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Toimituksen sana
Päivä päivältä, tunti tunnilta, minuutti minuutilta ja sekunti sekunnilta olemme
lähempänä kesää. Mikä sinulle kertoo sen, että nyt on kesä alkanut? Alkaako kesä
silloin kuin kesälomat alkavat, silloin kun nurmikko alkaa olla täysin vihreää vaiko silloin,
kun voi vetää ensimmäisen kerran shortsit jalkaan?

Pikkuhiljaa ryhmätoimintakin alkaa olla ohitse kevään osalta. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että kesällä ei olisi partiotoimintaa ollenkaan. Kesällä on mahdollisuus osallistua
esimerkiksi meidän oman lippukunnan kesäleirille Vasajanaan, joka järjestetään
Arramajalla elokuussa.

Töräyksen toimitus haluaa toivottaa kaikille mahtavaa ja lämmintä kesää!

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Nuppu Nousiainen
Emma Istukaissaari
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti
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Nastapartion hallituksen haastattelut

osa 1

Haastatteluissa Juha Istukaissaari, Jaana Gran ja
Kuka olet? ”Juha Istukaissaari ja johdan ryhmää Sudet”
Mikä on pestisi? ”Olen lippukunnanjohtaja ja sampo”
Millaista on olla tässä pestissä? ”Kivaa, pesti on haastava, muttei hankala”
Mitä työnkuuvaasi kuuluu? ”Johdan lippukuntaa, vastaan yrityksen hallinnosta yhdessä
hallituksen kanssa”
Onko pesti hankala? ”Ei, se on haastava ja monimutkainen”
Vaikuttaako se sinun arkielämääsi? ”Vaikuttaa, vaatii aikaa ja liikkuessaan pitää muistaa, että on
lippukunnanjohtaja”
Milloin aloitit partion? ”1984 (välillä pidetty taukoa muutama vuosi)”
Mikä partiossa on parasta? ”Tekeminen, oleminen ja partiokaverit”
Millainen oli ensimmäinen ryhmäsi? ”Kettu2-ryhmä
Mieleenpainuvin kokemus? ”Suurleirit”
Onko partiossa huonoja puolia, jos on mitä? ”On, mutten halua muistella niitä”
Mitä haluaisit välittää muille partiolaisille? ”Osallistukaa innolla erilaisiin juttuihin ja ideoikaa
uusia, niin kaikille riittää tekemistä.”
Kenelle suosittelet partiota? ”Kaikille, partio on monipuolinen harrastus, josta löytyy paikka
jokaiselle omana itsenään.”
Missä partio jutuissa sinua voi nähdä? ”Kaikissa joihin pääsen.”
Nastapartiossa on luonnollisesti lippukunnanjohtaja, mutta entäs jos lippukunnan johtaja estyy
tulemasta johonkin tapahtumaan? Jos johtaja tarvitsee apua, kuka auttaa? No Jaana Gran tietysti,
tai no lippukunnan apujohtaja, eli Jaana.
Vuodesta 1992 partiolaisena ollut Jaana on myös pestijohtaja. Pestijohtajuuteen sisältyy aikuisten
rekrytointia mukaan partioon, sekä Jaana huolehtii, että jokainen saa hommaansa sopivan
koulutuksen. Apulaislippukunnanjohtajan pestiin kuuluu johtajan tuuraus.
”Pestissä on olla kivaa, mutta siinä on myös paljon vastuuta”, Jaana kertoo. Huonoiksi puoliksi hän
kertoo työn hankaluuden välillä, sekä joskus hän joutuu itse kouluttamaan, mutta kuulemma se on
hauskaakin joskus!
Jaana aloitti partio yksitoistavuotiaana, kahdeksan hengen tyttöryhmässä, jonka nimi oli Naalit.
Mieleenpainuvimpia kokemuksia on ollut retket ja leirit, sekä tuoreena hyvänä kokemuksena Ko-Gi
kurssi.
Jaana suosittelee partiota kaikille, koska partio on vain kaikessa yksinkertaisuudessaan kivaa!
Jaana harmittelee sitä, jos kaikki ei löydä omaa tapaa harrastaa, sillä partiossa on monen monta
tapaa harrastaa. Jaanaa voi nähdä lippukunnan eri tapahtumissa, sekä Vasajana kesäleirillä! "Aina
kannattaa osallistua ja yhdessä tekeminen on kivaa" Jaana vastaa, kun lopuksi kysyttiin mitä
haluaisit sanoa muille partiolaisille.
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Aarresaari 13-14.4.2018
Leiri aloitettiin tuttuun tapaan perjantai iltana
laivamme salissa. Pidettiin nimen huuto ja
jakauduttiin huoneporukoihin. Menimme
hytteihimme ja laitoimme tavarat paikoilleen.
Hetken kuluttua nousimme maihin pelaamaan
pyykkipoika peliä. Tarkoituksena oli kerätä
omalle joukkueelleen mahdollisimman paljon
pyykkipoikia. Ottaa muiden joukkueiden
jäseniä kiinni, ja ottaa heidänkin
pyykkipoikansa voittamalla kivi-sakset-paperi
pelissä. Mustien ylivoima oli suuri ja he
voittivat suurella pyykkipoika määrällään.
Lauantaina seikkailijat aloittivat koristelemalla
kukkaruukut ja tekemällä amppelit. Seikkailijat
tekivät myös köysiä, jotka olivatkin suuressa
suosiossa. Sudenpennut kiersivät samaan
aikaa tehtävärataa. Samoajilla ja Vaeltajilla oli
omaa toimintaa Jaanan johdolla. Ruokailun
jälkeen tehtäviä vaihdettiin ja sudenpennut
askartelivat itselleen ruohopäitä maitotölkeistä,
samaan aikaan seikkailijat suorittivat tehtävä
rataa.
Iltapäivällä aloitimme aarrejahdin
sekaporukoissa. Joukkueet sidottiin
ensin kiinni, niin kuin rosvot
laivassa. Heidän piti selvittää
solmunsa ja lähteä etsimään
Luomaniemen aarretta.
Tehtävärasteilta heidän piti kerätä
numeroita ja niitä tarvittiin aarteen
saamiseen. Jokainen joukkue
selvitti rastit ja löysivät aarteen.
Lauantai-iltana kokoonnuttiin vielä
yhteiseen iltaohjelmaan laulamaan
laululeikkejä ja katselemaan
partioankka Impi-Lemmin matkaa
Vaeltajien ja Samoajien mukana.
Sunnuntaina siivottiin ja pistettiin paikat kuntoon.
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-Riina

Sudet Arramajalla 16—18.3.2018
Arralla oli mukana kokoajan Kerttu,
Hertta, Lenni, Juha ja Saana.
Perjantaina tulimme arralle illalla. Söimme
iltapalaa ja menimme nukkumaan.
Lauantaina: oli paljon tekemistä.
Heräsimme aikaisin Juhan kuorsaukseen
klo. 6,30. Söimme aamiaista ja haimme
puita,jonka jälkeen menimme saareen.
Kun tulimme saaresta aloimme sytyttää
kaminaa Juhan kanssa. Sen jälkeen
söimme lounasta ja lepäsimme. Juha
meni avaamaan porttia Ninalle,jonka
seurauksena menimme piiloon heitä. Sen
jälkeen menimme ulos sytyttämään
kaminaa. Jonka aikana Jamppa,Juho,Elsa
ja Aapo tulivat arralle. Ulkoilun jälkeen
aloimme ottaa yhteyttä Amerikkaan
yhdelle ryhmäläisellemme nimeltään
Jasmin Tammela. Soiton jälkeen
aloimme ottaa lammas-taistoa. Jonka
jälkeen menimme ulos leikkimään
kirkonrottaa. Ja sen jälkeen lähdimme
laavulle ja kivelle Elsan, Saanan,
Hertan, Lennin, Aapon ja Kertun kanssa.
Hertta kantoi Elsaa koko matkan. Kun
tulimme laavulta ja kiveltä Jamppa ja
muut lähtivät. Pelasimme uunoa. Ja
katsoimme puhelinta. Sitten teimme
lettuja. Menimme aikaisin nukkumaan.

Sunnuntaina: heräsimme puoli
yhdeksältä. Söimme aamiaista.
Aloimme pakata tavaroita. Sitten
haimme puita ja siivosimme Arran.
Ja lähdimme kotiin.
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Nallepartion kevät
Nallepartio on perhepartiota, jonka ohjelma on suunnattu alle kouluikäisille
lapsille. Nallepartioon tullaan yhdessä oman aikuisen kanssa. Myös
sisarukset ovat tervetulleita mukaan puuhiin. Kokoonnumme n. kerran
kuussa.
Kevään aikana toimintaan on osallistunut 9 perhettä. Vuoden 2018
tapaamisissa keskitymme erityisesti retkeilytaitojen opetteluun. Tänä vuonna
Nallet on jo mm...

Ulkoilleet talvipakkasella

Päässeet koiran vetämään
pulkkakyytiin

Valmistautuneet
pääsiäiseen paistamalla
kananmunia nuotiolla
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Pääsiäistä ennen harjoittelimme myös
työkalujen käyttöä ja askartelimme
pääsiäispuput

Olemme valmistautuneet tuleviin
retkiin tekemällä itse
välipalapatukoita...

… ja tekemällä omat retkilusikat.

Kevään viimeisellä kerralla on
tarkoitus lähteä retkelle
tutkimaan keväistä luontoa ja
seikkailemaan luolaan.
-Henna
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Hullu hatuntekijä tarvitsee sinun apua! Hän jätti pari keskeneräistä
hattua, jotka sinun tarvitsee tuunata valmiiksi kesälle. Koristele ja väritä
juuri sellaiset hatut millaisia itse pitäisit kesällä!
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JÄRJESTÄ SANAT
ATLETT
OATL
EKRIT
UPEPR
MTÄES
OKARS
TAAASAPP
SEUPKTPI
ARTUSSHR

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Lettutaikina ohjeista on jäänyt puuttumaan jotain. Osaatko lisätä
puuttuvat sanat tai lyhenteet?
3
6__
3__
1-2__
1__

munaa
täysmaitoa
vehnäjauhoja
sokeria
suolaa

Aluksi vatkaa kulhossa munien rakenne rikki. Tämän jälkeen lisää munien sekaan
muut aineet. Anna taikinan turvota 30________________. Tämän jälkeen voit
paistaa letut. Jos taikina tuntuu turvotuksen jälkeen liian ohuelta, lisää noin ½__
jauhoja. Jos haluat letuista rapeita ja, että niihin tulee pitsi reuna, korvaa 2__
maidosta vichy-vedellä.
dl, dl, rkl, tl, minuuttia, dl, dl
Ohje: https://www.valio.fi/reseptit/lettutaikina2/?gclid=Cj0KCQjwz7rXBRD9ARIsABfBl82Eizf343c562GA1oTZ2AKuzNyCRRp6OzbS3gmnvo8Dwe3SfUKx93EaApKG
EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPC9757n8NoCFQGCmgod7O0KHA

EMMA JA NUPPU
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KAKKUKISAT
Mistä on kyse? No tietenkin Nastapartion kakkukisoista! Luomaniemen valtasi
Nastapartiolaiset perinteisenä Pyhän Yrjön päivänä, jolloin on ollut meidän
lippukunnassamme tapana pitää kakkukisat.
Tällä kertaa Nastapartion johtoryhmä järjesti kilpailut Pyhän Yrjön teemalla. Kaikki
ryhmät odottivat täpinöissään ja maukkaat ohjeet päässä pyörien sitä hetkeä, kun
kajautetaan kisa alkaneeksi. Lippukunnan johtajamme Juha sitten vihdoin ja viimein
viisitoista vaille kuusi ilmoitti, että leipurit pääsevät hommiin. Ja mikä tuhina sitten
syntyikään! Oli kermavaahtoa isot kulhot täynnä, kaulimet kaulitsivat sokerimassaa
ja joidenkin pisteellä vilahti chilipurkkikin!
Reilu tunti meni
sukkelaan, mutta
kenelläkään ei tullut niin
kiire, että ei olisi kerennyt
koristelemaan pöytää,
saati sitten, että kakku
olisi jäänyt kesken.
Kaikilla komeili hienoja
kakkuja pöydillä, ja
tuomareilla oli kyllä
varmasti hankala päätös.
Sudenpentusarjasta
aloitettiin, ja yllättävän
hienoja, sekä maukkaita
kakkuja sudaritkin osaa valmistaa! Sudenpennuilla oli myös käytetty ihanan paljon
mielikuvitusta ja saimme nähdä toinen toistaan luovempia erilaisia versioita
lohikäärmeistä. Sudenpentujen voiton nappasi Leppäkertut loistavalla kakullaan!
Edettiinkin sitten sudareista seuraavaan vaiheeseen, nimittäin seikkailijoihin.
Seikkailijatkin osasivat yllättää, sillä kakuissa oli käytetty taitoa. Kirjoittajan mieleen
jäi todella mansikkainen kakku, sekä mustikkachilikakku! Villiketut ryöväsivät
kekseliäällä kakullaan voiton.

12

Viimeisenä oli tarpojat, samoajat ja
vaeltajat samassa sarjassa. Tässä
sarjassa nähtiin hienon pelkistyneitä
kakkuja, sekä monimutkaisia luovia
kakkuja. Osalla oli myös
rekvisiittaakin. Tämän tasaisen sarjan
skaban voitti Pingviinit!
Lopuksi Jaana palkittiin Ko-Gi kurssin
päätöksestä, ja sitten alettiin
valumaan kaikki varmasti tyytyväisenä
kotiin!
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Tarpojien retki 27.-29.4.
1. Päivä Luhtaanpirtti-Nimetön
Retkemme starttasi Luhtaanpirtin pihasta perjantai-iltana klo 17.30
kolmen johtajan ja yhdeksän tarpojan voimin. Pirtillä jaoimme
vartiokohtaiset eväät sekä tavarat. Noin tunnin päästä pääsimme
lähtemään matkaan. Kävelimme n. 3km yöpymispaikalle.
Ensimmäiseksi pystytimme laavut, jonka jälkeen söimme iltapalaksi
lihapiirakoita nakeilla, banaania ja joimme tripit. Iltatarinan ja
muutaman nuotiolaulun jälkeen kävimme nukkumaan.

2. Päivä Nimetön-Ahvenlammi-Luhtaanpirtti
Heräsimme aamulla Nimettömän ja Hirvilammen maastoista enemmän ja vähemmän
epämukavasti nukutun yön jälkeen. Aamupalan jälkeen pakkasimme tavaramme ja lähdimme
jatkamaan matkaa seuraavana määränpäänämme Ahvenlammi. Tehtävänämme oli etsiä kartalta
itse mahdollisimman hyvä reitti. Aloitimme matkan kolmena vartiona, mutta jossain vaiheessa
huomasimme kulkevamme kahtena porukkana. Toinen porukka kulki järkevää reittiä ja toinen
jonkin verran pidempää ”maisemareittiä”. Pitkän ja uuvuttavan tarpomisen jälkeen kaikki
kuitenkin löysivät Ahvenlammin rastille, missä ensimmäiseksi tullut ryhmä ehti kasata mato-onget
ja kokeilla kalastamista. Kalat eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita sekalaisista syöteistämme.
Lounaan söimme mukavasti hetki aikaisemmin alkaneessa sateessa. Tässä vaiheessa olimme jo
muutaman tunnin jäljessä suunnitellusta aikataulusta. Viimeisen kerran kiskoimme rinkat selkään
ja lähdimme taivaltamaan kohti viimeistä etappia, Luhtaanpirttiä. Matkamme kävi läpi soisten
pusikoiden ja hakkuualueen, eikä mieli pysynyt koko ajan positiivisena. Ihanaa oli päästä vihdoin
perille n. klo 19.
Perille päästyämme osa meni lämmittämään saunaa, kun toiset laittoivat laavuja sekä
maavaatteita kuivumaan. Saunan lämmettyä pääsimme vihdoin karistamaan metsän pölyt
itsestämme. Osa uskaltautui jopa heittämään talviturkit! Iltapalaksi söimme itsetekemiä pitsoja
sekä herkkuja. Väsyneet tarpojat kävivät kiltisti nukkumaan jo ennen puolta yötä.
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3. Päivä Luhtaanpirtti-Partiomessu
Aamulla heräsimme 7.30. Heti herättyämme pakkasimme omat tavaramme sekä laavut.
Aamupalan jälkeen alkoi pirtin siivoaminen. Siivoamisen jälkeen pakkasimme itsemme sekä
tavaramme autoihin ja suuntasimme kohti Partiomessua. Messun jälkeen kävimme vielä
kirkkokahveilla, josta suuntasimme toimistolle antamaan johtajille palautetta retkestä sekä
kirjoittamaan tätä juttua Töräykseen.
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Napalaiset PJ-kurssilla
Ensimmäisen kurssiviikonloppumme vietimme Lopella 12.14.1.2018. Kurssimme sijoittui Iso-Melkuttimen retkeilyalueelle. Sää
suosi meitä ja maisemat olivat kauniit. Tutustuimme vartioihimme ja
kouluttauduimme
toiminnallisten
rastien
kautta. Teemana
viikonloppuna oli minä itse johtajana. Viikonlopun aikana tuli tutuksi
SWOT, jäätävät morkulat ja mieshame.
Toinen
kurssiviikonloppu
pidettiin
Laitikkalassa
piirin
kurssikeskuksessa.
Kurssiviikonloppu
sisälsi
rautaisia
koulutussessioita useiden eri kouluttajien johdolla. Nautimme
hyvästä ruoasta, uusista partiotovereista ja aurinkoisesta säästä.
Kurssimme huipentui lauantai-iltana perinteiseen gaalaan, jossa
söimme hyvin, lauloimme ja esittelimme lippukuntiamme. Illan
päätteeksi teimme perinteikkäät osmonsolmut, joiden huiviin laittoa
odotamme innolla.
PJ-kurssista jäi käteen uusia johtamistaitoja ja erilaisia tapoja
toteuttaa partiota.
#ulosluontoon
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”Partio ei ole kerho, eikä pyhäkoulu.
Partio on metsien koulu.”
-B-P-
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Julia tekee Osmon-solmua:
”Mä niin lopetan partion”

Kuivataanko viinirypäleitä?

Muutama rohkea tarpoja jätti tarpojien retkellä talviturkin järveen,
toiset jättivät sen suolle.

Jasse ei löytänyt avantoa pellolta

Volkkari oli suosittu
automerkki
kakkukisojen jatkoilla

Kiia käveli retkellä niin kovaa, että
pohjatkin lähtivät kengistä.

Miksi mennä suorinta reittiä, kun aina voi kiertää maisemareittiä.

Turvallinen aikuinen tuli Julialle ja Maijalle tutuksi retkellä.

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
Olipa kerran poika, joka oli luonteeltaan hyvin kärsimätön ja riitaisa. Eräänä päivänä
hänen isänsä antoi hänelle pussillisen nauloja ja käski hänen naulata niistä yhden
puutarhan aitaan joka kerta riideltyään jonkun kanssa. Ensimmäisenä päivänä poika
naulasi aitaan 37 naulaa. Seuraavien viikkojen aikana poika oppi kontrolloimaan itseään ja
aitaan naulattujen naulojen määrä väheni päivä päivältä. Poika huomasi, että oli paljon
helpompi kontrolloida käytöstään kuin hakata nauloja aitaan. Viimein tuli päivä, jolloin
poika ei naulannut aitaan yhtään naulaa. Niinpä hän meni isänsä luo kertomaan tälle
ilouutisen. Isä kehotti poikaansa kiskomaan aidasta yhden naulan jokaista sellaista päivää
kohti, jolloin hän ei ollut riidellyt kenenkään kanssa. Päivät kuluivat ja viimein poika saattoi
mennä kertomaan isälleen, ettei aidassa ollut enää yhtään naulaa. Isä seurasi poikaansa
aidan luo ja sanoi tälle: "Poikani, olet käyttäytynyt oikein hyvin mutta katso nyt tuota aitaa
ja siinä olevia koloja. Aita ei ole enää samanlainen kuin ennen. Kun riitelet jonkun kanssa
ja sanot hänelle pahasti, jätät tällaisen haavan. Voit iskeä puukon toiseen ihmiseen ja
vetää sen sitten pois, mutta jäljelle jää aina haava. Vaikka pyytäisit anteeksi kuinka monta
kertaa, haava on ja pysyy. " Sanallinen loukkaus tekee pahaa samalla lailla kuin
fyysinenkin.
-TuntematonPartiolaisen ihanteena on kunnioittaa toista ihmistä. Toista kunnioittamalla emme aiheuta
haavoja tai arpia toiselle. Jos näin kuitenkin pääsee käymään, niin muistetaan pyytää
anteeksi. Anteeksi pyytämisen jälkeen voimme yrittää jälleen uudelleen.
Jaana
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