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Toimituksen sana
Minkälaisia jouluperinteitä teillä on? Vietättekö joulua perheen kesken vai sukulaisten
tai ystävien kanssa? Mitenkäs ehtiikö joulupukki käymään teidän kotona?
Joulun aikaa ja joulua vietetään ympäri maailman hieman eri tavalla.
Islannissa lasten luona vierailevat joulupojat. Kolmetoista keppostelevaa tonttua
vierailee lasten luona kaikkialla maassa kolmenatoista joulua edeltävänä iltana. Lapset
laittavat ikkunalle heidän parhaat kenkänsä, jotka joulupojat täyttävät. Kilttien lasten
kenkiin laitetaan lahjoja, kun taas tuhmien lasten kenkiin laitetaan mädäntyneitä
perunoita.
Norjassa taas yksi jouluperinteistä on se, että ihmiset piilottavat luutansa. Luutien
piilottamis-perinne on lähtenyt siitä liikkeelle, kun ihmiset uskoivat siihen, että noidat
ja pahat henget lähtevät jouluaattona liikkeelle etsien luutia, joilla voisivat lentää.
Tätä perinnettä toteutetaan edelleen.
Venezuelassa matka joulukirkkoon taitetaan rullaluistimilla. Rullaluistimilla liikkeelle
lähteminen on niin suosittua, että kaupungin kadut suljetaan autolta, jotta
luisteleminen kirkkoon tapahtuisi turvallisesti. Venezuelassa joulupöytää ei
välttämättä korista kinkku vaan höyrystämällä kypsennetty maissijauhosta tehty
lettu, joka on täytetty lihalla.
Miltä sinusta nämä erilaiset jouluperinteet kuulostavat?
https://www.momondo.fi/discover/artikkeli/maailman-jouluperinteet
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Unlock a new world
Maailmanjamboree oli teemansa mukainen – unohtumaton seikkailu!
Paluu Suomeen ja normaaliin arkeen kahden viikon leirin jälkeen vaati sopeutumista. Enää en
voinut pysäyttää kadulla ohikulkevaa ihmistä ja jäädä juttelemaan. Bussiin mennessäni ei ollutkaan
enää soveliasta aloittaa keskustelua ventovieraan vierustoverin kanssa. Jo viereen istuminen oli
riittävän sosiaalinen ele.
Pidätin muutaman ensimmäisen viikon
hengitystä suihkuun mennessä, kunnes
muistin, että hanasta saa kääntämällä
lämmintä vettä. Hiukset pystyin pesemään
jälleen kaksin käsin, kun suihkun letkussa
ei tarvinnut roikkua saadakseen vettä.
Saunominen oli jälleen normaalia
toimintaa eikä kukaan katsonut kuin hullua
saunaan mennessäni!
Arjen alkaessa havaitsin taas olevani se
puhelias tyyppi, jolta ei saa suunvuoroa.
Kyllä, uskokaa tai älkää, olen monen
ulkomaalaisen mielestä vähäsanainen!
Vaikka leiri oli ikimuistoinen, niin kaikkea ei jäänyt ikävä. Ruoka ja ruokakaupan tarjonta oli suuri
kulttuurillinen shokki omalla kohdallani, jota toivottavasti en joudu toiste kokemaan. Jo
kasvatuksellisesta näkökulmasta oli erikoista, ettei kaupasta voinut todellisuudessa ostaa mitään
raaka-aineita itse. Kananmunat olivat valmiissa tölkeissä munamaitoseoksina, jauheliha
puristettuna pihveiksi ja puurot annospusseissa runsaalla sokerilla höystettynä.
Asiakastyytyväisyyttä pyrittiin pitämään korkealla ruokakaupassa muun muassa aamuisilla
popcorn-tarjoiluilla – liekö asia hyvä vai erittäin erikoinen, kun kaupan ovella sait jo ennen aamu
kuutta pussillisen popcorneja…
Kaikesta huolimatta, kokemus oli
sanoin kuvaamaton. Harvoin sitä
törmää karhuun yöllä golf-autolla
ajellessa tai pääsee keskustelemaan
niin eri lähtökohdista ja kulttuureista
olevien ihmisten kanssa!
Seuraavia unohtumattomia
partioseikkailuja odotellen,
Ida
Ps. Leirillä naurettiin monesti Finnish nightmares –
sarjakuville ja monet olivat yllättyneitä, että nämä ovat
hyvin totuudenmukaisia suomalaisessa kulttuurissa.
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”Ei moreeni, ei graniitti, kiiltää kuin timantti, katinkultaa kalliimpi, Suomineidon kasvatti: Aurum!”
Leiripäivä, kulttuuripäivä, keskiäiset ja swoppaus
Tyypillinen leiripäivä
menisi jotakuinkin näin:
Edellisenä iltana mietittiin, mitä
kukin haluaisi tehdä, jonka mukaan
muodostettiin ryhmät, joissa päivän
aikana liikuttiin. Ryhmät saattoivat
kasvaa tai kutistua päivän aikana, eli
mitään ei oltu kiveen kirjoitettu.
Minä ja neljä muuta olimme
päättäneet lähteä aamusta
jousiampumaan, ja niin me sitten
lähdimme aamutoimien jälkeen
vaeltamaan kohti jousiammunta
paikkaa. Aikamme ammuttuamme
lähdimme takaisin kohti
leirilippukuntaamme ja päätimme siinä matkan varrella, että minä ja
ystäväni Iia lähtisimme Faith And Beliefs laaksoon ja muut menisivät suorittamaan
vesiaktiviteetteja.
Laaksossa oli pakohuone, johon päätimme osallistua. Mutta eihän pakohuoneeseen toki
kahdestaan voi mennä! Pakohuonetta pyörittävät henkilöt laittoivatkin meidät samaan ryhmään
kahden ruotsalaisen ja norjalaisen kanssa. Tehtävänämme oli tietenkin paeta huoneesta,
mutta ensimmäisenä piti keksiä ryhmälle nimi ja se oli haastavinta! Hetken pohdittuamme
totesimme, että yhdistäisimme maistamme suosituimmat jutut nimeksi ja niin meistä
tuli Chocolate covered Moomins from Ikea. Huoneita oli kaksi erilaista, tai ”huoneita”, telttaan
rakennettuja tehtävätiloja. Pakohuoneessa oli tietysti valvoja, jolla oli varmaan hauskaa kuunnella
moniäänistä ja kielistä pakopohdintaa.
Pakohuoneesta pois päästyämme lähdimme
pelaamaan korttia norjalaisen kanssa ja
juttelimme mukavia. Pelaamisen jälkeen minä
ja Iia menimme vielä laitesukeltamaan ja saimme
hienot merkit!
Kulttuuripäivä oli ehdottomasti yksi suosikki
päivistäni leirillä. Leirilippukuntamme jaettiin
kolmeen vuoroon, joissa esittelimme Suomea. Me
toimme mukanamme leikkejä, salmiakkia
ja Finnish Nightmares kirjasta otettuja kuvia.
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Kun ei ollut oma vuoro esitellä Suomea niin sai mennä
kiertelemään alaleirin muita kulttuureita, joita oli leirillä
todella paljon!
Minä ja Iia lähdimme yhdessä kiertelemään ja löysimme
japanilaisten esittelystä kaksi ruotsalaista, joiden kanssa
tuskailimme yhdessä, että miten ihmeessä se origami joutsen
nyt kasattiinkaan. Loppupäivän päädyimmekin seikkailemaan
kulttuureja läpi ruotsalaisten kanssa.
Keskiäiset! Leirin puoliväliä juhlittiin keskiäisillä, koko
jamboreeleiri kokoontui esiintymislavan tapahtumia
seuraamaan. Tunnelma oli upea, esitykset hienoja.
Jokaisessa kokoontumisessa oli aina Motivaatiopuhuja,
joka esim auttoi juontajia ratkaisemaan ongelman teeman
mukaisesti. Yksi motivaatiopuhujista oli Bear Grylls, joka
puhui elämälle tärkeistä arvoista ja luonnosta sekä tietysti
sen kunnioittamisesta.
Swoppailua!
Toisin kuin meillä Suomessa,
ulkomailla swoppaillaan paljon. Se on suuri osa
leirikokemusta ja monet “pystyttävät” swoppikojun.
Minäkin päätin kokeilla ystäväni Roosan kanssa. Se oli
yllättävän kivaa. Ensin ajattelin, että olisi ihan tylsää vain
istua paikoillaan, mutta todella moni jäi juttelemaan ja
kertomaan omista partiokokemuksistaan. Minä pidin
erittäin paljon huiveista ja sainkin muutaman vaihdettua.
Päätyipä mukaani myös NaPan merkki, löydätkö sinä
sen?

Kuvassa ranteessani on Novus. Novus oli sellainen laite,
että kun sillä piippasi jonkun toisen Novusta, niin sai
tämän yhteystiedot, mitä hän sitten olikaan valinnut
sinne laittaa. Näin ei haitannut, vaikkei olisikaan ollut
mukana puhelinta tai paperia, vaan kaverin yhteystiedot
sai sovelluksesta vain nappia painamalla. Nerokasta!
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SUDARI
Mikä sana kirjaimista muodostuu?
KUKKIN = ___________________________________________
LUKKIPUUJO = ________________________________________
LUUSUKUIJO = _________________________________________
PIKAPARKKU = ________________________________________
TUNTOT = ____________________________________________
LUOMIPALL = _________________________________________
PUNKUNRI NEEPTOTNA = ________________________________
Ketkä kaksi keskustelee keskenään? Kenties tonttu ja joulupukki? Täydennä hahmot haluamallasi
tavalla esimerkiksi tontuksi ja joulupukiksi ja täydennä puhekuplat.

8

SIVUT
Mikä sana muodostuu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Luumutäytteinen jouluherkku
2. Petteri Punakuono on tällainen
3. Aatto yönä uunissa paistettu herkku
4. Peruna-, porkkana ja ?-laatikko
5. __________________ tarkoittaa joulua edeltävää vajaan neljän viikon mittaista jaksoa
kristillisessä kirkollisessa kalenterissa
6. Marraskuu, _____________, tammikuu, helmikuu…
7. Joulumakeinen
8. Joulupukki tuo näitä kilteille lapsille
9. Joulupöydän lintu
10. Joulupukin kulkuväline
11. Korkeimmalla joulukuusessa loistaa?
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NaPamboree 4.-6.10.2019
Leirin teema ja ohjelma perustui Länsi-Virginiassa
pidettyyn maailman Jamboreeseen. Meitä
nastapartiolaisia leirillä oli mukana yhteensä 6.
Jamboreella olleet halusivat tuoda muille
nastapartiolaisille myös pienen palasen heidän
kokemuksestaan.
Luomaniemen lentokentälle saapui perjantaina sankoin
joukoin seikkailijaikäisiä sekä sitä vanhempia
nastapartiolaisia, joiden päämääränä oli Washington DC.
Se mitä siellä tapahtuu oli kaikille vielä epäselvää..
Lähtöselvityksen auetessa kello 19, jokaiselle matkaan lähtijälle jaettiin matkalaukkuja vastaan
lentoliput. Matkatavarat kiidätettiin super nopean liukuhihnan ja henkilökunnan avustuksella
lentokoneen ruumaan.
Ennen JamboAir koneeseen pääsyä, jokaisen matkustajan tuli läpäistä
turvatarkastus. Turvatarkastuksen työntekijät eivät päästäneet ketään
helpolla. Taisi lentolippujen tarkastaminenkin aiheuttaa toisille
matkustajille pään vaivaa, kun heitä epäiltiin lentolippujen
väärentämisestä.
Tiedossa oli pitkä lentomatka, sillä lentoreitti kulki Reykjavikin kautta.
Ennen lentokoneen liikkeelle lähtemistä lentokoneessa käytiin
lentoemojen ja stuertin ohjauksessa läpi muun muassa
turvallisuusohjeet. Jotta matka kohteeseen ei olisi pitkä ja puuduttava,
oli matkustajille järjestetty ohjelmaa lentomatkojen ajaksi.
Ensimmäisellä lentomatkalla Jamboreella olleet
nastapartiolaiset näyttivät kuvia ohjeismatkastaan ja
toisella lentomatkalla matkustajat saivat nauttia
kuvista itse leiriltä. Koska matka oli tiedettävästi
pitkä, ja kello Washington DC:hen saapuessa ties mitä, halusivat lentokoneen
henkilökunta tarjota matkustajilleen parasta mahdollista palvelua.
Lentokoneessa tarjoiltiin iltapala sekä pidettiin iltahartaus.
Washington DC, täällä ollaan! Nyt nopsaan hakemaan matkatavarat sekä
ilmoittautumaan hotellin respaan, jotta vihdoin päästäisiin nukkumaan, onhan
kello jo ties mitä. Mutta missä minun matkatavarani on? Pienien selvittelyiden
jälkeen jokainen kuitenkin sai omat matkatavaransa, joten voitiin huokaista vaan
helpotuksesta, ettei hammasharja jäänyt Luomaniemen lentokentälle.
Hotellin marmorisen respan takana työskenteli kaksi palveluhaluista ja innokasta
työntekijää, jotka ohjeistivat matkustajamme omiin huoneisiinsa.
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Iltapuuhien jälkeen toisten oli hieman hankala saada unen
päästä kiinni, mikä ei toisaalta ollut ihme, koska pieni jännitys
seuraavan päivän ohjelmasta piti huolen siitä, ettei
nukahtaminen ollut ihan helppoa.
Lauantai aamun valjetessa, jokaisen partiolaisen herättyään ja
perinteisten aamutoimien ja ohjelmien jälkeen suunnattiin
hotellin aamupalalle. Aamupala ei ollut mitenkään perinteinen,
sillä tarjolla oli muun muassa pekonia ja munakokkelia.
Aamupalan jälkeen jokainen hotellin asukas sai tehtäväkseen
poimia itselleen eväät annetuista vaihtoehdoista.
Eväsvaihtoehtoja olivat muun muassa rusinat, pähkinät, erilaiset
hedelmät ja leivät. Lisäksi löytyi myös vähän makeaakin.
Maailman Jamboreella oli tapana, että joka aamu aamupalan
yhteydessä kerättiin itselle eväspussit, jonka antimia sai sitten
pitkin päivää syödä.
Aamupalan ja eväspussin kasauksen jälkeen olikin tarkoitus
siirtyä päivän aktiviteettien pariin. Kuitenkin ennen sitä
joukkoomme saapui lisäksi sudenpennut.
Lauantaiksi oltiin järjestelty erilaisia rasteja. Jamboreen tavoin,
jokainen sai itse päättää mihin aktiviteettiin haluaa mennä. Nyt
ei siis ollut mitään sovittua järjestetystä minkä mukaan rastit
tulisi kiertää. Se piti kuitenkin muistaa, että yksin ei saanut
kulkea, vaan mukana piti olla vähintään yksi kaveri. Rasteja sai
siis kiertää miten päin tahansa ja samalla rastilla sai käydä
useampaan kertaan.
Lauantaipäivän rasteja oli:
- suppailu ja tasapainoilu -rasti
- ammuntarasti
- temppurasti
- ruokarasti (sudenpennut)
- nikkarointirasti (Ilveslyhty)
- kulttuurirasti
Lauantaipäivä menikin nopsaa erilaisia rasteja kierrellen. Rastien
yhteydessä seikkailijat ja siitä vanhemmat söivät lounaaksi
keräämiään eväitä ja sudenpennut valmistivat kinkkupastaa.
Rasteja kierreltiin päivälliseen saakka. Päivälliseksi tarjoiltiin hampurilaisia. Jokainen sai itse
päättää mitä burgeriinsa laittoi. Herkullisen päivällisen jälkeen olikin aika vilkuttaa sudenpennuille
ja jatkaa iltaa hieman isompien nastapartiolaisten kanssa.
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Jotta hauskuus ja tekeminen ei loppuisi liian aikaisin tiedossa oli vielä saunomista, iltaohjelma,
iltapala sekä iltahartaus. Ennen iltaohjelmaa käytiin perinteisesti saunomassa ja rohkeimmat jopa
halusivat käydä uimassa ja vielä vähän suppailla.
Jokaiselle hotellihuonekunnalle annettiin tehtäväksi suunnitella iltaohjelma. Näin varmistettiin,
ettei iltaohjelmasta puuttunut tekeminen, saatika sitten nauraminen ja hauskanpito. Iltaohjelma
sisälsi laululeikkijä, kilpailuja ja erilaisia pelejä.
Iltaohjelman jälkeen siirryttiin perinteisesti perinteiselle iltapalalle, jota seurasi iltahartaus ja
nukkumaan meno.
Sunnuntaiaamuna toteutettiin jokaiselle leirille perinteiset ohjelmat, siivousta myöden, vaikka
yövyttiinkin hienossa hotellissa. Hotellin siivoojat eivät vaan jostain kumman syystä saapuneet
paikalle. Siivouksen lomassa tapahtui teleporttaus takaisin Luomaniemenleiri keskukseen, jossa
leiri päättyi kello 11.
Lisää kuvia leiristä löytyy Nastapartion nettisivuilta.
-
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Marjo

Sari (5 v) muistelee NaPamboree-leiriä:
Leirillä oli kivaa kaikki leikkimiset. Oli kivaa kun leikittiin lentokonetta aluksi. Se lentokentän
täksvrii oli kivaa ja dumlekarkkien syöminen. Keinuminen oli kivaa. Köysirata oli tosi kivaa,
parasta rastia! Lyhdynteko oli kivaa. Teekupin koristelu oli kivaa. Trangialla oli kivaa
makaroonivaihe ja se syöminen oli kivaa. Saunassa käynti oli kivaa. Tuntui
ulkomaanmatkalta ja syötiin ranskalaisia perunoita ja hampurilaisia.
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Samassa teltassa nukkuminen on yhtä kuin
syysloma
Suppailu, melonta,
soutaminen – rakkaalla
tekemisellä on monta
nimeä

7/5 ilmoitti etteivät tykkää
hernekeitosta

Kuka pierasi? – Ei
ainakaan Jamppa

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
sähköpostilla osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com

14

Legenda tallin eläimistä
Isä Jumala alkoi suunnitella Jeesuksen syntymää. Sitä varten oli paljon
tekemistä, ja hän tarvitsi apua. Niinpä hän kutsui enkeli Gabrielin
luokseen.
”Koko luomakunnan täytyy olla todistamassa Jeesuksen syntymää. Emme
voi kutsua kaikkia eläimiä paikalle, vaan muutama saa edustaa heitä. Mene
maan päälle ja etsi sopivat eläimet”, Jumala sanoi Gabrielille.
Gabriel lensi maahan ja alkoi etsiä seimen äärelle sopivia eläimiä.
Ensimmäisenä paikalle asteli mahtipontinen leijona. ”Minä olen eläinten
kuningas”, leijona karjui. ”Minun pitää ehdottomasti saada olla paikalla
Jumalan Pojan syntyessä.” Arkkienkeli Gabriel pudisteli päätään. ”Ei”,
hän sanoi leijonalle. ”Jumalan Poika ei tule maan päälle etsimään valtaa ja
kunniaa.” Ja niin Gabriel käännytti leijonan tiehensä.
Seuraavana paikalle tepasteli riikinkukko sateenkaaren väreissä loistava
pyrstö levällään. ”Minun tulee olla paikalla lapsen syntyessä”, riikinkukko
pöyhkeili. ”Vain minä voin kauneudellani tehdä tallista taivaan ja maan
kuninkaalle sopivan syntymäpaikan”, se rehvasteli. ”Jumalan Poika ei
viihdy pöyhkeyden ja omahyväisyyden keskellä”, Gabriel sanoi
riikinkukolle ja jatkoi etsimistään.
Samassa paikalle ilmestyi kettu. ”Minua ei voi sivuuttaa, kun valitaan
eläimiä lapsen seimen äärelle”, kettu sanoi. ”Minä pystyn livahtamaan
kenenkään huomaamatta lähimpään kylään ja varastamaan maukkaita
kananpoikia Pyhän perheen syötäväksi”, se sanoi huuliaan
lipoen. ”Jumalan Poika ei tule maan päälle varastamaan toisten omaa”,
Gabriel sanoi ja käänsi ketulle selkänsä.
Puusta kuului kahahdus, kun pöllö lehahti paikalle. ”Minä olen eläimistä
kaikkein viisain”, pöllö huhuili. ”Minun tulee olla läsnä, jotta minä voin
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jälkeenpäin selittää muille, mitä Jumalan Pojan syntymä oikeasti
merkitsee”, pöllö perusteli. Gabriel pudisti jälleen päätään. ”Ei!” hän
sanoi. ”Jumalan Poika ei kaipaa viisaiden selityksiä.”
Eläin toisensa jälkeen tuli Gabrielin luokse. Jokainen kerskui omilla
taidoillaan ja erinomaisuudellaan, mutta Gabriel käännytti yhden toisensa
jälkeen pois.
Lopulta yksikään eläin ei ollut enää tulossa tyrkyttämään itseään seimen
äärelle. Gabriel katseli pettyneenä ympärilleen. Hän ei ollut löytänyt
yhtään seimelle sopivaa eläintä. Silloin Gabriel näki härän ja aasin
seisomassa läheisellä niityllä syömässä ruohoa. Gabriel meni niiden luokse
ja kysyi: ”Mitä teillä on tarjota Jeesus-lapselle?” ”Ei mitään”, härkä ja aasi
vastasivat. ”Eikö yhtään mitään?” Gabriel ihmetteli. Mutta aasi vain huiski
häntäänsä ja härkä puhalteli ilmaa suurista sieraimistaan.
Gabriel katseli näitä vaatimattomia eläimiä: aasin uskollisia silmiä ja härän
jykeviä hartioita. ”Minä valitsen teidät Jumalan Pojan seimen äärelle”,
Gabriel sanoi yllättäen. ”Te olette juuri sopivat eläimet. Aasi saa huiskia
hännällään kärpäsiä vastasyntyneen ympäriltä ja härkä voi lämmittää lasta
hengityksellään”, enkeli perusteli.
Niin valittiin härkä ja aasi todistamaan kuninkaan syntymää maan päälle.
Arkkienkeli Gabriel kelpuutti kaikkein tavallisimmat. Ne, jotka eivät
kehuskelleet omalla erinomaisuudellaan.
Satu Reinikainen
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