TUPLANUMERO
4/16 ja 1/17

Toimituksen sana
Toimituksen sana, aina niin vaikea juttu kirjoittaa. Mietin aina mitä juttuja olen
jo käyttänyt ja mitä en. Selaan useaan otteeseen edellisten Töräysten
toimituksen sanat, jotta en toistaisi itseäni. Eli mitä tai mistä sitä tällä kertaan
kirjoittaisi?
Suomen Partiolaisten jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 2013 alkaen. Kaikkiaan
partiotoiminnassa on mukana Suomessa vuosittain yli 65 000 partiolaista. (Partion
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan, 24.8.2016). Jäsenrekisterimme, Kuksa, näyttää,
että juuri tällä hetkellä meitä on kaiken kaikkiaan 59 566 jäsentä. Meitä
Nastapartiossa on 180 jäsentä, eli ihan pienen pieni murto-osa
kokonaisjäsenmäärästä.
Pystyisimmekö nostamaan jäsenmäärämme yli 200 jäsenen vuonna 2017? Tässä
voisi olla meille hyvä tavoite. Mutta miten onnistuisimme siinä? Kertomalla
kavereille millainen harrastus partion. Kertomalla mitä kaikkea partiossa voi
oppia. Kertomalla siitä kuinka hauskaa meille partiotoiminnassa on. Pyytämällä
kavereita mukaan. Tapoja on monia, mutta miksi valita vain yksi. Ottamalla
kaveri mukaan partioon, kertomalla toiminnastamme sekä näyttämällä millaista
partiossa on voi kasvattaa jäsenmääräämme monella uudella, miksi ei vanhallakin,
partiolaisella.
Olemmeko valmiita?
Aina valmiina!

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti

2

SISÄLLYS
Toimituksen sana s.2
Sisällys s.3
Ilmoitustaulua s.4
Partiotoimisto päivystää s. 5
Nastapartio ry:n tapahtumakalenteri s.6
NaPan huikea hallitus s. 7
SeTa-leirin mainos s. 9
Sudarisivut s. 10
Terveisiä Tammelan perheeltä s.13
SeTa-leiri s.14
Sammakot esittäytyvät s.16
Joulukampanja s.17
Suihkis s.18
Iltatarina s.19
Sudarisivujen vastaukset s.20
3

Ilmoitustaulu
Töräyksen deadlinet
5.3, 7.5, 1.9, 12.12

SeikkailijaTarpojaleiri
Luomaniemessä
17.-19.2

Jutut sähköpostiin
marjoanttila96@gmail.com

Töräys kaipailee
lisää juttujen

Partiotoimisto
päivystää
keskiviikkoisin kello
17.30-19

kirjoittajia

Jäsenrekisterinhoitajalla on uusi
sähköposti. Jäsenrekisteriasioissa
yhteyttä osoitteeseen
jasenrekisteri.nastapartio@gmail.com
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Partiotoimisto päivystää joka
keskiviikko klo 17.30-19. Tule piipahtamaan.
Ainakin joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona on tarjolla jotain
pientä kivaa yhteispuuhastelua peruspäivystyksen lisäksi.
Mahdollisesti muulloinkin. Seuraa ilmoittelua ja tule paikan päälle
jutustelemaan toisten kanssa.
Mukaan ovat erityisen tervetulleita Nastapartion johtajiston
lisäksi kaikki uudet ja vanhat aikuiset, tarpoja-, samoaja- ja
vaeltajaikäiset partiolaiset, partiolaisten vanhemmat sekä muut
partiotouhuista kiinnostuneet.
Tervetuloa
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NASTAPARTIO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2017
Nämä päivämäärät kannattaa ainakin merkitä kalenteriin. Lisää tapahtumia löydät
Partio.fi sivuilta ja Nastapartion nettisivuilta.
TAMMIKUU

KESÄ- JA HEINÄKUU

8.1 Ikipartio kokoontuu
13.-15.1 Hallituksen kokous

31.7.-6.8 Lippukunnan kesäleiri
ELOKUU

HELMIKUU

6.8 Ikipartio kokoontuu
16.8 Johtajien kaudenavaus
23.8 Syyskaudenavaustapahtuma

5.2 Ikipartio kokoontuu
17.-19.2 Seikkailija-Tarpojaleiri, Luomaniemi
Talvileiri vk9

SYYSKUU

MAALISKUU
Yöretki maalis-huhti-toukokuussa
5.3 Ikipartio kokoontuu
12.3 Hallituksen kokous
12.3 Nastapartio ry:n kevätkokous

3.9 Hallituksen kokous
3.9 Ikipartio kokoontuu
8.-10.9 Johtajien koulutusviikonloppu,
Luomaniemi
24.9 Yhteisvastuuprojektin retkipäivä

HUHTIKUU

LOKAKUU

2.4 Ikipartio kokoontuu
9.4 Hallituksen kokous
21.-23.4 Sudenpentuleiri, Luomaniemi
21.-23.4 Pre-ROK, Luomaniemi
22.4 Kakkukisa, Luomaniemi
23.4 Partiomessu, Nastolan kirkko

Yöretki lokakuun aikana
1.10 Ikipartio kokoontuu
15.10 Hallituksen kokous
MARRASKUU
5.11 Ikipartio kokoontuu
19.11 Hallituksen kokous
24.-26.11 Lippukuntaleiri, Luomaniemi
26.11 Nastapartio ry:n syyskokous

TOUKOKUU
Johtajien retki
7.5 ikipartio kokoontuu
21.5 Hallituksen kokous

JOULUKUU
3.12 Johtajien pikkujoulut
6.12 Kynttiläkulkue ja lupauksenanto
11.12 Tonttuilta, Luomaniemi
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Napan huikea hallitus
Henna Pohja on Nastapartion lippukunnanjohtaja ja kovin tyyppi. Henna on
lippukunnanjohtajana vastuussa lippukunnan toiminnasta ja johtamisesta. Hän
ohjaa Napan hallituksen toimintaa ja on ajan tasalla lippukunnan meiningeistä.
Henna innostaa lippukunnan muuta johtajistoa ja pyrkii aktiivisesti parantamaan
Napan toimintaa. Hän on lippukunnan virallinen edustaja, joka pitää homman
iloisena ja huolehtii johtajiston jaksamisesta.

Juha Istukaissaari toimii Napan lippukunnanjohtajan apulaisena, joka paikkaa
varsinaista johtajaa tämän ollessa estynyt. Juha auttaa lippukunnanjohtajaa muun
muassa anomalla Napalaisille myönnettäviä ansiomerkkejä sekä hän pitää huolen
johtajistosta vastaamalla näiden johtajahuollosta. Jotta lippukunnassa oltaisiin
perillä merkkipäivienkin kulusta, Juha hoitaa niihin liittyvät asiat yhdessä hallituksen
kanssa.

Jaana Gran on Nastapartion pestijohtaja ja on yksi kolmesta isosta kihosta
lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa. Jaanalla on suuri vastuu huolehtia
lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten motivaatiosta ja kouluttautumisesta. Jaana
on selvillä alueen partiokoulutuksista ja niiden sisällöistä ja hän huolehtii
pestijärjestelmän toiminnasta. Hän kehittää lippukunnan pestijärjestelmää ja pitää
huolen, että määräaikaisuus ja nousujohteisuus toteutuvat.

Julia Bergdahl toimii lippukuntamme ohjelmajohtajana ja täten kuuluu kovaan
kolmikkoon. Lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja tekevät tiivistä
yhteistyötä Nastapartion toiminnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Julia johtaa
kasvatustoiminnan toteutumista kaikissa ikäkausissa ja on tukena ikäkausivastaaville
ja ryhmänjohtajille. Julia on selvillä ikäkausien tilanteista ja varmistaa, että kaikille
ryhmille on tarjolla partio-ohjelman mukaista hupaisaa toimintaa. Ohjelmajohtajan
kautta toimii myös tapahtumanasta, joka on vastuussa lippukunnan vuosittaisista
tapahtumista.

Janita Rintala, pienestä koostaan huolimatta, hoitaa suurta roolia Napan
tapahtumanastana. Janitan ansiosta saamme tulevana partiovuonna nauttia
kaikenmoisesta menosta. Hän huolehtii, että tapahtumiin löytyy tekevää väkeä
avuksi, sekä varmistaa että tapahtumat toteutetaan ajoissa ja kunnolla.
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Ida Auvinen on lippukuntamme eränasta sekä erätaitojen kiistämätön kuningas.
Ida mahdollistaa lippukunnan leirit sekä kilpailumenot hankkimalla tekijöitä, sekä
innostamalla kaikkia mukaan aktiivisesti hänen ansiostaan parantuvaan
erätoimintaan. Ida tarjoaa apunsa ryhmänjohtajille, jotta eräily olisi mahdollista.

Jani Vestola on täsmällinen sekä aika ajoin asiallinen ja täten oiva toimimaan
Napan hallituksen sihteerinä, jonka ansiosta lippukunnan asiat pysyvät
järjestyksessä. Jani pitää hallituksen viralliset asiat sekä laatimansa asiakirjat
kunnossa ja arkistoituina. Hän myös kerää tietoa lippukunnan tapahtumista ja näin
ollen ylläpitää Napan jäsenrekisterin tietoja.

Harri ”Korppu” Korkeamäki toimii Napan talousnastana ja varmistaa
lippukuntamme talouden tasapainon. Jotta Napan raha-asiat pysyvät kunnossa Harri
on aktiivisesti tietoisena kuluista ja menoista, näin ollen pitää yhteydet pankkiin
kunnossa eikä jätä rahaliikennettä ruuhkautumaan. Hallituksen talousryhmän
kanssa hän hoitaa kirjanpitoa ja pitää lippukunnan sekä sen johtajat perillä laki- ja
käytäntömuutoksista.

Jasse Ahokas teknisen osaamisensa suomin etuuksin hoitaa lippukuntamme
tiedotusta. Jasse pyrkii parantamaan Napan sisäistä tiedon kulkua apunaan
äärimmäisen komea tiedotusassistentti Aleksi Suortti. Jassen ja Aleksin tavoite on
nostaa Nastapartion media- ja viestintäosaaminen pois keskiajalta.

Hanna-Kaisa Varjonen ei varsinaisesti ole Nastapartion hallituksen jäsen, mutta
hänellä on hallituksessa puheoikeus ja on yhtä tärkeässä osassa jengiä, kuin
muutkin. Hanna-Kaisa on Nastapartion oma Seppo eli seurakunnan
partiotyöntekijänä. Hän siis toimii Nastolan Seurakunnan ja lippukuntamme välisenä
linkkinä. Hanna-Kaisalla on myös vielä yksi hyvin merkittävä rooli Nastapartiossa.
Hän on lippukuntamme Turva-aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä, jos
lippukuntalainen kokee syrjintää tai kiusaamista. Hanna-Kaisaa on helppo lähestyä ja
hänelle voi kertoa partiohuolensa.
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Nastapartion seikkalija-tarpojaleiri
Luomaniemessä 17-19.2.2017
Hinta 35 €

Ilmoittautumaan pääset ilmoittautumislinkin tai
Nastapartion nettisivujen kautta.
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=13720
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2017

Nähdään leirillä!
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SUDARI
Arvoituksia
1. Miksi intiaanit käyttävät punaisia henkseleitä?
____________________________________
2. Kuinka monta kertaa lapsi voi haukata kokonaisesta kakusta?
____________________________________
3. Mikä on hitauden huippu?
____________________________________
4. Kummalle puolelle kukku munii?
____________________________________
5. Aukeaako vai sulkeutuuko laatikko kun kahvaa käännetään nuolen osoittamaan
suuntaan?
____________________________________

Lisää arvoituksia osoitteessa http://www.arvoituksia.fi
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SIVUT
Osaatko yhdistää kartassa olevat
kirjaimet oikeisiin partiopiireihin?

__Uudenmaan Partiopiiri ry
__Lapin Partiolaiset ry
__Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry
__Pohjanmaan Partiolaiset ry
__Järvi-Suomen Partiolaiset ry
__Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
__Kymenlaakson Partiopiiri ry
__Lounais-Suomen Partiopiiri ry
__Hämeen Partiopiiri ry

Mihin partiopiiriin Nastapartio
kuuluu?
________________________________
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Osaatko selittää sanat?
Esim. Sudenpentu on 7-10-vuotias partiolainen

Sampo:________________________________________________________________
Lauma:________________________________________________________________
Sisupartiolainen:_________________________________________________________
Kolo:_________________________________________________________________
Partiopiiri:_____________________________________________________________
EVP:_________________________________________________________________
Samoajaluotsi:__________________________________________________________
Partiohuivi:_____________________________________________________________
Meripartio:_____________________________________________________________
Venekunnanjohtaja:______________________________________________________
Tarpoja:_______________________________________________________________
Samoaja:______________________________________________________________
Vaeltajaluotsi:___________________________________________________________
Seikkailija:_____________________________________________________________
Lippukunta:_____________________________________________________________

Sudarisivujen vastaukset löydät Töräyksen takakannesta.
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Kaikille Nastapartiolaisille Rauhallista Joulua
ja Onnea Vuodella 2017!

Toivottaa Tammelan perhe
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SeTa-leiri Luomaniemessä 7.9.10.2016
Salapoliisi aiheinen leiri alkoi perjantaina klo 19.00. Leirin isona pomona
toimi Maija ja muita johtajia olivat Jamppa, Nina K, Julia, Jaana, Nanna
sekä Jenni. Kaikki 31 leiriläistä pääsivät heti tositoimiin etsiessään
huoneisiin piilotettuja vihjeitä illan ohjelmaa varten. Illan aikana leiriläiset
muun muassa tekivät omat muistivihot sekä metsästivät ulkoa lappuja,
joissa oli viittomakieliset aakkoset. Vatsa täynnä oli hyvä käydä
nukkumaan.
Lauantai alkoi tuttuun tapaan lipun nostolla sekä aamiaisella.
Aamupalan aikana leirikeskus oli vuorattu iltalehden uutisella kadonneista
tikkareista. Oli aika aloittaa selvittämään rikosta. Päivän aikana leiriläiset
suorittivat ryhmissä monenlaisia rasteja. Heidän tehtävänään oli muun
muassa valmistaa oma periskooppi, tunnistaa eri makuja & hajuja,
ratkaista viittomakielinen video, harjoitella salakirjoitusta sekä selviytyä
ulos pakohuoneesta. Rasteilta ryhmä sai erilaisia vihjeitä rikoksen
tekijästä. Toimeliaan päivän jälkeen oli aika mennä saunaan. Saunomisen
jälkeen saimme nauttia leiriläisten itse toteuttamasta iltaohjelmasta, joka
sisälsi niin sketsejä, laululeikkejä kuin tietovisankin. Seikkailijoiden
mennessä nukkumaan saivat Tarpojat jäädä askartelutilaan tekemään
paracord rannekkeita. Lopulta viimeinenkin tarpoja antoi unen tulla ja
Luomaniemi hiljeni. Toimistossa tosin hihitys jatkui vielä tämänkin
jälkeen..

Leiriläisten tekemiä periskooppeja
Iltalehden uutinen
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Sunnuntain valjettua oli aika paljastaa viimeinen vihje rikollisesta.
Aamupäivä sujui ripeästi siivotessa ja pakatessa omia tavaroita. Lopuksi
kokoonnuimme vielä liikuntasaliin kertomaan kuka oli tehnyt rikoksen.
Syylliseksi paljastui Jenni, joka oli ajatellut laittaa tikkarit kioskiin, josta ne
leirin lopussa löytyisivät varmasti. Jokainen leiriläinen sai lopuksi tikkarin.
Kaikki seikkailijat saivat myös salapoliisi-merkin. Lipunlaskun jälkeen oli
aika lähteä kotiin.
Kiitos mahtavasta leiristä niin johtajaporukalle kuin leiriläisillekin!
Julia

Tarpojat tekemässä paracord rannekkeita

Leiriläiset lipunnostossa

Puuhun kolvatut nimikyltit

Johtajat testaamassa pakohuonetta
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Moikka!

Olemme Sammakkoja. Meidän ryhmään kuuluu Aati, Nella Sii,
Nella Sil, Kreetta, Iiri, Emma K, Emma I ja Joose. Ikäkautemme on
Tarpojat. Ryhmämme on ollut toiminnassa jo kuusi vuotta.
Kokoonnumme tiistaisin partiotoimistolla Klo 17:15 – 18:45.
Johtajiamme ovat Julia ja Olli. Olemme syksyn aikana
suorittaneet yhteiskunta-tarppoa. Siihen on kuulunut muun
muassa tutustumista yhdysvaltalaiseen kulttuuriin,
ensiaputaitojen kertaamista, toimiston siivoamista sekä
kaupunkisuunnistusta. Joulukuussa olemme menimme
Arramajalle omalle leirillemme.
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Nastapartion joulukampanja 2016
Myimme yhteensä 916 kalenteria ja 677 korttipakettia. Elikkäs lippukunta
myi 8,56 tuotetta/jäsen.
Viime vuoteen verrattuna kalenterien myynti hieman nousi, mutta
korttien laski.

Napan joulukampanjan palkitut
1. Iida Holopainen, Tattimurmelit, 50 euron lahjakortti Partioaittaan
2. Heli Korkeamäki, Ilvekset, 30 euron lahjakortti Partioaittaan
3. Joose Laakso, Sammakot, 20 euron lahjakortti Partioaittaan
Ryhmäpalkinnon ansaitsi Ilvekset ryhmä. He saivat palkinnokseen
sisäänpääsyn Pajulahden seikkailupuistoon.

Kiitokset vielä myös joulukampanjapäällikölle Jani Varjoselle!
Töräys onnittelee kaikkia palkittuja!
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SeTan iltaohjelmassa: Mikä on Venäjän pääkaupunki? Maija kysyy:
”Onko se Moskova?”

Jamppa törmäilee tolppiin Cliptonin uniteen jälkeen
Tarpoja toteaa: ”Jampan pitää katsoa kun nuoremmat
liikkuu!”
Maijan silmiä väsyttää
Julia ja Jamppa nauttivat Cliptonin teestä

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi
ilmiantaa kenelle tahansa Töräyksen toimittajista tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
marjoanttila96@gmail.com

18

Terpon retki
Terppo eräjormaili vuoristossa ja löysi pullonhengen. Susi
vartioi pullonhenkeä. Terppo antoi taikarahaa sudelle
saadakseen pullon itselleen. Terppo hieroi pulloa, ja pullon
henki tuli esiin. Henki antoi Terpolle neljä toivetta. Terpon
ensimmäinen toive oli, ettei hän koskaan roskaisi.
Seuraavaksi hän toivoi taikurin taitoja. Kolmas toive
Terpolla oli, että saisi paljon ruokaa, erityisesti kalaa.
Terppo nimittäin halusi antaa kaikki herkut köyhille. Susi
on ollut suureksi avuksi köyhille aiemmin. Viimeinen toive
oli, että hän saisi loputtomiin toiveita. Pullonhenki toteutti
kaikki Terpon toiveet. Pullonhengen tapaamisen jälkeen
Terppo palautti pullon sudelle ja antoi suden tehdä
lopputoiveet, sillä Terpolla oli kiire kylään auttamaan
vanhuksia. Terpolla oli jo pitkä päivä takana, joten hän
päätti mennä päiväunille kotiin. Terpon koti on
pitkänmallinen vaalean sininen turkoosilla katolla. Siellä
hän nukkui hyvin takanlämmössä kiikkustuollilla äidin
laittaessa spagettia. Jälkiruoaksi Terppo tiesi saavansa
vohveleita mansikkajäätelöllä. Sen pituinen se.
Tarina kirjoitettu SeTa-leirllä
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SUDARISIVUJEN VASTAUKSET
1.Että housut pysyvät jalassa
2.Yhden kerran, koska sitten se ei enään ole kokonainen
3.Etana joka jarruttaa kaarteessa
4.Kukko ei muni
5.Aukeaa, näet sen seuraamalla rattaita ja katsomalla jokaisen rattaan pyörimissuunnan
A Lapin Partiolaiset ry
B Pohjanmaan Partiolaiset ry
C Järvi-Suomen Partiolaiset ry
D Lounais-Suomen Partiopiiri ry
E Hämeen Partiopiiri ry
F Kymenlaakson Partiopiiri ry
G Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
H Uudenmaan Partiopiiri ry
I Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Nastapartio kuuluu Hämeen Partiopiiriin
Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.
Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.
Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden
tai muun ominaisuuden takia.
Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.
Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella
partiopiireihin.
EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.
Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.
Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen
huivinsa.
Meripartio = Meripartiolippukunnissa on muun partio-ohjelman lisäksi meripartio-ohjelmaa
eli mm. perehtyvät veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.
Venekunnanjohtaja = Meripartiolaisten vartionjohtaja
Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.
Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.
Vaeltajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 22-vuotias.
Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein
itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.
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