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Toimituksen sana

fhqgåorehg ¨wrpjgelrkänvkqllnclwndfpwemf
Yritä nyt sitten kirjoittaa vuoden 2015 kolmanteen Töräykseen toimituksen sanaa kun
kissani Minni haluaa myös saada kirjoittaa..
Illat alkavat pikku hiljaa pimenemään ja valoisa aika vaan lyhenee entisestään.,
kohtahan se joulukin ovella kolkuttaa.
Partioryhmät ovat taas aloittaneet toimintansa ja kerinneet ehkäpä tekemään jo
vaikka ja mitä. Toiset ryhmät tekevät rutiininomaisesti jo omia juttujaan kun taas
joissakin ryhmissä vielä vasta tutustutaan uusiin partiokavereihin.
Jokaiselle jäi varmasti paljon hyviä muistoja menneestä kesästä joista on kiva puhua
niin paikalla olleiden kanssa kuin niiden kanssa jotka eivät olleet mukana tapahtumassa.
Yksi iso muisto kasautuu varmasti lippukunnan omasta kesäleiristä jossa oli mukana
todella monta nastapartiolaista. Siellä pääsi tutustumaan uusiin kavereihin ja
puuhailemaan niin uusien kuin myös vanhojen kavereiden kanssa hauskoja juttuja.
Töräyksen toimitus toivottaa kaikille napalaisille oikein antoisaa syksyä partion
merkeissä!

Marjo

Töräyksen toimitus

Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Tytti Varjonen

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Multiprint Lahti
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ILMOITUSTAULU

Lippukuntaleiri
25.-27.9
Luomaniemessä

Arran syystalkoot
17.9 klo 17
Omat työhanskat mukaan!

Töräyksen
seuraava
deadline
31.10
Sudenpentujen ja
nallepartiolaisten
retki 1.11.
Retkimainos on sivulla 9.
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27.7.-2.8 2015 Kokoontui melkoinen joukko
Nastapartiolaisia + perheitä Arramajalle kesäleirille.
Leirillä kisailtiin kolmessa heimossa ja nautittiin
ansaituista palkinnoista. Palkintoina oli pääasiassa
ruoka-aineita, joista heimot valmistivat herkullisia
aterioita. Tuomaristossa leiriä johti päätuomari Henna
ja tehotiimi Ida, Julia B ja Janita (+ vieraileva tähti
alkuviikosta Oskari). Mukana leirillä oli
kaikenkaikkiaan melkein 80 ihmistä.
Maanantai
Seikkailijat ja sitä vanhemmat partiolaiset pääsivät
aloittamaan leirin jo maanantaina. Leiriläisten suureksi
yllätykseksi suuntasimmekin lähes samantien
Kymenkaappaukseen eli pyörähaikille. Reitin varrelle
osui mm. Retrokiska Vuolenkoskella ja Kimolan
kanava. Maanantain aikana poljettiin n. 40km.
Tiistai
Tiistaiaamuun herättiin harakkakoskelta ja aamutoimien
jälkeen oli aika jatkaa matkaa pyörillä. Mankalan
voimalaitoksen ja Matkakeitaan kautta päästiin viimein takaisin Arramajalle. Yhteensä haikin
aikana matkaa tuli pyörillä taitettua lähemmäs
80km.
Arralla puuhat jatkuivat pyörien huollolla, telttojen
pystytyksellä, leirirakennelmilla ja tietysti
saunomisella.

Kekiviikko
Keskiviikko päivään kuului monenmoista
kädentaitoa. Aamulla aloitimme parin
aivoponnistelun jälkeen vuolukiven työstöllä ja
iltapäivästä jatkoimme makkaroita valmistaen ja
leirirakennelmia viimeistellen.

Torstai
Torstaiaamupäivällä saimme valtavasti lisää
leiriläisiä mukaan ja heimot pääsivätkin heti
tositoimiin. Päivän aikana kisailtiin mm.
vedenkeittämisnopeudessa. Joku tiimi ehti
pistää paperin valmistusprojektinkin jo hyvälle
mallille.
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Perjantai
Perjantaina vietettiin leirillä
erätaitopäivää. Päivän aikana heimot
pääsivät mm. melomaan Arrajoelle,
valmistamaan risukeittimen,
harjoittelemaan ensiaputaitoja,
valmistamaan puulaivan oikeilla
solmuilla varustettuna, suunnistamaan,
kalastamaan ja tietysti saunomaan ja
uimaan oikein kunnolla.

Lauantai
Lauantaina aamupalan jälkeen päivä alkoi
vauhdikkaalla pärjääjät-kisalla. Iltapäivällä
puuhailtiin luonnontuntemuksen parissa ja
valmistettiin välipalaa luonnonantimista. Ennen
saunoja jokainen pääsi kokeilemaan bodypaintingia
ja sai ikuistettua itsensä hienoissa maalauksissa
omatekemiin valokuvakehyksiin valokuvana.

Sunnu
ntai
Huikean leiriviikon päätteeksi oli tietysti aika purkaa
leiri ja testailla vielä mitä on viikontapahtumista
jäänyt mieleen. Iltapäivällä loppujätskien ja
lipunlaskun jälkeen oli aika palata koteihin
nukkumaan leiriväsymystä pois. =)

Kirjoitteli Päätuomari Henna

ps. mulla oli kivaa... kiitos kaikille mukana olleille <3
mukana olleille <3
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Töräyksen toimitus vieraili Pärjääjät-leirillä..

Leirin suunnitteleminen vaatii paljon aikaa, hermoja, täsmällisyyttä ja paljon paljon muuta. Leirin
suunnittelu alkaa yleensä siitä, että valitaan teema ja sen avulla ruvetaan suunnittelemaan ohjelmaa.
Leirin nimi ei niinkään ole se pääjuttu tässä vaiheessa. Leirin nimeä ei vain noin päätetä, sillä hyvä
nimi kruunaa koko leirin. Nimen pitää sopia leiriin niin kuin nenä päähän.
Kun teema on mietitty, voidaan alkaa miettiä ohjelmaa. Ohjelmaa miettiessä pitää ottaa paljon
asioita huomioon esimerkiksi onko asia liian haastava tietyn ikäisille vai onko se taas liian lälly.
Täytyy myös miettiä se, että onko leirille tulevat leiriläiset jo joskus aikaisemmin tehneet kyseisiä
juttuja.
Välillä saattaa olla sellainen tunne, että kaikki mahdollinen ollaan jo tehty ja mitä nyt keksittäisiin,
olisiko kuitenkin vielä juttuja mitä ei olla tehty. Siksipä allekirjoittanut vieraili Pärjääjät-leirillä ja
tiedusteli leiriläisiltä erilaisia kysymyksiä, jotka saattaisivat auttaa tulevaisuudessa leirin
suunnittelussa.
Alla olevia kysymyksiä kysyttiin nalleilta, sudenpennuilta, seikkailijoilta ja tarpojilta.
Oliko kiva tulla leirille?
Ella Perttilä, Sammakot: ”Oli kiva tulla leirille sillä leirille on aina kiva tulla. ”
Veeti, Ilvekset: ”Oli”
Joose Laakso, Sammakot: ”Joo”
Jesper, Koiranpennut: ”Oli”
Venla, Sudenpoikaset: ”Oli, odotin leirin alkua”
Jasmin ja Elsa: ”Oli”
Juho, Tattimurmelit: ”Oli”
Kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös, mikä oli leirillä kivointa ja mikä oli tylsintä. Pääasiassa
kaikki mahdolliset ohjelmat oli olleet kivoja ja hauskoja, mutta kyselyjä lueskellessani niin melonta
ja nukkuminen olivat se hitti juttu ja pyöräily oli taas kaikkein tylsin.
Kyselyssä oli myös kysymys että minkälainen olisi vastanneiden unelma leiri.
Ella Perttilä, Sammakot: ”Unelmieni leiri olisi jossain kauniissa paikassa ja siellä olisi koko
leirin ajan lämmin.”
Veeti, Ilvekset:”5 tähden hotellissa, 2 viikkoo ja 500e joka päivälle käyttörahaa. ”
Joose Laakso, Sammakot: ”En tiiä.”
Jesper, Koiranpennut: ”Uintia, saunaa, kivaa ohjelmaa.”
Venla, Sudenpoikaset:”tämmönen leiri.”
Jasmin ja Elsa:”Tuhat yötä teltassa, paistetaan vaahtokarkkeja koko leiri. ”
Juho, Tattimurmelit:”Saisi valvoa, paljon kavereita, telttasauna joka ilta. ”
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Kun leiri mainos ilmestyy, jokaiselle syntyy jonkinlainen mielikuva siitä millainen leiri voisi olla.
Alla olevista kysymyksistä ja niiden vastauksista voidaan vetää johtopäätös, että leirille tulijat
yhdistivät leirin nimen ja teeman TV-ohjelmaan.
Seuraavia kysymyksiä kysyttiin tarpojilta ja samoajilta.
Mitä ajattelit ensimmäisenä kun kuulit/luit, että leirin nimi on Pärjääjät?
Anniina/Rölli, Ilvekset: ”Tuli heti mieleen Selviytyjät-TV-ohjelma.”
Aleksi Airos, Gepikset:” Jotain missä olisi kilpailua”
Millaista ohjelmaa odotit?
Anniina/Rölli, Ilvekset:”Odotin aika rajua ohjelmaa.”
Aleksi Airos, Gepikset:”Kisoja ja ratoja.”
Toteutuivatko odotuksesi?
Anniina: ”Eivät (onneksi  ). Ohjelmat olivat tosi hyviä. olen tyytyväinen.”
Aleksi:” Kyllä”
Hyvän ohjelman suunnitteleminen on tietenkin todella tärkeää, mutta jotta leirille saataisiin
rakennettua hyvä pohja, jotta leiri saataisiin pidettyä kasassa ilman, että se kaatuisi kesken kaiken.
Anniinalta ja Aleksilta kysyttiin mitä olisivat heidän mielestään kymmenen tärkeintä asiaa mitkä
tulisi ottaa huomioon leiriä suunniteltaessa.
Leiriläisten määrä
Budjetti
Aika (leirin pituus)
Ruoka (allergiat yms.)
Eri ikätasoille sopivat ohjelmat
Leirin hinta

Puitteet (esim. leirialue)
Teema
Turvallisuus
Miten ja missä nukutaan
Tarvitaanko kuinka paljon henkilökuntaa

Aleksin ja Anniinan vastauksilla saataisiin kasaan hyvä pohja leirille.
Pärjääjät-leirillä oli mukana myös perheen pienimpiä ja leiriläisten vanhempia. Vanhemmat olivat
tyytyväisiä ja ovat valmiina tulemaan leirille uudestaan.
Vanhemmilta kysyttiin myös mielipidettä leirin ohjelmasta ja siitä pääsivätkö perheen
pienimmätkin helposti mukaan touhuihin. Vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä leirin ohjelmaan ja
siihen, että leirin järjestäjät olivat osanneet ottaa huomioon myös ne pienimmät, vaikka aikataulu oli
välillä aika tiukka ja meinasi välillä todenteolla tulla kiire, jotta kaikki annetut tehtävät saataisiin
ajoissa valmiiksi.

Marjo
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SUDENPENTUJEN JA NALLEPARTIOLAISTEN
LUONTOPÄIVÄRETKI
Tule mukaan koko perheen päiväretkelle sunnuntaina
1.11.2015!
Retki järjestetään Lapakiston retkeilyalueella. Retken
yhteydessä sudenpennut suorittavat Luonnontuntemusjäljen, joten kivaa tekemistä riittää retkeilyn lomaan.
Retkelle lähdetään Lapakiston retkeilyalueen parkkipaikalta
(Ristikankaantie 210, Nastola) klo 10:00 ja palaamme
samaan paikkaan noin klo 15:00.
Pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa reppuun puukko,
makkara, evästä, ruokailuvälineet (muki,lautanen, lusikka, haarukka, ei kertakäyttöisiä),
juomapullo ja iloinen retkimieli .
Tervetuloa mukaan erityisesti kaikki sudenpennut. Myös muut perheenjäsenet ovat oikein
tervetulleita. Alle kouluikäisille retkiläisille omat aikuiset mukaan, jotta maastossa
kulkeminen olisi mukavampaa. Huom!. Reittiä ei ole mahdollista kulkea
kokonaisuudessaan vaunuilla/rattailla.
Sudenpennut kulkevat 4-8 hengen ryhmissä ja jokainen ryhmä tarvitsee oman aikuisen
saattajan.
Retki maksaa 2 euroa/osallistuja. Maksu kerätään paikan päällä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Antilta
(anttipohja@gmail.com, 040-7719617). Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään 18.10. Ilmoittautumisen
yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot: osallistujan nimi,
ryhmä,huoltajan nimi ja puhelinnumero, mahdolliset
ruoka-aineallergiat.
PS. Johtajia/aikuisia kaivataan vielä lisää auttamaan
retken toteutuksessa. Ilmianna itsesi Antille
mahdollisimman pian.
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ROIHU ON PARTIOLAISTEN JÄRJESTÄMÄ SUOMEN SUURIN
NUORISOELÄMYS, JOKA
HUIPENTUU KESÄLLÄ
2016 SUURLEIRIIN
EVOLLA. ROIHU ON
ENEMMÄN KUIN
JÄTTIMÄINEN
KESÄLEIRI. SE ON
KOKEMUS, JONKA ME
KAIKKI OSALLISTUJAT
IKÄÄN KATSOMATTA
TEEMME YHDESSÄ.
ROIHU ON JOTAIN AIVAN
UUTTA JA
ERILAISTA!
Roihu on Suomen suurin nuorisotapahtuma, joka tarjoaa ohjelmaa ja
aktiviteettejä kaiken ikäisille syksystä 2015 lähtien. Roihu näkyy niin
viikkokokouksissa, yhteisinä some-miitteinä kuin varta vasten järjestetyissä
Roihu-viikonlopuissa. Itse suurleirille heinäkuussa 2016 pääsevät osallistumaan
partiotermein kaikki tarpojat ja sitä vanhemmat, eli kaikki jotka ovat syntyneet
vuonna 2004 tai aiemmin.
Roihu-leiri seikkaillaan Evon metsissä 20.-28.7.2016. Leiri rakennetaan ja
puretaan yhteisvoimin, joten johtajaikäisten kannattaa varata kalenterista
muutama päivä varsinaisen leirin ympäriltä: rakennusleiri 15.-19.7. ja purkuleiri
29.-31.7.
Varsinaiselle leiriosalle ei siis
valitettavasti pääse sudenpennut
ja seikkailijat mukaan, ellei
heidän vanhempansa (toinen tai
molemmat) lähde leirille
työtehtäviin. Työtehtäviin otetaan
leirille mukaan mielellään myös
10

ei vielä partiolaisia. Työtehtävissä olevien lapsille on leirillä järjestetty
monipuolista ohjelmaa (kouluikäisten ohjelma, leiripäiväkoti 3-6v ja
perhekerho)
Sudenpennuille ja seikkailijoille tullaan myös järjestämään kesällä 2016 oma
kesäleiri.
Roihun ilmoitautuminen alkaa 1.11.2015 ja päättyy 24.1.2016. Aikuisilla ja
vaeltajilla on jo nyt mahdollisuus hakeutua roihupesteihin tekemään leiriä.
Pestejä aukeaa syksynmittaan lisää. Samoajien pestit tulevat haettavaksi
myöhemmin. Myös yhteinen varainhankinta Roihua varten tullaan aloittamaan
jo tämän syksyn aikana Napassa.
Nastapartiolaiset muodostavat yhdessä Kymen Kotkien, Myrskylintujen,
Harjunalustan Siniveljien ja Tiirismaan Tähystäjien kanssa leirilippukunnan.
Napasta leirilippukuntaan lapsista ja nuorista huolta pitämään on lähdössä Jenni
Äijälä (toinen leirilippukunnan johtajista) ja Henna Pohja (vaeltajaluotsi).
Lisätietoja leiristä kannattaa lukea osoitteesta Roihu2016.fi. Myös muista
somekanavista kannattaa seurata leirin valmisteluja. Uutta tietoa tulee
jatkuvasti. Seuraa siis tilannetta.
Mitäpä veikkaat kuinka monta nastapartiolaista nähdään ensi kesänä Roihulla?
Paljon lisää tietoa Roihusta on tulossa tässä syksyn mittaa. Voit myös
tarvittaessa kysellä lisää Napan roihuyhteyshenkilöltä Hennalta
henna.pohja@gmail.com tai 050-3537697, jos joku erityisesti mieltäsi
askaruttaa.

# Mä oon ihan liekeissä!
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SUDARI
Etsi kuvista kuusi eroavaisuutta. Voit värittää kuvat lopuksi

Osaatko arvata mikä ei kuulu joukkoon?
Kilke
Roihu
Tarus
Loisto

oranssi
keltainen
valkoinen
lila

hujake
lauma
tarppo
akela

puukko
kirves
vesuri
vasara

halko
kiehinen
laavu
tulitikut

Muistelemispäivä
Ystävänpäivä
Pyhän Yrjön päivä
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ilves
koira
ahma
karhu

SIVUT
Osaatko ratkaista salakirjoituksen. Minkä lauseen sait muodostettua?


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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L
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O
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Q

R

S

T

U

V


W X

Y

Z

Å

Ä

Ö


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ !



___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ !
-Tytti

13

Nastapartion lippukuntaleiri
25-27.9.2015
Luomaniemessä.
Leiri on tarkoitettu kaikille Nastapartion
jäsenille aina nallepartiosta vanhoihin
nastapartiolaisiin.
Leirillä luvassa mukavaa partiohauskaa ja
kivaa yhdessä oloa koko lippukunnan voimin.
Ilmoittaudu mukaan leirille Nastolan
seurakunnan nettisivujen kautta 16.9
mennessä.
Lisätietoja antaa leirinjohtaja Maija Ilmonen
maija.ilmonen@gmail.com

KAIKKI MUKAAN!
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Karhunhammasta Karhunkierroksella 19 – 25.8.

Muutama vuosi sitten netissä selaillessani törmäsin vanhaan tuttuun
karhunhampaaseen – tuohon partiomaailman taitomerkkien aateliaan
;) Pitkän pohdinnan jälkeen otin raatiin yhteyttä ja tiedustelin,
voisiko minun aiheeni olla luonnonmuona vaellus. Tutkimusaihe
hyväksyttiin siis jo pari vuotta sitten ja ajatus jäi muhimaan
odottaen sitä oikeaa hetkeä. Näin kahden vuoden jälkeen aika
vihdoin koitti. Rustasin hiki hatussa raadille tutkimus- ja
vaellussuunnitelman. He päästivät läpi ja toivottivat turvallista
vaellusta. Matka kohti Kuusamoa saattoi alkaa.
Keskiviikkona aloitin tutkimusvaellukseni.
Tutkimuksen kohde olin minä itse. Edessä oli viikon vaellus
pelkän luonnonmuonan turvin. Tarkoitukseni oli vaelluksen
aikana pohtia, onko vaellus toteutettavissa luonnon tarjoamien
antimien voimalla, kuinka paljon aikaa ruoan hankkiminen vei ja
miten tämä kaikki vaikutti fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn.
Keskiviikko sarasti ja lähdin vaeltamaan Hautajärveltä
kohti
Taivalköngästä. Matkaa tuli 19 km. Kanssavaeltajat kauhistelivat, kuinka
vaelsin aivan yksin… Jos olisin yksin halunnut vaeltaa, olisin mennyt jonnekin aivan muualle, nimittäin
Karhunkierros on suomen suosituin kansallispuiston vaellusreitti. Ihmisiä riitti jokaiselle päivälle! Könkäällä
tuli hyvin pieniä kaloja mato-ongella. Sain yhteensä
14 särkeä ja ahventa – niistä riitti hyvin iltapalaksi ja
vähän aamullekin.
Torstaina jatkoin matkaa kiertäen
Rytisuon ja Hiidenlammen luontopolut käyden
matkalla tutustumassa upeaan Oulangan
luontokeskukseen. Kävin ihailemassa Kiutaköngästä
matkalla Ansakämpälle. Autiotupa oli aivan uusi,
hyvin varusteltu ja siistissä kunnossa. Toki nukuin
kaikki yöni tyytyväisesti omassa teltassa. Olin
Rytinsuolta poiminut kulhollisen mustikoita, joten
niistä riitti kiisseliä illaksi ja aamuksi.
Perjantaina tuskailin etenemisen
kanssa… Torstaina olin vaeltanut 26 km. Jos jatkan
samaa tahtia, niin olen lauantaina Rukalla, kun siellä
pitäisi olla tiistai-iltana! Päätin hidastaa vauhtia.
Kalastelin Jussinkämpällä, mutta kalaa ei kuulunut.
Tallustelin Siilastuvalle, jonne päätin jäädä yöksi,
vaikka kello ei ollut edes neljää. Totesin, että 23 km
tälle päivälle saa luvan riittää. Kävin mustikassa,
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sillä sitä matkalla riitti silmän kantamattomiin.
Jyrävän alajuoksun kuohunnassa oli illalla kovin
virkistävää käydä peseytymässä kaikessa rauhassa.
Autiotupa on Pienen Karhunkierroksen matkan
varrella, joten ihmisvilinä oli aikamoinen!
Launtaina päätin kiertää pienen
kierroksen lisäksi, jotta matka ei taitu niin
nopeasti. Kävin sen lisäksi laskemassa Niska-,
Mylly- ja Aallokkokosket. Viimeinen oli yli
kilometrin pituinen, mutta sen läpi laskeminen
kesti vain alle 3 minuuttia. Puurosuon laavulle
saavuin vasta kahdeksan aikaan illalla ja päätin
laittaa teltan sinne pystyyn. Istuin nuotiolla
japanilaisen kanssa, joka kertoi huimia tarinoita
kesänsä vaelluksista! Herkuttelimme
mustikkakiisselit yhdessä ja kömmimme omiin
telttoihimme yöksi. Päivä oli ollut pitkä, mutta
kilometrejähän ei kertynyt 17 enempää. Ehkä
Pienen Karhunkierroksen portaat korvasivat
muutaman kilometrin, nimittäin Kallioportin
näköalapaikalle päästäksesi tuli kiivetä yli 250
porrasta!
Sunnuntaina menin heti aamusta mustikkaan. Kala ei napannut tänäkään päivänä, joten
onneksi oli kuitenkin mitä syödä! Matkalla Suolammelle keräsin yli
350 g lakkoja. Ne olivat vielä kypsymässä, joten piti jättää
suurin osa herkuista vielä mättäille kasvamaan. Olin
iloinen laavulle päästyäni, sillä kuluneet 16 km olivat
olleet kovin mäkistä maastoa. Suolammella olikin parin
päivän takaa tuttu saksalainen, jonka kanssa istuttiin
iltaa yhdessä, käytiin uimassa ja keiteltiin
lakkakiisseliä. Hän aivan rakastui meidän
lakkoihimme!
Maanantaina oli tarkoitus mennä Rukalle,
mutta päätin vielä kiertää Valtavaaran päiväreitin ja jäädä
yöksi Valtavaaran lammen laavulle. Lammen vesi oli
huomattavasti kylmempää kuin edeltäneen päivän, mutta ihan sopiva
uimiselle ja peseytymiselle. 13 km päiväreissu sisälsi todella paljon jyrkkiä nousuja ja laskuja.
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Tiistaina edessä oli enää todella pitkät kaksi
kilometriä, joista viimeisen olisi voinut vaikka
kontata jyrkkää Rukan rinnettä ylös :D
Tyytyväisenä kuitenkin saavuin Rukalle
täysin hyvissä voimissa, muutaman
kilon kevyempänä ja parin jalkoihin
hiertyneen rakon kanssa. Takana
oli kokemusrikas viikko. Vaellus ei
ollut niin rankka kuin sen
kuvittelin ehkä olevan. Nälkä ei
yllättänyt missään vaiheessa!
Aurinko paistoi koko viikon minulle
ja kanssavaeltajien kanssa riitti
juteltavaa! Nyt tutkimusraportin
kimppuun ja toivottavasti reissu oli
Karhunhampaan arvoinen!

-

Mikä Karhunhammas?
-

samoajille ja sitä vanhemmille tarkoitettu kaukoretkimerkki
perinteet alkavat 1955
yksi arvostetuimmista suoritusmerkeistä
on ennalta valmisteltu raportoitava vaellus, jossa tehdään
harrastetutkimus

17

Ida

Partiolaisten maailman jamboree Japanissa
28.7-8.82015
En ole koskaan aiemmin osallistunut jamboreelle, mutta kun oma tyttäreni
oli vihdoin leiriläisen ikäinen, tuntui se hyvältä tekosyyltä lähteä mukaan.
Alun perin olin ajatellut ryhtyä IST:iksi eli kansainvälisen palveluryhmän
jäseneksi

mutta

lopulta päädyin unit
leader:iksi

eli

leirilippukunnan
yhdeksi johtajaksi.

Jamboreelle
kerran

pääsee
eläissään

leiriläiseksi,

näiden

ollessa 14-17vuotiaita.
Ikärajat
ihan

ilmoitetaan
päivän

Kansainvälistä tunnelmaa lippumeressä yllä telttojen

tarkkuudella. Jos olet
päivän liian nuori, odotat neljä vuotta ja jos taas päivän liian vanha, menet
töihin IST:iksi. Leiriläiset jaetaan 36 leiriläisen ryhmiin, ja heitä johtaa 4
johtajaa. Leirilippukunta jaetaan vielä neljään vartioon. Ohjelmissa
kuljetaan vartioittain ja joissain leirilippukunnissa vartiot myös valmistivat
ruokansa itse omalle vartiolleen.
Meidän

leirilippukunnassamme,

Reippailija-Hemuleissa

(kaikki
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suomalaista leirilippukuntaa oli nimetty muumi-hahmojen mukaan) tehtiin
niin, että yhden päivän ajan oli yksi vartio vastuussa kaikista päivän
tehtävistä. He tekivät ruoan, tiskasivat yhteiset astiat, hakivat vettä kaikille
ja veivät likavedet ja roskat pois. Saimme syödäksemme aika kotoista
ruokaa, sillä vartio päätti itse mitä tekee annetuista tarvikkeista. Yhtenä
aamuna herkuttelimme jopa riisipuurolla! Lounas oli eväs-tyylinen, koska se
piti pystyä ottamaan mukaan ohjelmiin ja sisälsi aina jonkin erikoisen
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vakuumiin pakatun lihan, hedelmän, pillimehun ja sipsiä. Sekä leipää sai
myös syödä niin paljon kuin halusi.

Japanissa
Kun

oli

kuuma.

kerron

tämän,

Meitä suomalaisia oli yli 970!

ajattelette suomalaista
hellettä ja olette ihan
väärässä.

Kuvitelkaa

haaleaksi,

noin

asteeseen,

lämmitetty

40

sauna, joka on hyvin
kostea. Kyllä, Japanissa
oli KUUMA. 7 aamulla
piti viimeistään nousta
ylös, koska sen jälkeen
teltassa oli niin lämmin
että vaatteiden vaihtaminen oli vaikeaa. Illalla 22 aikoihin oli teltassa vielä
30 astetta lämmintä. Makuupussia ei varsinaisesti tarvittu, riitti kun oli
jotain mitä kietoa hetkeksi ympärilleen yön ”viileinä” tunteina.

En

kertaakaan matkan aikana käyttänyt muuta kuin shortseja ja t-paitaa.
Paikalliset viilensivät itseään pitämällä märkää liinaa kaulan tai pään
ympärillä, ja me pian opimme tekemään samoin. Vaatteiden kastelu ja
märkä hattu päässä tuntuivat myös mukavilta.
Leirillä oli erilaista ohjelmaa, joista osa tapahtui leirialueella ja osaa varten
matkustettiin pois leirin alueelta. Ohjelma oli suunnattu leiriläisille, ja yhden
johtajan piti aina jäädä vahtimaan leirialuetta. Siksi osallistuin itse vain
yhteen ohjelmaan: retki Hiroshiman rauhanpuistoon. Tämän koko päivän
retken ajaksi tulivat leiriämme valvomaan toiset suomalaiset.
Parasta Hiroshiman retken alussa oli se, että pääsimme ilmastoituun
bussiin. Siellä ei todellakaan ollut kuuma. Saimme nähdä lyhytfilmin
Sadakosta,

jonka

tarina

kertoo

tuhannen

origami-kurjen

tarinan.

Hiroshimassa pääsimme tekemään kalligrafialla koristellun viuhkan,
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tutustumaan rauhanmuseon näyttelyyn, kiertelemään rauhanpuistossa ja
osallistumaan luentatilaisuuteen, joka oli hyvin koskettava. Tilaisuudessa
luettiin niiden ihmisten runoja, jotka olivat olleet Hiroshimassa silloin, kun
pommi sinne pudotettiin. Lopussa oli kenellä vain mahdollisuus mennä
lavalle puhumaan omista tunnelmistaan. Jopa muutama leiriläinen
uskaltautui puhumaan ja kaikki olimme samaa mieltä siitä, että vain rauha
on järkevä ratkaisu tämän maailman kannalta.
Leirin kolmessa suuressa juhlassa, avajaiset, keskiäiset ja päättäjäiset,
esiintyi paljon japanilaisia pop-artisteja. Leirilaulua soitettiin ja laulettiin
tietysti myös. Itseeni ei juuri tehnyt vaikutusta kyseiset juhlat, eikä moni
leiriläinenkään pitänyt niitä kovin ihmeellisinä. Mutta japanilaiset olivat
nähneet paljon vaivaa ohjelmien eteen. Muutama tunti ennen avajaisia
Japanin ilmavoimien 7 hävittäjää lentelivät leirin yllä tehden upeita
temppuja ja pitäen meille oman privaatin lentoesityksen. Myös keskiäisissä
esiintyi taitolentäjä, jolla oli savukone. Savukoneella hän loihti jopa leirin
logon taivaalle.

Hemuli ja Nyyti odottamassa kotimatkan alkua Shin-Yamaguchin
asemalla.

Kulttuurinvaihtopäivänä kaikki saivat vierailla toistensa leirilippukuntien
alueilla ja jokainen tarjosi ripauksen omaa kulttuuriaan, lähinnä syötävän
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muodossa. Itsekin maistelin punaisesta maissista tehtyä mehua ja
pannukakkua siirapilla. Me tarjosimme tietenkin salmiakkia sekä lettuja,
hapankorppua ja lakritsia. Jos selvisi salmiakista, sai palkinnoksi muumitikkarin. Monelle ulkomaalaiselle salmiakin maistelu oli vaikea tehtävä, ja
ilmeet venähtivät järkytyksestä, kun suomalainen tuli ja otti kourallisen
kerrallaan suuhun; koska se oli niin kovin mietoa se meidän tarjoamamme
salmiakki. Loppuleiristä jäljelle jääneet salmiakit toimivat myös kotiikäväpillereinä.
Leirin loppuessa oli monella varmasti haikea olo. Jamboree oli niin oma
maailmansa, että tuntui kuin olisi elänyt toisessa ulottuvuudessa. Missä
vain tapasit kenet vain, aina löytyi mukavaa juttuseuraa ja samanhenkistä
porukkaa. Mutta täytyy myöntää, että olin iloinen päästessäni pois
leirialueelta, koska tiesin että pääsen ilmastoidulla bussilla ilmastoituun
junaan, joka vie meidät ilmastoituun hotelliin. Menimme luotijunalla
Yamaguchista Tokioon. Aikaa asemalaiturilla siirtymiseen junaan oli vain
60sekuntia ja meidän lisäksemme siinä ajassa piti samasta ovesta ehtiä
myös japanilaisen lapsiryhmän. Kova äkseeräys ja onnistuimme –
japanilaiset tosin nauroivat suoritustamme vieressä.
Viimeisen

illan

vietimme

Tokion

laitamilla

shoppaillen.

Meidän

onneksemme kaupat olivat lauantaina auki klo 20 asti. Seuraavana aamuna
lähdimme kohti Naritan kansainvälistä lentoasemaa ja Amsterdamin kautta
kotiin. Ja tiedätkö mitä: kotona oli vain +25, siis ihanan viileää!
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Nea makkaroita tehdessä: Siis oliks tää ihmisen
suolta?

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

Iltatarina
Timo muuttaa
Timoa jännitti. Huomenna hänen perheensä muuttaisi uuteen kotiin. Timo oli
asunut koko tähänastisen elämänsä ajan kotona – siis siinä yhdessä ja
ainoassa kodissa minkä hän tiesi – eikä hän osannut kuvitella millaista
olisi asua muualla.
Timoa meinasi hieman itkettääkin, mutta äiti sanoi sen olevan turhaa. Timo
tulisi varmasti viihtymään uudessa kodissa. Olihan hän siellä tietysti
käynytkin ja kyllähän se ihan mukavalta paikalta vaikutti, paljon tilaa
leikkiä ja kaikkea. Mutta silti Timoa aina vaan jännitti. Äidin mukaan se oli
ihan luonnollista ja niin kuuluikin jännittää. He juttelivat asiasta vielä
hetken ja lopulta Timo nukahti.
Muuttopäivä valkeni aurinkoisena ja Timo heräsi aikaisin ennen muita. Toisin
kuin yleensä viikonloppuisin, perhe ei ehtinyt syödä aamiaista yhdessä,
sillä Timon vanhemmilla oli vielä paljon kaikenlaista tehtävää. Timosta oli
kuitenkin mielenkiintoista katsoa kuinka vanhemmat touhusivat kaikenlaista. Ja
aamiaisen jälkeen hän koetti myös parhaansa mukaan auttaa.
Pian koitti aika, jolloin muuttoauto lopulta saapui, ja silloin alkoi kova
tavaroiden kantaminen ulos vanhasta kodista. Ikkunasta Timo näki miten kaikki
huonekalut ja muuttolaatikot lastattiin pakettiautoon. Kaikki paitsi Timon rakas
unilelu. Sen Timo sai pitää sylissään koko matkan uuteen kotiin.
Perille saavuttaessa uusi koti oli aluksi aivan tyhjä, mutta pian se alkoi
täyttyä tutuilla tavaroilla. Timon mielestä kaikki oli kovin jännittävää,
eikä häntä itkettänyt enää ollenkaan. Pian hän jo leikki uudessa
huoneessaan omilla tutuilla leluillaan. Timon mielestä uusi huone oli itse
asiassa tosi kiva. Ja keittiössäkin oli kiva syödä pizzaa, jota oli tilattu
pizzeriasta muuttopäivän kunniaksi.
Kun sitten tuli ilta ja nukkumaanmenoaika, Timo nukahti tyytyväisenä uudessa
kodissa omaan tuttuun sänkyynsä. Yöllä hän näki unia kaikista kivoista
leikeistä, joita hän uudessa kodissa tulisi leikkimään.
http://lasteniltasatuja.blogspot.fi/2012/08/timo-muuttaa.html
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