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Toimituksen sana 
 
Partio on harrastus, jossa voi oppia monia hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta 
ajatellen. Kun miettii ja pohtii mitä kaikkia taitoja partio tuo mukanaan huomaa, 
että todella monesta taidosta on hyötyä myös ihan tavallisessa arjessa. Puukon 
ja kirveen turvallisesta käytöstä on hyötyä puutöitä ja sytykkeitä tehdessä, kun 
taas takka tai sauna on helpompi sytyttää, kun oppii nuotion rakentamisen kikka 
kolmoset. Joskus sattuu pieniä ja joskus suurempia haavereita, joille osataan 
antaa tarvittaessa ensiapua. Mitenkäs kun vene täytyy sitoa puuhun jottei se 
karkaa? No partiossa opetellaan paljon erilaisia solmuja, joilla on useampi 
käyttötarkoitus. No mitenkäs sitten kun sähköt on poikki ja ruokaa pitäisi 
tehdä? Partiolainen ei tässäkään tilanteessa jää toimettomaksi, kun on 
partiossa oppinut tekemään erilaisia ruokia haastavissakin olosuhteissa. 
 
Kaikkien uusien taitojen lomassa, partiossa tutustuu moniin uusiin ihmisiin. 
Partiossa luodaan uusia ystävyyssuhteita jo siitä kerrasta lähtien, kun ihka 
ensimmäiseen kokoukseen saavutaan. Partiolainen tapaa kokouksien lisäksi uusia 
ihmisiä leirillä ja tapahtumissa. Monet luovat partiossa jopa koko loppuelämän 
kestäviä ystävyyssuhteita. 
 
Mitä muita taitoja partiossa voi oppia, joista on apua päivittäisessä elämässä? 

Töräyksen toimitus 
 
Päätoimittaja: Marjo Anttila 
 
Toimittajat: Nuppu Nousiainen 
  Emma Istukaissaari 
 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 
 

Painopaikka: Grano Lahti 
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12-14.10 Seikkailija, tarpoja ja 
samoaja –leiri 

 
 
	

6.12 Kynttiläkulkue ja 
lupauksenantotilaisuus 

 
Töräyksen seuraava 

deadline 2.12 
 
 
	

10.12 Tonttuilta 

ILMOITUSTAULU 
	



	 	4	

Sisällys	
	
Toimituksen	sana	s.2	
Ilmoitustaulu	s.3	
Nastapartion	hallituksen	haastattelut	s.5	
Pekka	in	memoriam	s.6	
Sudarisivut	s.	8	
Vasajana	s.10	
Tähtitorni	s.12	
Töräys	ja	Kiitos-pinssi	s.12	
Suihkis	s.13	
Iltatarina	s.14	
	 	



	 	5	

	

Nastapartion hallituksen haastattelut osa 2 
 
Haastatteluissa Henna Pohja ja Jani Varjonen 
 
Nastapartion hallitukseen kuuluu myös monia muita pestejä, ja yksi niistä on 
tapahtumanasta, josta vastaa Koiranpentujen yksi johtajista, Henna Pohja. Henna 
johtaa Koiranpentujen lisäksi Nallepartiota. 
 
Hennan työtehtäviin kuuluu hommata leireille ja tapahtumiin henkilöitä ja johtajia, 
mikä on hänen mielestään mielenkiintoista, mutta samaan aikaan haastavaa löytää 
ihmisiä vetovastuuteen. Pesti vie myös aikaa, mutta Hennaa se ei haittaa! 
 
Partiossa on Hennan mielestä kivaa, ja parasta on luonnossa puuhailu. Hän on 
ollut monissa ryhmissä, sillä partion Henna aloitti vuonna 89, ryhmässä Karviset. 
Karvisiin kuului pääosin luokkatovereita, ja Henna ei muista mitään ikävää 
ryhmästä! 
 
Henna suosittelee partiota kaikille, ja kehuu vuolaasti partiota. Hänellä parhaat 
muistot partiosta kulkeutuu sateiselle Tarus-leirille, vuoteen 2009, Evolle. Henna 
muistuttaa, että tärkeintä partiossa on pitää kivaa. Iloista Hennaa voi nähdä 
monessa partiotapahtumassa, sekä Se-Ta leirillä pian!  
 
 
 
Kuka olet? ”Olen	Jamppa	ja	johdan	ryhmää	Sudet”	
Mikä on pestisi? ”Olen	luotsi.	Lisäksi	kalusto-	ja	kalenterivastaava	sekä	eränasta”	
mitä työnkuvaasi kuuluu? ”Erä-	ja	yöretket	sekä	kaluston	hoito”	
Onko pesti hankala?  ”On,	kun	ei	osaa”	
Vaikuttaako se sinun arkielämääsi? ”Ei	varsinaisesti”	
Milloin aloitit partion? ”Aloitin	partion	vuonna	1983”	
Mikä partiossa on parasta? ”Ideologia	ja	retkeily”	
Mikä oli ensimmäinen ryhmäsi? ”Ilves”	
Mieleenpainuvin kokemus? ”Tervas-leiri”	
Onko partiossa huonoja puolia, jos on mitä? ”On,	välillä	vie	liikaa	aikaa”	
Mitä haluaisit välittää muille partiolaisille? ”Hyvää	mieltä”	
Kenelle suosittelet partiota? ”Kaikille”	
Missä partio jutuissa sinua voi nähdä? ”Leirit,	tapahtumat	ja	kalusto”	
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Pekka	in	memoriam	

		
	
Huhtikuun	loppupuolella	saimme	tiedon,	että	pitkäaikaisen	nastapartiolaisen,	
Ilvosen	Pekan	partiotaival	oli	päättynyt.	Reilua	vuotta	aiemmin	todettu	sairaus	
päätti	Pekan	maallisen	matkan.	Lähestulkoon	kuolemaansa	saakka	Pekka	oli	mukana	
lippukuntamme	toiminnassa.		
	
Nastapartion	toimintaan	Pekka	tuli	mukaan	1974	tehdyn	Nastolan	seurakunnan	
lapinreissun	myötä.	Lapinreissulle	hän	oli	päätynyt	toisen	nastapartiolaisen,	
Toivosen	Retsin	houkuttelemana.	Tätä	ennen	Pekka	oli	ehtinyt	jo	olla	mukana	
Lahden	NMKY:n	toimenpojat	–	lippukunnassa.	Tultuaan	mukaan	Nastapartion	
toimintaan,	Pekasta	nousi	hyvin	pian	esille	hänen	vahvuutensa	partiossa.	Pekka	oli	
erityisen	kiinnostunut	leireistä,	retkistä,	vaeltamisesta	ja	kilpailutoiminnasta.	
Kilpailutoiminnassa	Pekka	oli	pitkään	mukana	myös	Salpausselän	partiopiirin	
kilpailujaostossa.	Pekka	osallistui	useiden	partiotaitokilpailujen	järjestelytehtäviin	ja	
koulutti	lippukunnan	ja	piirin	kurssilla	uusia	toimitsijoita	pt-kisoihin.	Pekka	toimi	
usein	myös	eri	kilpailujen	tuomarineuvostoissa.		
	
Lippukunnan	kesäleireillä	Pekka	oli	vakiokasvo	2000-luvun	alkupuolelle	asti.	
Taannoin	kun	Nastapartion	johtajisto	painottui	nuorempiin	ikäpolviin	enemmän	
kuin	nykyään,	niin	Pekka	oli	Uokin	ohella	usein	toisena	aikuisena	leireillämme.	
Leireillä	hän	oli	usein	kaverina	monelle	pojalle	ja	tytölle,	jotka	eivät	oikein	päässeet	
mukaan	muun	porukan	menoon	ja	meininkiin.	Pekalla	oli	osaamista	myös	
ensiapuasioissa	ja	niitäkin	taitoja	tarvittiin	useaan	kertaan	lippukunnan	retkillä	ja	
leireillä.	Lippukunnan	yöretket	olivat	sellainen	juttu,	jota	Pekka	ei	tainnut	koskaan	
jättää	väliin.	Taannoin	lippukunnan	yöretket	toimivat	koulutustilaisuutena	uusille	
vartionjohtajille	ja	yhtenä	kouluttajana	oli	aina	Ilvosen	Pekka.	Alkuvaiheen	retkeilyyn	
kuuluivat	myös	junalla	tehdyt	retket	Loviisaan.	Ei	kuitenkaan	normaalina	
matkustajana,	vaan	jäniksenä	tavarajunan	kyydissä.	Pekan	nuoruudessa	junat	
kulkivat	tietyissä	kohdissa	niin	hiljaisella	nopeudella,	että	niiden	kyytiin	pystyi	
vauhdissa	hyppäämään.	Junat	tarjosivat	siis	mahdollisuuden	luvattomille	
matkustajille,	ja	tätä	mahdollisuutta	lahtelaiset	partiopojat	käyttivät	hyväkseen,	
joskin	luvatta	tietty.	Pekka	tykkäsi	myös	vaeltamisesta	Lapin	maisemissa.	Usein	hän	
oli	myös	aikuisena	tukena	nuoremmille	vaellusporukoille,	joilla	ei	ollut	vielä	
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riittävästi	omaa	kokemusta	vaellustouhuista.	Ennen	kuin	Nastapartiosta	tuli	
rekisteröity	yhdistys,	Pekka	oli	useita	vuosia	lippukunnan	johtajaneuvostossa	ja	
jatkoi	Nastapartion	hallituksessa	kun	lippukunta	rekisteröityi	yhdistykseksi.		
	
Pekka	asui	lähes	koko	elämänsä	Lahdessa,	mutta	oli	sielultaan	paljolti	myös	
villähteeläinen.	Tämä	johtui	siitä,	että	Pekalla	oli	kesämökki	Kymijärven	rannalla,	
jossa	hän	vietti	kesät.	Kesämökki	oli	Pekalle	erityisen	tärkeä	paikka,	jossa	hän	vietti	
aikaa	paljon	myös	ystäviensä	ja	sukulaistensa	seurassa.	Yksi	keskeinen	ja	Pekan	
elämää	rikastuttanut	asia	oli	matkustelu	ympäri	maailmaa.	Elämänsä	aikana	Pekka	
ehti	vierailla	yli	sadassa	eri	maassa.	Osittain	tämän	teki	mahdolliseksi	se,	että	Pekka	
eli	elämänsä	poikamiehenä,	joten	perhe	ei	ollut	rajoittamassa	matkustamista.	
Useimmiten	Pekka	teki	matkansa	yksin,	mutta	usein	myös	jonkun	kaverinsa	kanssa.	
Elämän	loppupuolella	Pekan	elämään	tuli	yksi	uusi	kiinnostuksen	kohde,	ehkä	
hieman	yllättäväkin,	eli	runot.	Pekka	halusi	sekä	lukea,	että	kuulla	runoja	viimeisten	
vuosiensa	ajan.	
	
Joukko	nastapartiolaisia	oli	saattamassa	Pekkaa	viimeiselle	matkalleen	Levon	
hautausmaalla	5.5.2018.	Kuollessaan	13.4.2018	Pekka	oli	76-vuotias	ja	reilusti	yli	
puolet	elämästään	Nastapartion	jäsen.	Testamentissaan	Pekka	jätti	merkittävän	
rahalahjan	Nastapartiolle	käytettäväksi	retki-	ja	leiritoimintaan,	eli	siihen	mikä	oli	
partiossa	Pekan	sydäntä	lähellä.	Kiitollisina	Pekan	panoksesta	partiotoiminnalle	ja	
erityisesti	Nastapartiolle,	haluamme	toivottaa	Pekalle	hyvää	kotimatkaa	ja	jäämme	
muistelemaan	häntä	tulevilla	leirinuotioilla.	Kiitos	Pekka!	
	
	
Pekkaa	muistelivat	Uokki	ja	Korppu																				
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SUDARI 
 

	
	
	
	
	
	 	

Osaatko	selvittää	
reitin?	

Tee	sienikori	valmiiksi,	
yhdistämällä	pisteet	
numerojärjestyksessä.	
Kun	olet	yhdistänyt	
pisteet,	väritä	kuva.	
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SIVUT 
	

Toiminnallinen	tehtävä:	
	
Syksyn	tullessa	puiden	lehdet	kellastuvat	ja	punertuvat.	Kokoa	itsellesi	hieno	taulu	
tai	vihko,	jonne	keräät	eri	puiden	lehtiä.	Voit	kerätä	useamman	saman	puun	
lehden,	mutta	yritä	löytää	mahdollisimman	monta	eri	puun	lehteä.	
	
Tarvikkeet:	
Eri	puiden	lehtiä	
Sanomalehti	
Kirjoja	
Kontaktimuovi	
Kartonki/vihko	
	
1.	Kerää	lehdet.	
2.	Laita	kerätyt	lehdet	sanomalehtien	sivujen	väliin	niin,	että	yhteen	kerrokseen	
tulee	yksi	lehti.	Laita	lopuksi	lehtien	päälle	muutama	kirja,	niin	että	kirjojen	paino	
jakautuu	tasaisesti.		
3.	Anna	lehtien	kuivua	sanomalehden	välissä	muutama	päivä.		
4.	Ota	lehdet	muutaman	päivän	päästä	voi	sanomalehden	välistä.	Käsittele	
varovasti,	kuivatut	lehdet	menevät	helposti	rikki.	
5.	Asettele	kuivatut	lehdet	haluamallasi	tavalla	kartongin	päälle	tai	vihkon	
sivuihin.	Päällystä	lehdet	kontaktimuovilla.	
6.	Kirjoita	lehden	viereen	minkä	puun	lehdestä	on	kyse.	
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Elokuun	ensimmäinen	päivä	keskiviikkona	starttasi	Nastapartion	kesäleiri,	
Vasajana	2018.	Leiri	alkoi	helteisissä	tunnelmissa	isompien	leiriläisten	
rakennellessa	itselleen	
leirialuetta.	Leirirakennelmiin	
kuului	mm.	pöytä,	tuoleja	ja	
jopa	uima-allas.		
Nuoremmat	eli	nallet,	
sudenpennut	ja	seikkailijat	
saapuivat	leirille	tiistaina	
riehakkaissa	merkeissä.	Loppu	
leiri	jatkuikin,	johtajat	mukaan	
laskettuina,	noin	60	henkisellä	porukalla,	jonka	ruokkimisesta	vastasi	
äärimmäisen	ammattitaitoinen	ja	pätevä	muonitustiimi.	
Perjantaina	pienemmät	leiriläiset	osallistuivat	sepeliin	(seikkailija	peli,	
jossa	kierretään	toiminnallisia	rasteja)	ja	isommat	leiriläiset	riehuivat	yöllä	
metsässä	pelaamassa	erilaisia	pimeäleikkejä.		
Viimeisenä	kokonaisena	leiripäivänä,	lauantaina,	ilta	päättyi	yhteiseen	

elokuvailtaan	arramökissä.	Leffaherkkuina	oli	
itsetehtyjä	popcorneja,	joidenka	
valmistamista	hankaloitti	koko	leirin	kestänyt	
metsäpalovaroitus.	Popcornit	jouduttiinkin	
kypsentämään	kaasugrillissä.		
Rattoisasti	kulunut	leiri	päättyi	sunnuntaina	
yhteiseen	lipunlaskuun.	
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Astronomista	hupia	seikkailijoille,	tarpojille	ja	samoajille	
	
Leirin	hinta	on	35e	
	
Ilmoittautuminen	Kuksaan	Napan	nettisivujen	kautta	
(www.nastapartio.fi)	25.9.	mennessä	
	
Ilmoittautuneet	saavat	leirikirjeen	ja	laskun	sähköpostitse	ennen	
leiriä	
	
Lisätietoa	Hennalta	–	henna.pohja@gmail.com	

																ja	Jasselta	–	jasse.ahokas99@gmail.com	
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Töräys	ja	Kiitos-pinssi	
	
	
Lippukunnassamme	on	kiertämässä	pari	kappaletta	KIITOS	-pinssejä.	Toinen	niistä	ei	
tosin	ole	hetkeen	kiertänyt,	vaan	jämähtänyt	minun	haltuuni.	Nyt	kuitenkin	välitän	
sen	eteenpäin,	kuten	on	tarkoituskin.	Se,	jonka	hallussa	pinssi	kulloinkin	on,	voi	itse	
päättää,	ketä	haluaa	sen	välityksellä	seuraavaksi	kiittää.		
	
Lippukunnassamme	on	paljonkin	tehtäviä,	jotka	ovat	varsin	näkymättömiä,	mutta	
erittäin	tärkeitä	toimintamme	kannalta.	Yksi	näistä	on	mielestäni	tämän	hienon	
lippukuntalehtemme	TÖRÄYKSEN	päätoimittajan	tehtävä.	Ojennan	KIITOS	–pinssini	
seuraavaksi	Töräyksen	päätoimittajalle	Marjolle.	Kiitos,	että	olet	hyvän	tovin	
huolehtinut	siitä,	että	perinteikäs	lippukuntalehtemme	on	ilmestynyt	neljästi	
vuodessa	jäsentemme	iloksi	kertomaan	lippukuntamme	asioista.	Töräys	on	
ilmestynyt	enemmän	ja	vähemmän	säännöllisesti	ainakin	vuodesta	1967	alkaen,	eli	
jo	yli	50	vuoden	ajan.	Ainakaan	minun	tiedossa	ei	ole,	että	kovin	monella	muulla	
lippukunnalla	olisi	vastaavaa	lippukuntalehtihistoriaa.	
	
KIITOS	Marjo	ja	muut	Töräyksen	tekijät!	
	

- Korppu	
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SUIHKUSEURAPIIRI	KAIPAA	JUTTUJA!	
Mikäli	tiedät	mehukkaan	tarinan	niin	jaa	se	mieluusti	muiden	lippukuntalaisten	kanssa.	Jutut	voi	ilmiantaa	

sähköpostilla	osoitteeseen	marjoanttila96@gmail.com	

Kesäleirillä	tapahtunutta:	”Eläviä	puita	ei	saa	katkoa”	
- hetken	päästä:	”Tää	on	kuollu	vai	mitä?”	Töräys	3/09	

	
	

Heli:	”Nyt	mä	huomaan,	että	kello	on	huhtikuu”	Töräys	2/13	
	

	
Iina	kysäisi:	”Onks	poroja	kesälläki?!”	Töräys	3/13	

	
	

”Juoma	maistuu	erilaiselta	jos	on	suussa	kaverina	lihapulla”	Töräys	4/09	
	

”Jos	ei	ole	makuupussia	tai	pussilakanaa,	voi	käyttää	peiton	lakanaa”	Töräys	
1/10	
	
	

Oskari	kehitti	sudareille	”helpon”	askartelun:	sahausta,	porausta	ja	kaasulla	
liekitystä…	No	kaikki	meni	lopulta	hienosti.	Töräys	1/10	

	
	

Julia:	Ei	me	tarvita	roolivaatteita!	Pelkät	naamavarusteet	riittää!	Töräys	2/14	
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Iltatarina 
 

Kalevi Kilpikonnan kuumailmapalloretki 
 

Eräänä päivänä koulun jälkeen Kalevi Kilpikonna päätti lähteä 
ystäviensä kanssa kuumailmapalloretkelle. Kalevi Kilpikonna ei 
ollut koskaan lentänyt kuumailmapallolla, mutta oli aina ihaillut 
kotinsa ikkunasta kauniina iltoina taivaalla näkyviä värikkäitä 
palloja. Pallot näyttivät liikkuvan niin ihanan rauhallisesti, ja 
ylhäältä pallon korista katsottuna näkymät olisivat varmasti 

upeat.  
 

Kalevi ja ystävät kiiruhtivat kuumailmapallokentälle. Siellä 
täytettiin juuri yhtä hienon näköistä puna-keltaista palloa. 

”Mahtuuko vielä kyytiin?” Kalevi kysyi pallon vieressä seisovalta 
mieheltä. ”Mahtuu toki”, mies vastasi ystävällisesti hymyillen. 

”Kavutkaa kyytiin vaan.” Ja niin Kalevi ystävineen astui 
kuumailmapallon koriin.  

 
Pian kuumailmapallo oli täytetty ja köydet irrotettu. Pallo alkoi 

kohota kohti korkeuksia. Aluksi kuumailmapallon kori tuntui 
Kalevista hieman turvattomalta 

alustalta, mutta kun ystävällinen mies kertoi matkanteon olevan 
täysin turvallista, ei Kalevia enää jännittänyt. 

 
 

Maisemat olivat hienot heidän lentäessään järvien, metsien ja 
peltojen ylitse. Siellä täällä näkyi kyliä ja kaupunkeja. Niiden 
välillä mutkitteli teitä, joita pitkin autot liikkuivat mustina 

pisteinä.  
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Välillä Kalevi ystävineen nautti herkullisia eväitä, jotka he kotoa 
lähtiessään olivat pakanneet reppuihinsa. Ystävällinen mies 
muistutti heitä, että mitään ei saanut missään tapauksessa 

tiputtaa alas taivaalla olevasta kuumailmapallosta. Alhaalla maan 
pinnalla olevilla ei olisi hauskaa, jos heidän päälleen yhtäkkiä 

tippuisi eväsleipiä.  
 

Kun ystävällinen mies sitten ilmoitti, että kohta laskeuduttaisiin, 
Kalevi ystävineen harmistui. He olisivat viihtyneet 

kuumailmapallolennolla 
kauemminkin. Niinpä he lupasivatkin ystävälliselle miehelle 

tulevansa pian uudelleen, mutta nyt oli jo korkea aika kiiruhtaa 
kotiin nukkumaan. 

 
 
Vanha Tarinankertoja 
 
http://lasteniltasatuja.blogspot.fi 
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