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Toimituksen sana
Aurinko paistaa ja päivät pitenee. Kaikki valmistautuvat ja viimeisiin
partiokertoihin sillä kohtahan se kesälomakin alkaa. Toppavaatteet voidaan
jo laittaa kaappiin ensi talvea varten. Voimme alkaa valmistautumaan
Suurjuhlaan ja kesän Arralla pidettävään kesäleiriin.

Lopeta kesällä uurastus työ,
lauteilla loju ja löylyä lyö !
Sivele itsesi hunajalla,
kuningatarten lahjalla ihanalla
Kiitolliseen mieleen hiljaa vaivu,
Onnelliseen oloon rauhassa vaivu
Anna aatosten rauhassa mennä ja tulla,
Oikeus itsesäs hoivata sulla.
Mielihyvän tunteessa oikein kelli,
Joka hetkestä nauti ja itseäs helli.
http://birgitmummu.vikki.fi/Runous/KesaRunoja.htm

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

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

Painopaikka:

Multiprint Lahti
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Vaeltajanasta

Heippa!
Olen Teija ja toimin lippukunnassamme tällä hetkellä
vaeltajanastana sekä väliaikaisesti ikäkausivastaavana.
Näin ollen tehtäviini kuuluu tilastojen kerääminen
vaeltajatoiminnasta, vaeltajien infoaminen ja
patistaminen tapahtumiin sekä vaeltajatoiminnan
kehittäminen. Toimin myös linkkinä hallitukseen ja
toimitan heille tietoa vaeltajatoiminnasta, ikäkauden
tarvitsemasta budjetista ja mahdollisista kehitysideoista.

Ikinasta Annu Pollari
Olette ehkä huomanneet, että kololla on tämän vuoden alusta
päivystänyt harvemmin partiotapahtumissa näkynyt aikuinen.
Nimeni on Annu Pollari, kuulun Ikipartiolaisten ryhmään. Olen
liittynyt partioon virallisesti vuonna 1972, silloin lippukunnan nimi
oli Nastatytöt. Myöhemmin Nastatytöt liittyivät paikkakunnan
poikalippukuntaan ja minustakin tuli Nastapartiolainen. Toimin
lapsena ja nuorena aktiivisesti partiossa. Vartio johon kuuluin, oli
Sählät ja jos haluat tietää mitä teimme, niin kololla on vanha
päiväkirja olemassa. Siitä voi lukea osan meidän touhuista.
Kaikkea ei ole kirjoitettu kuitenkaan ylös… 
Perheeseeni kuuluu mieheni Retsi, partiolainen hänkin, ja kolme
aikuista poikaa, sekä kaksi koiraa. Silloin kun pojat olivat pieniä,
olin mukana vain harvoissa tapahtumissa. Joulupukkipalvelun
puhelinkeskuksessa ja kynttiläkulkueessa itsenäisyyspäivänä. Kun pojat kasvoivat ja olivat mukana
partiossa hekin, olen ollut Arran ja Luomaniemen leireillä johtajana. Ikipartion aloitettua
toimintansa olen sählännyt mukana mahdollisuuksieni mukaan. Minun kohdallani sanonta kerran
partiolainen on aina partiolainen näkyy pitävän paikkaansa, sen verran hyvä harrastus tämä partio
on.
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Sudenpentunast

Heipsan, Olen Henna ja toimin tämän vuoden
sudenpentunastana. Eli siis käytännössä olen
hallituksen jäsen ja toimin sudenpentujen
ikäkausivastaavan Jennin tukena ja
tarvittaessa apunakin. Kerään tilastoja
sudenpentutoiminnasta ja pyrin muutenkin
pitämään myös hallituksen ajantasalla siitä,
mitä sudenpennut Napassa puuhailee sekä
sudenpentuosaston perillä siitä mitä hallitus
asioista päättää.

********************************************************************************

Hei sinä napalainen tai napalaisen vanhempi,
haluaisitko pysyä paremmmin perillä, mitä nastapartiossa ja
partiossa yleensäkin tapahtuu? Voit ilmoittaa nimesi ja
sähköpostiosoitteesi Napan postituslistalle osoitteeseen
nastapartio@gmail.com. Näin tulet saamaan ajankohtaista
tietoa toiminnastamme sähköpostitse. (sähköpostiosoitteen
muutokset ja halu erota listalta ilmoitetaan myös samaan
osoitteeseen.
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Polarpop 8.-9.3
-vähän erilaiset talvi SM-kisat
Lähdimme vartiomme (minä, Tia, Anniina ja Oona) kanssa lauantaiaamuna Lahdesta
matkaan. Sää oli hieman sateinen, mutta onneksemme lunta ei ollut ja säätiedotus
kertoi sateen loppumisesta aamupäivän edetessä. Tiedossa tosiaan oli uudenlaiset
talvikisat (nukuimme sisällä, saimme käyttää kännyköitä ja kamera luki jopa
pakollisissa tavaroissa). Saavuimme kisapaikalle, ilmoittauduimme ja odottelen
jälkeen siirryimme lähtötehtävään, joka oli Poppeli-pelin rakentaminen. Kosteista
tunnelmista huolimatta tunnelma oli katossa ja iloksemme sadekin lakkasi. Rastit
olivat hyviä, jotkut mielikuvituksellisia (kumikanojen ampuminen jättiritsalla...).
Monen mutkan kautta päädyimme lopulta yöpymiskoululle ja ahkion väsäämisen
jälkeen saimme yörastin mm. Harlem Shaken muodossa. Onnistuimme nukkumaan
muutaman tunnin ja jatkoimme matkaa suunnistaen kartalla, jota oli käännetty ja
peilattu... Muutaman rastin (ja ylimääräisen kilometrin, kiitos allekirjoittaneen)
selviydyimme kuitenkin maaliin ja odotettuun ja suihkuun. Sitten vain kotia kohti
huikeiden muistojen ja upean fiiliksen kera! :)

-Janita Rintala

Vaellus 2014 – ennakkotapaaminen
Kesän vaeltajat kokoontuivat sunnuntaina 13.4. srk:n akvaarioon
tutustumaan toisiinsa, tsekkaamaan pakattua vaellusrinkkaa, keskustelemaan
ruokapolitiikasta ja reittivalinnoista. Pientä jännitystä oli ilmassa...
Nettisivuille www.nastapartio.fi/vaellus2014 on jo päivitetty vinkkejä vaellusta
koskien. Kannattaa muidenkin käydä tutkailemassa sivuja!

Kesää innolla odotellen rinkka selässä,
Ida
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Samoajaleiri – KOHU
Onko kaikki kuulemasi kohu totta, vai pitääkö mikään paikkansa?
Jokaisen samoajan partiouran KOHUkohta tulee taas, nyt on Sinun
vuorosi!
Samoajaleirin teemana on kansainvälisyys, eikä se ole mitään pelkkää höpinää. Tule yksin tai
porukassa, me otamme kopin.
Ilmoittaudu mukaan 31.5. mennessä http://www.hp.partio.fi/kalenteri/samoajaleiri-kohu
Leirin järjestää Hämeen Partiopiiri ry. Leirille ovat tervetulleita myös muiden piirien samoajat.
Käy tsekkaamassa: https://www.facebook.com/KOHU14

Rover Quest - valtakunnallinen vaeltajatapahtuma
Hämeenlinnan Evolla räjähtää 25.–27.7., kun koko Suomen vaeltajat kokoontuvat yhteen
astronomisen huikean ohjelman merkeissä! Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri tarjoaa puitteet
tälle aivan ennennäkemättömälle tapahtumalle, jonka keskipisteessä olet SINÄ!
Haluat sitten kehittää itseäsi ihmisenä, tai vain rakentaa ystävyyttä yli piirirajojen, Rover Quest on
juuri sinun paikkasi. Kerää siis avaruussukkulaasi miehistö ja tehkää kesän eeppisin roadtrip kohti
Suomen keskipistettä.
Ilmoittautuminen on mahdollista 1.5. asti, ja hintaa tällä kosmisella tapahtumalla on vain 55 €.
https://spfs.clubonweb.com/book/default.aspx?21933
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Lähtolaskenta... 25 – 27.4.
Saavuimme Arralle klo 19.00. Kannoimme tavaramme
sisälle ja suuntasimme kohti ruokailukatosta. Osa
alkoi lämmittämään saunaa ja osa pataa
ruokailukatoksessa. Elli, Oona ja Sandra tekivät
tippaleipätaikinan. Ennen saunaan menoa jokainen sai
paistaa oman tippaleivän ja söimme iltapalan. Illalla
menimme saunaan ja uimaan. Moni uskaltikin heittää
talviturkin. Menimme sitten nukkumaan. Lauantai
aamuna heräsimme
8.30. Menimme
lippurinkiin nostamaan
lippua. Sen jälkeen menimme syömään aamupalaa, jonka oli
tehnyt suurella rakkaudella Samuel ja Eetu. Vietimme siis
leirillä pientä vappua. Teimme yhdessä kolme ämpäriä simaa.
Tia, Oona, Annina ja Elli pyöräyttivät munkkitaikinan, jonka
Julia ja Olli pyörittivät rinkuloiksi ja paistoivat päiväjuomalle.
Saimme Marjolta ohjeet Hirsipuu-peliin jonka teimme
ryhmissä. Työskentely onnistui kätevästi. Saimme naputella,
kolvata ja maalata. Maukkaan ruoan teki emännät Aleksi,
Konsta ja Jasse. Päiväjuoman jälkeen pakkasimme
päiväreppumme ja lähdimme matkaamaan
maapallon ympäri. Reitillämme oli erilaisia
rasteja, mutta aika tuli vastaan ja kävimme vain
puolet rasteista. Tekemmämme pariloitu kana ja
riisi oli maukasta ja lähdimme tallustelemaan
takaisin Arralle. Kun saavuimme Arralle
pääsimme saunaan ja sen jälkeen nukkumaan.
Aamulla herätys oli 6.30. Kaikki rupesivat
pakkaamaan ja sen jälkeen menimme syömään.
Kyytimme lähtivät noin 9.00 kirkolle auttamaan
veteraaneja ja 13.30 suuntasimme Kukkasen
kouluta kotiin.
– Elli ja Oona
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Helmimessut

LC Nastola / Helmet järjestivät kevätmessut Nastopolissa lauantaina 26.4.
teemalla ”Hyvä Olo”. Ikipartiolaiset tarjosivat hyvää oloa erittäin kauniissa ja
leppoisassa säässä laajennetulla eväs-sortimentilla. Tarjolla oli Merosen
takuuvarmasti herkullisia villisikamakkaroita, Annun ja Retsin makoisaksi
hauduttamaa hernaria ja jälkiruoaksi muurikkalettuja nokipannukahvin kera.
Messuvierata oli mukavasti liikkeellä ja taisi hyvä tuoksu houkutella meidän
kanttiiniimme muitakin ohikulkijoita.
- Buba
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Kansallisen veteraanipäivän juhla
Nastolassa 27.4.2014
Pieni ja pippurinen
Lähtölaskenta-leiri saapui
Nastolan kirkolle 09.30, jossa
muut nastapartiolaiset ottivat meidät siistit, hieman
savunhajuiset leiriläiset vastaan. Kolehdinkantajat,
kynttilän sytyttäjät ja Suomen lipun lippuairuueeseen
edustajat valittiin, jokaiselle riitti tekemistä. Kirkon jälkeen
suuntasimme sankarihautojen kautta
Kukkasen koululle yleisötilaisuuteen.
Hiki meinasi virallisissa tulla, kun
kiidimme tarjottimia juhlaväelle pöytään ja tyhjiä astioita
tiskiin. Aika kului siivillä kahvia ja kakkupaloja pöytiin
tarjoillen. Veteraanit ja muu juhlaväki olivat kovin
mielissään nähdessään meidät nastapartiolaiset juhlassa
toivottamassa tervetulleiksi ja auttamassa juhlapäivän
läpiviennissä. Lähtölaskenta-leiri päätettiin
yleisötilaisuuden jälkeen klo 13.30, jonka jälkeen
halukkaat saivat jäädä seuraamaan arvokasta
pääjuhlaa koulun juhlasaliin.

Ida
”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol' maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa”
- Veteraanin iltahuudosta!
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Metsäkauriit toivottavat nastapartiolaiset tervetulleiksi
lippukunnan partiotaitokilpailuihin Villähteelle

Tehtäväluettelo:

Sarjat:

Naputukset
Robin Hood
Viikingit
Seitsemän jalkasta
Etusivun juttu
Kylmä pää

Lime (sudenpennut ja seikkailijat
päiväkilpailu 13.9.) 4 – 6hlö/lauma
Pinkki (tarpojat ja samoajat)
3 – 4 hlö/vartio
Musta (vaeltajat ja aikuiset)
2 – 3 hlö/vartio
Nallepartiolaiset ovat tervetulleita
saattajiensa kanssa kisaamaan
sovelletulle Lime-sarjan reitillä.
Kaikissa sarjoissa voivat kilpailla
tyttö-, poika- ja sekavartiot.

Pätevyys
MK-tieto
Avaruus
Sekametelisoppa
Kannet sekaisin

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.
sähköpostilla julia.jansson98@gmail.com
Ilmoittautumiseen vartion nimi, sarja,
jäsenten nimet, erityis-ruokavaliot
sekä mahdolliset muut huomioitavat
asiat.

Aivot hukassa
Tsirp tsirp
Kaappikellon kummitus
Seitsemän ihmettä
Jormailut
Riku, Roope ja Ringo
Hurja Harri
Impivaaran sauna

Kilpailumaksu/hlö ilmoitetaan
kesäkuussa.
Kilpailukeskuksena toimii Suppalan
seurakuntakoti (Suppalantie 6, 15540
Villähde)

Scouttaus
Lukkari ja nimismies
Hätähuuto
Apua, Merirosvoja
Kinderit
Hyvää yötä
Piitles
Hakkarainen hukassa
Laivanupotuspeli
Hurjan hauska autorasti

Lisätiedot: www.nastapartio.fi/nastakunnas
sekä julia.jansson98@gmail.com
Seuraa nettisivuja, sinne tulee
vinkkejä rasteista...
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NASTAPARTION KESÄLEIRI

MAMELUKKI
Tervetuloa henkeäsalpaavaan seikkailuun Arramajalle!
kokemaan näkemään ja tekemään!
Luvassa on suuren suuri seikkailu yllätyksineen;
Tämä seikkailu on 1 - 3.8
leirin hinta on 20€
Ilmoittautuminen
http://nastapartio.fi/mamelukki

JOTEN TERVETULOA
SUDARIT, SEIKKAILIJAT JA TARPOJAT !!

13

SUDARI SIVUT
Muistatko erilaisia huutoja , sanontoja tai loruja? Täydennä puuttuvat sanat.

______ REHU REHU REHU
TURHAA _____ KEHU KEHU
KEHU

NIU __________ NUDISTI
HILJAA HIIPII __________!

MAANATAINA _______ TEHTIIN
_______ TIKUT VUOLTIIN
KESKIVIIKKONA ______ _______
______ TUPAHAN TUOTIIN
PERJANTAINA _______
ANNETTIIN
LAUANTAINA LIEMI LATKITTIIN
SUNNUNTAINA SUU _______

KATOSI KUIN _______
SAHARAAN

________ _________
KIRKKOON
PAPIN ______ PENKKIIN
RUSKEALLA _____
______ VARSALLA
KIRJAVALLA KISSALLA
KOLIPÄÄLLÄ _____
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Osaatko tunnistaa erilaiset kasvit, sienet ja puut?
1. Kuuluu helttasieniin, on punavalkoinen ja myrkyllinen:
=_____________________________________________
2. Erinomainen ruokasieni, kuuluu kantarelleihin ja muistuttaa jotakin soitinta:
=_____________________________________________
3. Tämä puu on suurempi kuin hieskoivu ja tämä voi kasvaa yli
25 metriseksi:
=______________________________________________
4. Tämä puu muistuttaa kuusta, mutta sillä on paljon pienemmät
neulaset:
=______________________________________________
5. Tämä kasvi kuuluu puolukoiden sukuun ja tässä ei ole
punaisia marjoja vaan sinertäviä:
=______________________________________________
6. Tässä kasvissa on isot vihreät lehdet ja valkoiset kukat. Tässä
kasvissa on myös joskus oransseja marjoja jotka ovat
myrkyllisiä.
=_____________________________________________

Tunnistatko alla olevat esineet?
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ORAVANPOIKASTEN SOLMU NURKKAUS
MERIMIESSOLMU

1. Aseta köydet ristiin ja sido
puolisolmu.

2. Risti irtopäät ja sido toinen
puolisolmu.

3. Syntyy tasainen solmu . Huomaa,
että irtopää ja kiinto-osatulevat
lenkin samalta puolelta ulos.
Solmun kääntöpuoli on
samanmuotoinen.
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PAALUSOLMU

1. Tee silmukka ja pidä irtopää
oikeassa kädessä .

2. Kierrä kättä myötäpäivään lenkin
läpi, jolloin syntyy lenkki, jonka
läpi irtopää kulkee.

3. Taita irtopää kiinto-osan takaa ja
pujota takaisin pienemmän lenkin
läpi. Säädä pää lenkki haluttuun
kokoon ja varmista, että köyden pää
ulottuu riittävän pitkälle.

4. Kiristä solmu.
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YSTÄVYYDENSOLMU

1. Tee ensin polvi kiinto-osan yli
tai pujota huivi kaulaan ja sulje
toinen pää polven sisään .

2. Pujota kiinto-osa ensimmäisen lenkin läpi
ala kautta ja tuo eteen.

3. Lukitse solmu pujottamalla
irtopää viimeksi syntyneeseen
lenkkiin.

4. Kiristä solmu näyttämään
säännölliseltä nelikruunulta. Solmun
kääntöpuoli on yhtä selkeä, mutta ei
niin koristeellinen.
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TUTELLA TUUTTAA JA TEIJALLA MYÖS

”Mieltä piristää kummasti, kun aamulla ei tarvitse enää herätä pimeään vaan nouseva aurinko näkyy
ikkunasta. Ihanaa, että kevät ja kesä tulee. Lämpimät säät ja aurinko, mikä sen mukavampaa.
Ensimmäiset perhosetkin on pongattu !”
”Tää viikko alkoi tosi aurinkoisilla säillä, lämpöä oli iltapäivisin ihan +25 astetta. JUHUU. Oli siis
ihan mukava mennä istuskelemaan puistoon jätskien kanssa.”
Näin raportoi Tytti Itävallasta blogissaan. Samat fiilikset on täällä Suomen päässä. Aurinko paistaa
ja ulkona on voinut jo useampana päivänä olla ihan lyhythihasessa! Kevät on siis lähtenyt oikein
kunnolla käyntiin. Muistakaahan siis nauttia lämpimistä keleistä ulkona.
Tytti on tässä lähiaikoina käynyt myös Venetsiassa, joten tällä kertaa voisin kertoa teille hieman
Tytin matkakuulumisia via Tytin blogi sekä jotakin faktaa Venetsiasta ihan suoraan wikipediasta!
Venetsia (ital. Venezia, veneton kielellä Venesia) on Koillis-Italiassa Adrianmeren rannikolla sijaitseva
kaupunki. Se on rakennettu 118 saarelle, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan keskellä Venetsian laguunia ja
joita yhdistää toisiinsa 354 siltaa.
Venetsia on Veneton alueen pääkaupunki. Venetsiassa on noin 271 000 (2009) asukasta, joista
vanhassakaupungissa (Centro storico) asuu noin 60 000.
Tunnetuimpia venetsialaisia veneitä ovat gondolit. Kanavista suurin on leveä Canal Grande, joka johtaa
rautatieaseman läheisyydestä Pyhän Markuksen torille. Sen ylittävistä silloista tunnetuin on Rialton
silta (ital.Ponte di Rialto).
Venetsia tunnetaan myös tuhoon tuomittuna kaupunkina, sillä se vajoaa
hitaasti.

”Oudolta tuntui jo se, että matkan pystyi tekemään
viikonlopun aikana junalla.”
”Perjantai iltana Westbahnhofilla tavattiin muiden matkaan lähtijöiden kanssa jonkun aikaa ennen
junan lähtöä. Muutamat minuutit ennen kahdeksaa juna sittten lähti Welsiä kohti, jossa tavattiin
loput ja päästiin nousemaan Venetsian junaan. Yöjunasta ei voi kyllä enempää sanoa kuin, että
kaksi yötä putkeen oli ihan riittävä. Pahuksen pienet tilat ja mun tyynykin oli ihan olematon
menomatkalla. Viikonlopun kunniaksi saatiin myös herätä lauantaina seitsemän aikoihin.
Ensimmäisenä tekona ostettiin vesibussi liput ! Kuinka siistiä olikaan, että bussit, taksit, poliisi ja
ambulanssit oli veneitä. Tajusin sen veden paljouden vasta kun itse sen siellä näin.
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Ensimmäisenä matkattiin Pyhän Markuksen torille, jossa
syötettiin puluja. Niitä oli ihan järkyttävä määrä! Ja
kuinka hullulta se tuntuikaan kun linnut söi kädestä tai
istui pään päällä. Sieltä lähdettiin muistaakseni kohti
Muranoa. Pienessä lasintekoesityksessäkin kävästiin,
uskomatonta kuinka muutamassa minuutissa lasimöykystä
tuli hevonen. Siihen aikaan päivästä alkoi olemaankin jo
nälkä, joten lähdettiin pizzalle ! italialaista pizzaa,
mmmm. Koko päivän kävelleenä tosin olisi toivonut
muuta kuin seisomapaikkoja.. Seuraavaksi suunnistettiin
pieniä katuja ja kujia pitkin takaisin aloituspaikalle, josta
saatiin lähteä pariksi tunniksi omille teille. Kaikki me
kumminkin päätettiin lähteä condoli-ajelulle. Sillä retkellä
nähtiin ainakin Huokausten ja Rialton sillat.
Muuten koko päivä oli ollut lämmin ja aurinkoinen, mutta
saatiin me vettäkin. Onneksi kerettiin veneilyretkeltä pois.
Hard Rock cafessa tuli käytyä, mutta siellä ihmisiä oli sen
verran, ettei istuma paikkoja löytyny, joten lähdettiin
metsästämään toista kahvilaa. Tietenkin mahdollisimman
hieno ja kallis löydettiin, jossa tiramisusta sai maksaa yli 12
euroa, mutta ainakin oli hyvää ! Naamari kauppojakin löytyi
joka välistä ja pitihän jotkin matkamuistot saada
Venetsiasta. Kun kaikki oltiin taas kasassa päästiin
hyppäämään vesibussin kyytiin ja kohti juna-asemaa.
Ihanaan pieneen koppiin päästiin taas viettämään yö.

Sunnuntaina juna-aikataulut ainakin varmisti sen, ettei kukaan vaan vahingossa olisi liian pirteä.
Oltiin nimittäin jo hieman kuuden jälkeen takaisin Welsissä. ”

ps. Tytti kertoo, että Nöm merkkinen mangojugurtti on hyvää!
- Teija ja Tytti
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Oletko innokas kirjoittelemaan
juttuja?
Jos vastasit kyllä, olet
etsimämme henkilö!
Töräyksen toimitus kaipaa lisää
vakituisia kirjoittajia,
jos innostuit ota yhteyttä
Marjoon.
(marjo.anttila@pp.phnet.fi)
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KAKKUKISAT 23.4
Kermaa, karkkiväriä ja mielikuvitusta…

Tänä vuonna kakkukisojen aiheena olivat Suomen eläimet ja kakkukisojen
tuomaristona toimi tarpoja ryhmä Omskut. Kakkukisoissa oli sarjoina sudenpennut,
seikkailijat, tarpojat ja samoajat sekä aikuiset. Kakkukisat järjestettiin
seurakuntatalolla. Kakkukisoissa oli tänä vuonna paljon ihmisiä joko kilpailemassa
tai katsomassa ja ihailemassa ryhmien tuotoksia. Kun tuomarit lasketaan mukaan,
niin paikalla oli 110 ihmistä!

Kakkukisoissa nähtiin monta todella upeaa kakkua ötököistä metsäneläinten kautta
maatilaeläimiin. Kakkuja suunnitellessa olivat ryhmät käyttäneet oikein kunnolla
omaa mielikuvitustaan. Tarkimmat kilpailijat, katsojat ja tuomarit huomasivat, että
Suomen luontoon on ilmestynyt aivan uusi eläinlaji, kebabeläin.
Kisoissa nähtiin myös makeiden kermakakkujen lisäksi myös suolaisia kakkuja.
Jotta saamme seuraavana vuonnakin samanlaiset kisat pystyyn, voisimme huutaa
seuraaville järjestäjille, että…

HYVÄ KIVA BRAA
ANTAA TULLA LISÄÄ
VAAN!

Omskut onnittelevat vielä kaikkia voittajia!
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Ikipartio
Tervetuloa sinä aikuinen, joka tätä luet, mukaan ikipartion toimintaan! Me olemme sekalainen
ryhmä aikuisia, jotka haluavat auttaa nuoria Nastapartiolaisia heidän partiotoimissaan ja samalla
haluamme itse pitää partiohauskaa.
Ryhmä on perustettu useita vuosia sitten, kun halusimme mukaan leireille ja retkille avustajiksi.
Nastapartion viikkotoimintaa ja leiri- ja retkitoimintaa vetävillä nuorilla on paljon velvollisuuksia
koulua ja muita harrastuksia kohtaan. Halusimme olla avuksi heille, jotta tämä meille rakas
harrastus ei kävisi heille liian raskaaksi. Niinpä perustimme tämän ryhmän, josta muodostui reservi
NaPan perustoiminnoille. Samalla ajatuksenamme oli järjestää omalle ryhmällemme mukavia
partiojuttuja. Alkuun nimenämme oli K30, mutta se muutettiin Ikipartioksi myöhemmin.
Meillä jokaisella on joitakin erityistaitoja, joita on käytetty hyväksi nuorten järjestämissä
tapahtumissa, tai sitten olemme hengailleet muuten vaan mukana. Esim. kerran meillä oli
sudarileirillä Pelastuslaitokselta lainassa harjoituspuhelin, jolla opeteltiin soittamaan
hätäkeskukseen. Jokainen sudari sai kokeilla puhelimen toimintaa. He näppäilivät numerot 112 ja
langan toisessa päässä puhelimeen vastattiin Hätäkeskus…. Se on ollut erään sudarin äidin mukaan
erityisen mieliinpainuva harjoitus, josta on riitänyt puhetta pitkään.
Ryhmäämme kuuluminen ei velvoita mihinkään, mitä itse ei halua. Aina voi itse valita mihin lähtee
mukaan, eikä selittelyjä tarvita. Aikaisempaa partiotaustaa ei tarvita, partioinnin voi aloittaa
aikuisenakin. Tai sitten jos olet ollut mukana joskus lapsena, sinulla voi olla aavistus mitä hauskaa
tämä harrastus pitää sisällään. Ilmoita minulle halukkuutesi tulla mukaan, niin lisäämme sinut
sähköpostilistalle, jossa tiedotamme kaikista tapahtumista joissa olemme mukana!
Tervetuloa mukaan!
Annu Pollari
Puh. 0400-421280
annu.pollari@phnet.fi

24

GeMe:t Arralla 4 – 6.4.2014
Perjantai-iltana Gepardinpennut ja Metsäkauriit tapasivat Arralla. Pientä jännitystä oli
havaittavissa, olihan meillä edessä aikamoinen urakka...24 tunnin hiljaisuus... Syystäkin taisin
olla jännittynein :P Miten meidän pienet papupadat tulevat selviämään koitoksesta? Ei auttanut
kuin startata ja ylittää omat rajansa, niinpä
kellon värähtäessä 20, oli viimeiset huudot
huudettu Arrajärvelle ja hiljaisuus laskeutui
keskuuteemme - odottavana ja ehkä hieman
painostavana.
Gepikset suuntasivat suorinta
tietä mökkiin sormet syyhyten. Lanivehkeet
oli asennettu jo aiemmin, joten pelit
käynnistyivät hetimiten. Metikset kuluttivat
kortteja ja pidättelivät naurukohtauksia. Ilta
meni rattoisasti, mutta yön tullen houkutus
jutteluun kasvoi kasvamistaan, kun me
valvovat silmät kävimme nukkumaan...
Laverilta muutama paiskottu tyyny yön mittaan kuitenkin hiljensi lopulta GeMe:t. Kaikki
tiedostivat, että aamulla nakki tulee viuhumaan hurjasti, onhan se suoraan verrannollinen
käyttäytymiseen :P
Lauantai-aamu valkeni ja ensimmäiset kalkattajat joutuivat tallustelemaan pitkän
Arran hiekkatien päästä päähän, toiset hoitivat Arran pienet ja suuret askareet ja se pieni joukko,
jolla suut olivat edelleen supussa, viettivät rentoa
aamu- ja iltapäivää pelaillen ja ulkoillen. Olihan
Metiksillä vielä Arra-olympialaiset päivän
toimena. Gepiksillä loppui kunto päivän mittaan
– hyvä näin – joten hekin siirtyivät
pelikonsoleidensa äärestä ulos raittiiseen ilmaan.
Lauantai-ilta koitti ja odotus oli
käsin kosketeltavaa... Enää kaksi tuntia, enää
tunti, enää 45 min, 30 min, 15 min... Ja niin se
kello pyörähti kahteenkymmeneen ja
mykkisrituaaleja noudattaen olimme valmiina
järven rannalla. Riemu repesi, me selvisimme,
kukin oman kuntonsa mukaan, mutta selvisimme, se on ohi, voi helpotusta! Sitä puheen
sorinaa! Saunasta asti kuului iloinen keskustelu, äänenvoimakkuudet olivat omaa luokkaansa!
Gepiksiä lainaten ”pakottaja-Ida” ja ”niuho-Nina” joutuivat olemaan jälleen ne kurjat johtajat,
jotka lopulta hiljensivät GeMe:t nukkumaan. Tai niin me ainakin luulimme...
Ida
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Läski lähtee samoin kuin se on tullukkin - Idan neronleimaukset
Miten teidän vessassa on ikkuna? En
edes päässyt sinne, vaikka painoin
sitä nappia... - Sandra Kukkasen
koululla,
Julia: " Sandra, se oli hissi, ei
vessa!"

Arralla Metisten suusta
kuultua: Miten voi olla kaks
O:ta aakkosissa? Hei, ei
P tuu aakkosissa O:n
jälkeen!

Mitä Jassen essun alta löytyy?
Tia Polar Popissa:
Ei toi vissii ollukkaa joki, ku siel on
bussipysäkki

Mitä kukon koivella voi tehdä?
Selänraaputin tietty!

Oona: Siit menee jokibussi

Julia:
Ei me tarvita
roolivaatteita! Pelkät
naamavarusteet
riittää!

Samu pohtii haarukan
perimmäistä
käyttötarkoitusta...
Toimii kuin kuin junan bussi - Anni

Julia J: onks toi helikopteri,
Oona ja Tia: eiku hiekkalaatikko
Mitä eroa on partiolaisella ja
raskaankalustonasentajalla?

Kiisa totesi partiossa
tarvitsevansa aivot

IINA: MEE TOHON KATAJAN
KUUSEEN, EIKU KATAJAN
JUUREEN

Anniina partiotoimistolla: jos mul ei ois hiuknii nii mä olisin kalju,
Iina: sä oot ihan sekasin!

OONA:
JULIA SÄ OOT AHDISTELEVA
SITTISONTIAINEN

Anniina: vintilä on käsisaha
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SUIKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli sinä tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa kenelle
vaan Töräyksen toimittajista tai Hennalle tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: marjo.anttila@pp.phnet.fi

Iltatarina

Metsän kaikuja
Maailmassa olisi hyvä muistaa eräs vanha kansanviisaus: ”Niin metsä vastaa,
kuin sinne huudetaan.” Tämä ei tarkoita sitä, että tulisi olla hiljaa. Se
pikemminkin kehottaa varautumaan vastaukseen, joka on kysymyksen
mukainen.
Ajatellaanpa että sanoisin ystävälleni jotain hänen vaatemaustaan. Olkoonkin,
että hänen päällään oleva värien sekamelska ja leikkauksien riitasoinnut
suorastaan sattuisivat silmiini, ei silti olisi kovinkaan viisasta huomauttaa
moisesta. Vastaus koskettelisi varmaankin omaa makuani tai kenties jotain
muuta epäkohtaa itsessäni. Ystäväni ei sanoisi minulle välttämättä koko päivänä
mitään samansuuntaista, ellen olisi töksäyttänyt mielipidettäni julki.
Enkö siis saisi olla rehellinen? Toki saan, mutta joskus kannattaa jättää
sanomatta epärehellisyyden uhallakin joitain totuuksia, joiden tietää loukkaavan.
Jos kuitenkin sanoo mielipiteensä, täytyy osata ja ennen kaikkea pystyä
varautumaan takaisin lentävään puukkoon. Etenkään ystäviä ei pidä aliarvioida
siinä mielessä, että esimerkiksi vain naureskelisi partaansa ajatellessaan heistä
sopimattomia.
Juuri tästä on osiltaan kysymys kultaisessa säännössä: ”Tehkää
lähimmäisellenne niin, kuin toivoisitte itsellennekin tehtävän.” Sen voi kääntää
aivan hyvin: ”Lähimmäisenne tekevät teille niin, kuin te teette heille.”

27

*huom* *huom* *huom* *huom*

Kololle on kerääntynyt vuosien varrella iso
kasa löytötavaraa.
Säilytämme tavaroita siellä vielä tämän
kevään, joten jos sinulta on hävinnyt
jotakin tavaraa leireillä, retkillä tai muissa
partiotapahtumissa, niin tule penkomaan
kasaa ja vie omasi pois. Alkukesästä
viemme kaikki loput löytötavarat
Missiokauppaan myytäväksi.
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