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Toimituksen sana 
 
Joulu lähenee ja joululahjatoiveita kirjoitellaan. Toivottavasti jokaisen lahjatoivelistasta 

löytyy ainakin yksi partioaiheinen toive. Vuosikin kohta vaihtuu. Emme elä kohta enää 

vuotta 2013 vaan 2014. Jokainen meistä varmasti lupaa jotakin. 

 Myös Nastapartio siirtyy uuteen vuoteen. Tämän voi havaita esimerkiksi siinä, että uusi 

hallitus on valittu. Alta löydät uuden hallituksen vuodelle 2014.  

Uusi vuosi tuo varmasti mukanaan uusia kommervenkkejä ja tapahtumia, mutta nauttikaa vielä 

tämän vuoden puoleisista tapahtumista. 

Jouluterveisin Marjo. 

 

Vuosikokous valitsi 24.11.2013 Vuodelle 2014 Hallituksen jäseniksi: 

Lippukunnanjohtaja: Jani Vestola 

Jäsenet:  Risto-Pekka Väänänen 

  Saara Vestola 

  Teija Järvinen 

  Julia Bergdahl 

  Annu Pollari 

  Nina Auvinen 

  Ida Auvinen 

  Iina Nupponen 

  Harri Korkeamäki 

  Henna Pohja 
 

 

 

  

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Toimittajat: Teija Järvinen, Tytti Varjonen 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: Multiprint Lahti 
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Tervetuloa Nastapartion perinteiseen tonttuiltaan 

tiistaina 10.12. klo 18-19.30 

srk-talolle! 
Luvassa esimerkiksi joulupukki lahjoineen sekä kansainvälisiä 

tuulahduksia maailmalta, sillä virittäydymme jo ensi vuoden 

ohjelmateemaan Kuulun maailmalle. 

 

 
http://sininenkeskitie.blogspot.fi 

  

http://sininenkeskitie.blogspot.fi/
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Lähdimme seikkailijakilpailuihin Jokioisiin lauantaina klo 6.30. Mukana oli Nico, Jari, Iida ja 

Emma. Lähdimme matkaan Jarin isän kyydillä. Matka kesti kaksi tuntia. Olimme perillä klo 8.30.  

Kun saavuimme kilpailupaikalle, Kaitsu kävi ilmoittamassa meidät kisaan. Ensimmäinen 

tehtävämme oli rakentaa kalankantolaatikko. Emme saaneet laatikkoa valmiiksi, vaikka aikaa oli 

1.5 tuntia. Kun aika loppui, siirryimme ratasuunnistukseen. Seuraavalla rastilla piti tunnistaa 

järvikaloja. Kalojen tunnistamisen jälkeen oli morsetusta. Seuraavaksi piti tietää asioita Itämeren 

nisäkkäistä. Ensiapurastilla piti laittaa onkijalle side jalkaan ja laastari käteen. Seuraavaksi tuli rasti 

nimeltä etäisyydet. Siinä piti arvioida tietyn matkan pituus. Seuraavassa rastissa piti tehdä tikkaat. 

Samalla tytöt tekivät ruokaa, joka oli lettuja ja tonnikalatäytettä. Ahdinystävät rastilla piti tietää 

kaikkia muinaissuomalaisia jumalia ja yhdistää ne dominopelin tapaan oikein. Seuraavalla rastilla 

piti rakentaa onki, jossa oli päässä magneetti. Magneetin kiinnittäminen epäonnistui. Satamaan päin 

rastilla piti osata merimerkkejä. Vartion piti kulkea merimerkkien viitoittama reitti oikein. 

Viimeisellä rastilla piti tehdä sytykepuita. Vartiolla oli 10 minuuttia aikaa pilkkoa kirveellä puut 

sopivan kokoisiksi.  

Lopuksi syötiin kisakeskuksessa makaronilaatikkoa ja sitten lähdettiin kotiin. Kilpailut olivat 

ensimmäiset laumallemme. Jokainen hoiti rastille ilmoittautumisen vuoron perään. Saattajina oli 

Kaitsu ja Jarin isä. Kilpailuissa oli hauskaa ja Nico söi kokoajan kunnes eväät loppuivat.  

 

 

Tehnyt: Oravanpoikaset 
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Vaeltajavisio  
 

Lokakuisena perjantaina auton renkaat kääntyivät kohti Pajaniemeä, jonne meidän 

vaeltajien oli määrä saapua illan kuluessa. Muutama partiolainen tarttui matkan 

varrelta mukaan... Perille saavuttuamme pääsimme heti askarteluhommiin. 

Kipsinaamiot muotoutuivat, iloinen puheensorina ja jälleen näkemisen ilo tarttui 

varmasti jokaiseen visonääreen. Kaukaisimmat reissuilaiset olivat Turun kupeesta, 

joilta saimme vuorostamme kutsun WC:lle ;)  

 Viikonlopun aikana kurkistimme jo hieman ensivuoden 

ohjelmapainotukseen – Kuulun maailmalle (http://kuulunmaailmalle.partio.fi/ ). 

Seikkailimme nepalilaisessa ruokapöydässä, herkuttelimme enkkulaisella 

aamupalalla ja maistelimme italian antimia... Päivä meni keskustellessa, mielipiteitä 

vaihdellessa , taikataikinaa pyöritellessä ja naamioita maalatessa  :) Illalla saunoimme 

ja uskaliammat uimme! 

 Näin sitä vielä partiotekemistä riittää, vaikka vuosia mittariin tuleekin 

lisää... Mukavaa meillä oli ja LOMAlla nähdään jälleen ;) Toivotavasti Napan 

muitakin vaeltajia silloin paikalla! 
 

       Ida  

 

 

 

Sudenpentuleiri 
 

Perjantaina Arralle saapui 32 reipasta sudenpentua. Leirin aloitimme Arran alueita 

kiertämällä ja esittelemällä ympäristöä. Perjantaina oli ilta ohjelmaa jossa leikimme 

ja lauloimme. Ilta päättyi hartauteen. Sen jälkeen Arran mökissä nukkui sikeästi 32 

pientä sudenpentua. 

 

Lauantai valkeni varhain aamulla lipunnoston ja aamupalan merkeissä. Sieltä 

selvittyämme kapteeni koukku tuli kertomaan että oli löytänyt rannasta pullopostia. 

Koukku luki sen meille ja sudarit lähti ratkaisemaan missä kapteenin aarre on. 

Päivämme kului rastiradan merkeissä. Siellä me metsässä kiertelimme koko päivän. 

Illalla oli ilta ohjelmaa ja saunomista. Rohkeimmat kävi myös uimassa. Ilta päättyi 

tuttuun tapaan hartauteen. 

 

Sunnuntai alkoi aamupalalla ja lipunnostolla. Pakkailimme tavarat kasaan ja 

leikimme vähäsen. Leiri loppui perinteisesti lipunlaskuun. Oli mukava viikonloppu 

Arralla. 
Kirjoittanut: Oona 

http://kuulunmaailmalle.partio.fi/
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Sudarisivut 
 
Joulu on kohta ovella, joten Töräykseen on ilmestynyt 

tonttuja. Kuinka monta tonttua sinä löydät? 

__________________________________________ 

 

 

 

Auta tonttua pääsemään pukin luokse. Piirrä hänelle reitti. 

Testaa taitosi tietovisassa 
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Kuka perusti partion?: 

__________________________________________ 

Kuinka vanha on Nastapartio?: 

__________________________________________ 

Milloin järjestetään seuraava Jamboree?: 

__________________________________________ 

Missä Jamboree järjestetään?: 

__________________________________________ 

Kuinka monta ikäkausi ryhmää partiossa on?: 

__________________________________________ 

Mitkä ovat sudenpentuikäkauden ihanteet?: 

__________________________________________

__________________________________________ 
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Explo 
 
Explo oli samoajatapahtuma, joka järjestettiin Riihimäellä 25-27.10. Osallistujat pääsivät itse 
vaikuttamaan ohjelmaan valitsemalla jo ilmoittautuessa aktiviteettejä, jotka saattaisivat 
kiinnostaa itseään. 
Perjantaina junamme lähti Lahdesta, kello 19, ja kuinka ollakaan, satuimme samaan junaan 
vanhojen Ilves tuttujen Kymenkotkien kanssa! Riihimäellä kävelimme juna-asemalta 
majoituskoulullemme, laitoimme makuupaikat kuntoon, söimme ja menimme jonottamaan 
aktiviteettejä. Emme saaneet kaikkia haluamiamme aktiviteettejä, mutta tekemistä kuitenkin! 
Perjantain kohokohta oli Explon avaavat allasbileet uimahallissa. Tunnelma oli aivan mahtava 
ja hauskaa riitti! Seuraavan päivän puolelle jatkuneen juhlinnan jälkeen uni maistuikin sitten 
kiitettävästä.. 
Lauantaina oli vuoro suoritta aktiviteetit, jotka aikaisemmin olimme saaneet. Aamupäivällä 
menimme hyppäämään Bag jumpin, tekemään Explo huivimerkin sekä kokeilemaan 
savusukellusta. Lounaan jälkeen oli vuorossa seuraavat aktiviteetit, mutta huonon sään takia 
pitäydyimme omassa ohjelmassamme ja ruuassamme.. Päivällisen jälkeen 
Anniina, Tia, Oona sekä Kymkot lähtivät kokeilemaan, millaista on 
vammaisen elämä esim. Pyörätuolissa tai näkövammaisena. Minä taas 
lähdin pelaamaan pako nimistä roolipeliä, joka oli erittäin 

mielenkiintoinen ja avartava kokemus, 
vaikka tämä olikin vain lyhennetty versio  
alkuperäisestä monta tuntia kestävästä. 
 
Illalla oli luvassa huikeat Explo bileet! Yli 
tuhat samoajaa tanssimassa sekä 
pitämässä hauskaa hyvän DJ:n johdolla.. 
Tunnelma oli aivan huikea, loppuun  asti! 
Bileet olivat aika mahtavat ja jopa DJ 
tunnusti olevansa vaikuttunut, vaikika 
hieman ennakkoluuloisena olikin paikalle tullut.. Jälleen 
myöhäisellä, väsyneinä kömmimme peteihimme. 

Sunnuntaina oli luvassa Exploexpo, jossa oli monia eri pisteitä, missä oli tarjolla tekemistä 
aina sokeiden jalkapallosta samoajaohjelman arviointiin. Oli myös hauska huomata, että 
meidän toilailuja Ilvekseltäkin muistettiin.. Heheh..  Tämän jälkeen 
kävimme melkein syömässä hevosta.. Matkalla juna-asemalle poikkesimme 
vielä ties monetta kertaa mäkkärissä hakemassa matkaevästä.. Junamatka 
takaisin menikin sitten höpötellessä vanhojen ja uusien kavereiden kanssa 
huikean viikonlopun kokemuksista ja tapahtumista  Saimme myös uuden 

parhaan ystävän, Karan! Explo oli 
jotain aivan huikeaa ja ainakin 
itselläni varmasti partiopolkuni 
ehdottomasti parhaita hetkiä!                                                              

                                                                
Julia                                                                                          
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Kisat kutsuvat! 
 

Ilmoittaudu vartiosi kanssa Eränastalle (yhteystiedot www.nastapartio.fi/hallitus ). Napa maksaa lpk:ta 

edustavien vartioiden osallistumismaksut! 

 

Polarpop yli 12v, sarjat OrVi, SiPu ja RuHa 

Ilmot Eränastalle 31.1.2014 mennessä 

http://www.hp.partio.fi/lippukunnille/kisat-ja-

tapahtumat/polarpop-erilainen-talvikisa 

 

 

 

 

Valli Ralli 12-17v, sarjat OrVi  

Ilmot Eränastalle kevään 2014 aikana 

Valli Ralli osana kesän Suurjuhlaa! 

http://valliralli.fi/ 

 

 

http://www.hp.partio.fi/lippukunnille/kisat-ja-tapahtumat/polarpop-erilainen-talvikisa
http://www.hp.partio.fi/lippukunnille/kisat-ja-tapahtumat/polarpop-erilainen-talvikisa
http://valliralli.fi/
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TUTELLA TUUTTAA JA TEIJALLA MYÖS  

 

 

 

Tällä kertaan voin ilolla antaa teille luettavaksi Tytiltä saamani terveiset Itävallasta. Nauttikaa! 

 

Servus, nyt olisi tiedossa pieniä partiokuulumisia Itävallan puolelta! Meidän ryhmämme kokoontuu täällä 

maanantai-iltaisin puoleksitoista tunniksi partiotalolle, joka on siis täälläpäin Pfadfinderheim. Samoajia 

vastaava nimike täällä on CaEx (Caravelle und Explorer), johon minäkin kuulun. Muut ovat WiWö, GuSp ja 

RaRo. Meillä on sekaryhmä, koska käsittääkseni kaikki meidän ikäiset ovat samassa. Eli minun lisäkseni 

joukkoon kuuluu kolme muuta tyttöä ja viisi poikaa. Ei siis ole mitenkään iso lippukunta. 

No sitten kaikkia varmaan kiinnostaa, mitä me olemme puuhailleet täällä. Mutta eiköhän se suurimmalta 

osin ole aikalailla samanlaista täällä niin kuin suomessakin, hehe. Joka maanantai kokoontuminen alkaa 

aika laiskasti ja oikeaan asiaan saatetaan hyvinkin päästä vasta puolen tunnin jälkeen, mutta ei se haittaa 

ollenkaan. Ensiksi varmaan pitänee mainita solmut, olemme siis harjoitelleet solmuja (mitä partio olisikaan 

ilman solmuja). Minä ihan loistin, koska osasin melkein jokaisen. Tuli kumminkin uuttakin opittua. Partiossa 

yleistä näyttää olevan myös kololta löytyvät vanhat ruuat ja juomat. Päätettiin vähän siivoilla paikkoja, kun 

appelsiinimehukaan ei tullut purkista ulos. Pimeässä metsässä ollaan pelailtu myös jonkinlaista 

lampunetsintäkisailua, ihan tarkalleen kaikki säännöt ei mulle ikinä valjennut. Pari on ollut myös 

Jemboreella, joten sieltäkin tuttuja pelejä ollaan leikitty. Olen oppinut myös parhaimman pelinikinä, ehkä 

saatte sen selville vielä joskus. Palatschinkeneitä olin myös tekemässä ja sain ne jopa onnistumaan, mikä ei 

ole mulle aina niin normaalia. Pakko oli laittaa nimi saksaksi (tai itävallaksi?), kun on se vaan paljon 

hienompi sana kuin lettu. Hauskinta on kyllä varmasti ollut silloin, kun käänsin Aluetten sanat. Täällä ollaan 

sitä lauleskeltu siitä asti, kun suomalainen lippukunta on ollut vierailulla jo useampi vuosi sitten. Sanoista 

tosin ei ole kellään ollut mitään hajua eli voitte kuvitella reaktion, kun he ensimmäistä kertaa kuuli mitä 

ovat laulaneet. 

         Joululomalla olisi tiedossa myös Hüttenwochenende, eli mökkiviikonloppu, joka ei ole edes 

viikonloppuna. Näihin erikoisempiin juttuihin voisin varmaan myös luetella Spielefestin, jossa olin yhdellä 

rastilla Kiminleikkiä pitämässä pienemmille partiolaisille. Lupauksenantoon mun piti myös osallistua, jotta 

olisin huivin saanut. Tällä kertaa se ei valitettavasti onnistunut, mutta myöhemmin aivan varmasti. 

Täkäläinen huivi on väriltään vihreä, jossa on keltaiset reunat. Melkein kaikilla on myös todella paljon 

kaikenlaisia juttuja kiinnitettynä huiviin. Partiopaita taas on väriltään punainen, joten olen sinisen paitani 

kanssa kyllä erottunut joukosta. Multa ollaan myös kyselty kirjoittaisinko paikallislehteen jutun partiosta. 

Ihme kyllä mä, jopa suistuin siihen eli saa nähdä mitä siitä oikein tulee... :)  -Tytti 

 

Hyvää joulun odotusta kaikille toivottelee Teija täältä kotisuomesta! 
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Uusi maailma, Porvoo 5.-6.10.2013  
 

 
Tällä kertaa syys sm-kisat järjesti Fissk, Porvoossa. Kisat liittyivät vahvasti 

löytöretkeilyyn ja tutkimusmatkaajiin. Kisa urakkamme aloitimmekin täten 

tutustumalla ja opettelemalla löytöretkeilijöitä ja luonnontieteilijöitä sekä 

heidän matkojaan sekä tutkimustuloksiaan. Vartioomme kuului Anniina, Tia, 

Julia sekä Janita.   

Lauantaina suuntaamme aamusta kisa paikalle Porvoon ruotsinkieliselle 

Lyseolle, joka toimi kisakeskuksena.  Jännittyneenä pääsemme aloitustehtävälle 

ja sen jälkeen suoraan suunnistus tehtävälle. Sieltä matkamme jatkuu pururataa 

pitkin koko päivän ajan erilaisten hauskojen ja haastavienkin rastien lävitse 

yörastille. Yö rastilla meillä oli tehtävää tarpeeksi, mutta untakin saimme 

onneksi pari tuntia!  

Aamulla matkamme jatkuu taas maalia kohti rastien kautta. Maalissa kaikki 

olimme melko väsyneitä, mutta onnellisia, olimmehan juuri päässeet 

ensimmäisistä sm-kisoistamme kunnialla läpi! Suihkun ja ruokailun kautta 

menimme liikuntasalin lattialle nukkumaan ja odottelemaan tuloksia. Rastit 

olivat ainakin omasta mielestäni sopivan haastavia, mutta hauskoja. 

Päälimmäisinä jäivät mieleen jäätelön tekeminen, pulmatehtävät, 

kuumailmapallon väsäys sekä yörastin suunnistus ja puutyöt. Hauskaa me 

ainakin pidimme ja aiomme ehdottomasti jatkaa kisailua, ehkäpä jo ensi 

keväänä.. ;)  

 
 

-Julia 

  



14 

 

 

 

 

HALUUTSÄ NUOLASTA MUN PARTAA - Otto 

 

 

 

Miks tääl metäs pitää olla näin paljon puita - O-P 

 

 

 

Anniina, Tia ja Julia kirjottaa siit Expolosta - ahista niitä 

 

Janita&Eetu Mäiske-seikkailijaleiri 

Oona Kapteeni Koukun kirous - suduleiri 

  

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 
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Iltatarina 
 

Kuudennella Hung-kuninkaalla oli monta vaimoa. Hänellä oli myös paljon lapsia. Poikia oli 

kaksikymmentä ja tyttöjä oli saman verran. Kuningas mietti: ”Miten minä osaan päättää, kuka on 

kuningas minun jälkeeni.” Silloin eräs Henki tuli kuninkaan luokse ja antoi hänelle neuvon: 

”Ihminen tarvitsee aina ruokaa. Pyydä, että pojat etsivät hyvän ruokaohjeen. Seuraava kuningas 

on hän, joka löytää parhaan ruokalajin.” Kuningas kutsui pojat luokseen ja sanoi: ”Matkustakaa 

ympäri maailmaa. Etsikää erikoisia ja hyvänmakuisia ruokia. Vuoden kuluttua tulkaa takaisin. 

Sitten jokainen valmistaa yhden ruoan minulle. Seuraava kuningas on hän, joka löytää parhaan 

ruokalajin.” 

 

Kuninkaan pojat läksivät matkaan, itään ja länteen, etelään ja pohjoiseen. Kaikilla oli palvelijoita 

mukanaan. Vain yhdellä pojalla ei ollut rahaa matkaan. Pojan äiti oli ollut kaunis mutta köyhä. Hän 

oli kuollut, eikä häneltä jäänyt perintöä. Pojan nimi oli Lang Lieu. Lieu katseli veljien lähtöä. ”Mitä 

minä voin tehdä”, hän ajatteli surullisena. Yöllä Lieu näki unessa Hengen. Henki sanoi: ”Minä autan 

sinua. Riisi on maamme tärkein ruoka. Kaikki tarvitsevat riisiä. Ota tuoretta riisiä, liota sitä 

puhtaassa vedessä ja keitä kypsäksi. Leivo riisistä kaksi kakkua. Toinen on pyöreä kuin taivas. 

Toinen on neliö, samanlainen kuin pelto. Pane kakkujen sisään seosta, jossa on mung-papuja, 

jauhettua lihaa, rasvaa ja vihreää sipulia. Kääri kakut banaanin lehteen. Keitä niitä yksi yö ja yksi 

päivä. Usko minua!” Sitten henki katosi. Aamulla Lieu meni vanhan lapsenhoitajan luokse. Tämä 

oli hoitanut Lieuta, kun äiti kuoli ja Lieu oli pieni lapsi. Lieu kertoi hoitajalle Hengen neuvon. Vanha 

lapsenhoitaja halusi auttaa. Yhdessä Lieu ja hoitaja valmistivat riisikakkuja, kuten Henki oli 

neuvonut. Vuoden aikana he tekivät monta kakkua. Lopuksi he osasivat tehdä hyvin herkullisia 

kakkuja. 

 

Vuoden kuluttua kuninkaan pojat palasivat kotiin. He toivat mukanaan herkullisia ja harvinaisia 

ruokia. Kuningas maistoi kaikkia. Lopuksi hän sanoi: ”Lieun riisikakut ovat parhaita. Kakut ovat 

muodoltaan kuin maa ja taivas. Harvinaisia ruokia on vaikea saada, mutta kaikki voivat valmistaa 

ja syödä näitä kakkuja. Toiset ruoat ovat arvokkaita, koska ne ovat erikoisia. Tämä ruoka on 

hyvää, vaikka se on tavallista ruokaa.” Silloin Lieu kertoi, että Henki oli neuvonut häntä. Kuningas 

ajatteli: ”Henki halusi, että Lieu on seuraava kuningas. Siksi Henki neuvoi meitä molempia.” 

Kuningas antoi maansa Lang Lieulle. Lopuksi kuningas määräsi, että kaikki opettelevat, miten 

riisikakkuja tehdään. Hän antoi myös kakuille nimet. Pyöreä riisikakku on Banh Day ja neliön 

muotoinen kakku on Banh Chung. Tästä lähtien riisikakkuja on tehty aina Tet-juhlaan eli uuden 

vuoden juhlaan. Banh Chung -kakut ovat kiitos maalle, joka antaa ruoan. 

 

(Riisikakut valmistetaan siten, että riisiä ja papuja liotetaan vedessä yksi ja puoli vuorokautta (eli 

kaksi yötä ja yksi päivä). Silloin riisi ja pavut ovat pehmeitä. Riisiin ja papuihin sekoitetaan lihaa, 

sipulia ja suolaa. Seos kääritään banaanin lehteen. Kakkua keitetään vedessä 12 tuntia – yhtä 

kauan kuin suomalaiset paistavat joulukinkkua.) 

 
Vietnamilainen satu  

 

Riitta Kemppainen-Koivisto ja Tiina Salmio (toim.): Matkalla suvaitsevaisuuteen – Kansainvälisyyskasvatuksen 

menetelmäopas 5–8-vuotiaiden lasten ohjaajille 

 
      Marjo 
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