-ennakkoviikonloppu
13.-14.4.2019 EA2 (Häme)
16.4.2019 Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille (Häme)
17.-22.4.2019 Ko-Gi 131 -kurssin pääsiäisosa (SP)
18.-21.4.2019 Jatko-ROK Hämärä (Häme)
22.-28.4.2019 Partioviikko
22.-28.4. Valokuva -näyttely tai valokuvakisa (LAP)
22.4.2019 Akela- ja sampovihjarit (Häme)
23.4.2019 Nastapartion Yrjönpäivän kakkukisat
23.4.2019 Akela- ja sampovihjarit (Häme)
24.4.2019 Akela- ja sampovihjarit (Häme)
26.-28.4.2019 Ko-Gi-kurssien 133, 134 ja 135 johdanto-osa (SP)
26.-28.4.2019 Lpk johtaja-, pestijohtaja- & ohjelmajohtajakoulutus (Häme)
26.-28.4.2019 Partiojohtajaperuskurssi 2/2019, I-osa (Häme)
27.4.2019 Erityisruokavaliomuonittaja-koulutus (Häme)
27.4.2019 Or&Vi -kevätkisat
Hallituksen kokous, Partiomessu
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TOUKOKUU
5.5.2019 Paraati (Häme)
11.5.2019 Sudenpentukisat (Häme)
17.-19.5.2019 Kohtaus
17.-19.5.2019 Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP)
18.5.2019 Maastotuomaripäivä (SP)
18.-19.5.2019 Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa
19.5.2019 Kevät SM-kisat, Raisio (Lounais-Suomen Partiopiiri ry)
Toukokuu Europarlamenttivaalitapahtuma (SP)
Hallituksen kokous
Johtajien kevätretki/kauden päättäjäiset

KESÄKUU
Alueiden kesäillat (vapaamuotoinen aluetapaaminen)
3.-11.6.2019 Ko-Gi 132 -kurssin leiriosa (SP)
7.-9.6.2019 Ko-Gi-kurssien 131 ja 135 haikkiosa (SP)
14.-16.6.2019 Veneenohjaajakurssi, käytäntö (Häme)
14.-19.6.2019 Ko-Gi 133 -kurssin leiriosa (SP)
24.-29.6.2019 Ko-Gi 134 -kurssin meriosa (SP)
26.6.-26.7.2019 Explorer Belt (SP)
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Mikä on sinun ikimuistoisin partiomuisto?
Jokaisella meistä on varmasti jokin partiomuisto, mikä on jäänyt mieleen tavalla tai
toisella. Ikimuistoisin partiomuisto on voinut syntyä esimerkiksi partioleirillä,
partiotapahtumassa, partiokilpailussa tai päiväretkellä. Muisto voi olla esimerkiksi
uusi ystävä, palkinto, tapahtuma tai oikeastaan ihan mikä vain. Kerro meille
ikimuistoisin partiomuistosi kaikkien luettavaksi. Kirjoita meille tarinasi, niin
julkaisemme sen seuraavassa Töräyksessä. Halutessasi voit liittää juttuusi
esimerkiksi kuvia.
Ohjeet:
Lähetä ikimuistoisin partiomuistosi sähköpostiin marjoanttila96(at)gmail.com 12.5.
mennessä. Laita sähköpostiin otsikoksi: Partiomuisto

KIITOS-pinssi
Lippukunnassamme kiertää muutama KIITOS-pinssi, jota saa kantaa huivissa jonkin
aikaan, jonka jälkeen pinssi annetaan seuraavalle Nastapartiolaiselle, jota halutaan
kiittää jostakin asiasta. Tässä muutama esimerkki, joista Nastapartiolaisia ollaan
haluttu kiittää. Kiitoksen saaminen on aina hieno asia, joten muistakaa kiittää
partiotovereitanne. Pieni kiitos, voi muuttaa partiotoverisi päivän!
”Näin itsenäisyyspäivän kunniaksi laitetaan kiertävä kiitospinssi eteenpäin. Kiitoksen
ansaitsee Kaj. Kaj oli tänään kirkossa edustamassa kanssani kun Nastapartio oli
keräämässä kolehtia. Kiitos Kajtsu.”
”KIITOS-pinssi laitettu kiertämään. Pinssin sai Lehtisen Kimmo. Kiitokseksi siitä, että
hän lähti vetämään Kameleontit ryhmää kanssani”.
”Olen tänään luovuttanut hallussani olleen kiitospinssin Samille. Sami puurtaa joka
viikko kanssani Koiranpentujen hyväksi. Sami on ehdottomasti avuliain partiolainen,
joka olen ehkä koskaan tavannut. Iso kiitos!”
”Nyt oli mun vuoro laittaa KIITOS-pinssi kiertämään ja kiitoksen kohteeksi valikoitui
Ida. Haluan kiittää Idaa siitä, että hän jaksaa ylläpitää meidän hienoa internetsivua.
Haluan kiittää Idaa myös siitä, että hän ja NaPan internetsivut mahdollistavat sen,
että Töräys voidaan julkaista myös nettiversiona jolloin se tavoittaa paljon
enemmän lukijoita.”
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SUDARI
Keksi sana, joka alkaa kirjaimella:
A____________________
B____________________
C____________________
D____________________
E____________________
F____________________
G____________________
H____________________
I ____________________
J____________________
K____________________
L____________________
M___________________

N____________________
O____________________
P____________________
Q____________________
R____________________
S ____________________
T ____________________
U ____________________
V ____________________
W____________________
X____________________
Y____________________
Z____________________

Tiedätkö mikä ruotsinkielinen ja englanninkielinen sana on suomeksi?
1. ruotsi = vargunge; englanti = brownie/cub = ________________
2. ruotsi = kår; englanti = local group = _____________________
3. ruotsi = halsduk; englanti = neckerchief = _________________
4. ruotsi = kompass; englanti = compass = __________________
5. ruotsi = ryggsäck; englanti = backpack = __________________
6. ruotsi = Var redo!; englanti = Be prepared! = _______________
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SIVUT
Arvaa kuka tai mikä olen:
1. Olen terävä ja minulla voit tehdä, vaikka makkaratikun.
_________________________
2. Olen aina valmis auttamaan.
_________________________
3. Olen paikka, jossa voit nukkua, vaikka metsän keskellä.
_________________________
4. Lämmitän varpaitasi.
_________________________
5. Olen kaulassasi joka partiotapahtumassa.
_________________________
6. Minun yläosa laitetaan yläosan alaosan päälle
_________________________
7. Liehun tangossa ja minussa on sinistä ja valkoista
_________________________
8. Minun ympärille keräännytään esim. lämmittelemään ja paistamaan makkaraa
_________________________
9. Olen symboleihin perustuva visuaalinen esitys tietystä alueesta
_________________________
10. Olen 21-vuotias partiolainen
_________________________

Sudarisivujen vastaukset löydät seuraavalta sivulta.
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SUDARISIVUJEN VASTAUKSET
Tiedätkö mikä ruotsinkielinen ja englanninkielinen sana on
suomeksi?
1. ruotsi = vargunge; englanti = brownie/cub = sudenpentu
2. ruotsi = kår; englanti = local group = lippukunta
3. ruotsi = halsduk; englanti = neckerchief = partiohuivi
4. ruotsi = kompass; englanti = compass = kompassi
5. ruotsi = ryggsäck; englanti = backpack = rinkka
6. ruotsi = Var redo!; englanti = Be prepared! = Ole valmis!
Arvaa kuka tai mikä olen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

puukko
partiolainen
teltta
villasukat
partiohuivi
pitkät kalsarit
Suomen lippu
nuotio
kartta
vaeltaja
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PAJULAHTI GAMES 17.-20.1.2019
Tammikuun lopulla Pajulahdessa järjestettiin Suomen Vammaisurheilun ja – liikunnan (VAU)
kansainvälinen vammaisurheilu kisatapahtuma. Lajeina oli maalipallo, sokkopingis,
istumalentopallo, judo, yleisurheilu, voimanosto sekä alppihiihto. Sudenpenturyhmä Kameleontit
kävivät tutustumassa vammaisurheiluun perjantaina 18.1.2019.
Kokoonnuimme ryhmän kanssa Pajulahden päärakennuksen parkkipaikalla, josta yhdessä
siirryimme palloiluhalliin katsomaan naisten istumalentopallo-ottelua Venäjä – Ukraina. Kyllä
hallissa ihmeteltiin, kun kesken pelin saliin saapui 14 innokasta sudenpentua. Ottelua seurattiin
innokkaasti ja sudenpennuilla riitti kysyttävää itse pelistä, mutta myös pelaajista. Akelat sekä
vanhemmat parhaansa mukaan yrittävät vastailla kaikkien kysymyksiin. Ensimmäisen erän
loputtua siirryimme Pajulahden päärakennuksen aulaan, josta oli ajatuksena vierailla pienemmissä
ryhmissä sokkopingiksen otteluissa. Valitettavasti otteluihin ei päässyt vierailemaan kesken
ottelun, joten päätimme siirtyä liikuntahalliin katsomaan Etelä-Korean sekä Tšekin välistä
maalipallo-ottelua. Maalipallo on näkövammaisten joukkuepeli, jossa pelaajien silmät on peitetty
läpinäkymättömillä laskettelutyyppisillä laseilla. Kentällä on kustakin joukkueesta kolme pelaajaa
vuorollaan ja he yrittävät vierittää kulkusilla varustettua palloa vastustajan maaliin. Peli perustuu
kuuloaistiin.
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Siirtyminen liikuntahalliin sujui erittäin hyvin vaikkakin ulkona oli todella kova pakkanen.
Saavuimme halliin juuri ennen ottelun alkua kuulemaan tuomareiden antamat ohjeet. Erät
kestäisivät 12 minuuttia ja hallissa pitäisi olla mahdollisimman hiljaa aina kun tuomari pyytää
hiljaisuutta, muuten pelaajat eivät kuulisi pallon sisällä olevia kulkusia. Akeloita hieman jännitti
miten sudenpennut jaksaisivat olla hiljaa yli 12 minuuttia, mutta seurasimme ensimmäisen erän
aivan hiljaa ja jokainen sudenpentu toimi esimerkillisesti. Ennen kuin poistuimme hallista, VAU:n
hallituksen puheenjohtaja Erkki Lönnrot kertoi meille hieman maalipallon säännöistä ja kiitti
sudenpentuja reippaasta toiminnasta. Erkki itsekin on vanha partiolainen.
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Seuraavana meillä oli kohteena Nikula-halli, jossa oli meneillään Judon luokitteluharjoitukset.
Harjoituksien tarkoituksena oli saada hieman tuntumaa kamppailualustaan ja samalla selvittää
sopivat vastustajat lauantaina käytäviin kilpailuihin. Harjoituksissa näkövammaiset sekä
kehitysvammaiset ottelijat tekivät erilaisia kuperkeikkoja, loikkia ja mattopaineja. Sudenpennut
seurasivat innokkaasti maton touhuja ja useaan otteeseen Judo-ohjaajat kävivät meitä
tervehtimässä sekä kertomassa mitä matolla kulloinkin tapahtui. Meille selvisi, että osa ohjaajista
oli myös partiolaisia ja osa ottelijoista oli sisupartiolaisia.
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Pari tuntia kisoissa meni todella nopeasti ja lopuksi kokoonnuimme parkkipaikalle, josta
vanhemmat noutivat lapset kotiin.
Lisätietoja kisatapahtumasta sekä lajeista alla olevista linkeistä:
https://www.pajulahtigames.fi/
https://www.vammaisurheilu.fi/
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”Jospa partiotoimiston putket kestäisi jatkossa…” – Töräys 1/11
Nina K. Kilke-kirjaa lukiessaan: ”Mä näyn, mä oon toi sumee!” – Töräys 1/11
”Kato toi on jo paksuna!”
”Kuka?”
”No toi uima-allas!” – Töräys 4/11
Laura hedelmäsalaatista: ”Ai täällä on tätä hedelmäboolia!” – Töräys 4/11
Ida: ”Hitsi siit on kauan ku oon käyny viimeks suihkussa – varmaa kaks viikkoa”
– Töräys 4/11
Mä paistan tätä tikkua eiku makkaraa eiku vaahtokarkkia – Töräys 2/16
Autossa ahtautta tarpojaleirillä… 20 kyytiläistä ja ”kuljettaja” – Töräys 3/12
Eetu kesäleirillä: ”Kuka vastaa siitä sidonnasta?” – Töräys 3/11
Seikkailijoiden sormenjäljet on tallennettu Nastapartion tietokantaan 2/09

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

Nektarilintu
Kutojalintu rakensi itselleen soman pesän, pyöreän kuin pallo.
– Onpa kaunis, kehui nektarilintu joka pyrähti ohitse kullanpunaisena kuin auringonsäde.
– Rakenna sinäkin, ehdotti kutojalintu. Mutta nektarilintu nauroi, lensi kukasta kukkaan, imi
maiskutti makeaa hunajaa eikä rakentanut mitään.
Sitten eräänä päivänä alkoi sataa. Silloin nektarilintu lensi kutojalinnun luo ja sanoi:
– Katso nyt mikä sää! Sataa kaatamalla. Ole kiltti ja päästä minut pesääsi. Minulle riittää pikkuinen
soppi.
– Mikset rakentanut omaa pesää? kysyi kutojalintu.
– Voi ystävä kulta, minä unohdin. Mutta lupaan sinulle: heti huomispäivänä alan rakentaa omaa
kotia.
– Hyvä on.
Ja kutoja lintu päästi nektarilinnun kotiinsa.
Sää muuttui kauniimmaksi. Nektarilintu lensi kukasta kukkaan, imi maiskutteli makeaa hunajaa
eikä ajatellutkaan lupaustaan. Vaan eipä aikaakaan, kun alkoi taas sataa. Nektarilintu lensi taas
kutojalinnun luo:
– Katso nyt mikä sää. Sataa kaatamalla. Ole kiltti ja päästä minut sisään! Minulle kelpaa
pikkuruinen soppi.
– Mikset rakentanut omaa kotia? kysyi kutojalintu ankarasti.
– Voi ystävä kulta, minä unohdin. Mutta lupaan sinulle: heti huomenna minäkin alan rakentaa
omaa kotia.
– No hyvä on. Tule sisään. Uskon vielä tämän kerran.
Ja kutojalintu päästi nektarilinnun kotiinsa.
Sää parani. Nektarilintu lensi taas kukasta kukkaan, imi maiskutteli makeaa hunaja eikä enää
muistanut koko rakentamista.
– Odotahan, senkin laiskamato!
Kutojalintu sulki kotinsa. Ja kun taas alkoi sataa, ei auttanut vaikka nektarilintu kuinka surkeasti
pyysi ja aneli. Kutojalintu ei päästänyt sitä sisään. Siinä se sitten istui pisaroivan puun alla. Se
kastui ja paleli. Eikä sen puku enää loistellut kullanpunaisena kuin auringonsäde. Eikä sitä enää
haluttanut pyrähtää kukasta kukkaan. Se alkoi vikkelästi rakentaa itselleen omaa taloa.
Lähde: Kjambaki. Afrikkalaisia satuja. (Kansankulttuuri Oy 1981)
http://woomal.partio.fi/ohjelmat-ja-aktiviteetit/afrikkalaisia-kertomuksia/
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