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Toimituksen sana 

 
Onko kukaan esittänyt sinulle kysymystä miksi harrastat partiota tai kenties pohtinut, 

että voisi aloittaa partion? Partio.fi sivustolle on kerätty 10 syytä tulla mukaan partio 

toimintaan. 

 

1. Saa uusia kavereita. 

2. Partio on lähellä. 

3. Partio on monipuolinen. 

4. Opit uusia asioita ja taitoja. 

5. Pääset liikkumaan ja retkeilemään luonnossa. 

6. Voit osallistua erikokoisiin tapahtumiin ympäri Suomea. 

7. Voit ryhtyä meripartiolaiseksi tai erikoistua erätaitoihin. 

8. Saat kansainvälisiä kokemuksia. 

9. Yllätyt, minne kaikkialle päädytkään. 

10. Pääset ylittämään itsesi 

 

Vuosittain partiotoiminnassa on mukana n. 65 tuhatta jäsentä ympäri Suomea. 

Partiotoimintaa on lähes kaikissa Suomen kunnissa ja isoimmissa kaupungeissa toimii 

useampia eri lippukuntia. Osa lippukunnista ovat erikoistuneet erätaitoihin tai 

purjehtimiseen. Kyseessä on monipuolinen harrastus, jossa pääsee tekemään ja 

kokeilemaan oikeastaan melkein mitä vain. Voisi sanoa, että partiotoiminta sisältää 

oikeastaan monia eri harrastuksia. Partiossa oppii monia uusita asioita ja taitoja, kuten 

esimerkiksi ensiaputaitoja, karttamerkkejä ja ruoanlaittoa. Toimintaa järjestetään 

paljon luonnossa. Partiotoimintaa on paljon myös oman lippukunnan toiminnan 

ulkopuolella. On erilaisia tapahtumia joita piirit ja partion keskusjärjestö järjestävät, 

kuten esimerkiksi partiotaitokilpailut. Partio on maailmanlaajuinen järjestö, joten 

toimintaa on myös Suomen rajojen ulkopuolella.   
 
https://www.partio.fi/tule-mukaan/10-syyta-liittya-partioon/ 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Suuri kiitos vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 

https://www.partio.fi/tule-mukaan/10-syyta-liittya-partioon/
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ILMOITUSTAULU 
 

Seuraavat Töräyksen deadlinet 
10.9 ja 26.11 

Huomioi, että deadline päivät ovat lauantaisin! 

Nappasitko kuvia esimerkiksi leiriltä tai jostakin 
tapahtumasta?  

 
Nastapartion nettisivuilta löytyy kuvasivusto, jonne on 

kerätty valokuvia erilaisista tapahtumista. Lisääthän 
retken/leirin/tapahtuman kuvia sivustolle, jotta mukavat 

reissut ovat muidenkin nähtävissä.  
 

http://www.nastapartio.fi/kuvasivusto.html 
 

Töräys ohjeet on päivitetty! 
 

Uudet ohjeet löydät esimerkiksi tästä lehdestä ja 
Nastapartion nettisivuilta. 

http://www.nastapartio.fi/kuvasivusto.html
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Talvileiri Hile 14.4–18.4.2022 

 

Pääsin vihdoin kokemaan ensimmäisen ”oikean” talvileirini, kun Hile pystyttiin järjestämään 

vuoden myöhässä. Hile 2022 oli Suomen kolmen pohjoisimman partiopiirin eli Järvi-Suomen, 

Pohjanmaan ja Lapin partiolaisten yhteinen talvileiri, joka järjestettiin Sarriojärvellä pääsiäisenä. 

Osallistuin leirille oululaisen lippukuntani Partiolippukunta Toimarit ry:n kanssa. Leirillä pestinäni 

oli olla tarpoja- ja vaeltajaluotsi. Leirin siirtyminen samalle vuodelle Kajon kanssa verotti 

valitettavasti niin osallistujia kuin tekijöitäkin. Leirille osallistui kuitenkin lähes 600 partiolaista. 

Leiri koostui kolmesta alaleiristä, jotka olivat Routa, Virva ja Naava. Kuuluin näistä jälkimmäiseen 

ja leirilippukuntamme nimi oli Alahinen ja teemana maahiset. Leirilippukunnassamme oli useita 

oululaisia lippukuntia. 

 

Torstai 14.4. 

Torstaina oli varsinainen matkustuspäivä. Aamu alkoi omien (ei olisi kannattanut jättää viimeiseen 

aamuun) ja lippukunnan yhteisten tavaroiden pakkaamisella. Bussikyyti kohti leiripaikkaa lähti noin 

klo 13. Bussimatkan aikana oli hyvin aikaa tehdä villalangasta tupsuja, joita leiriläiset tulisivat 

tarvitsemaan käsityö-laaksossa. Lisäksi keksimme leirilippukunnallemme huudon, joka meni näin: 

Alahisilla naavaparta 

Maahisilla metsämaa 

Siellä kaikki rellestää 

Pulmat, esteet selviää! 

Saavuimme Sarriojärvelle noin klo 18. Saimme yllätykseksemme kuulla, että alaleirimme 

leiripaikkaa oli muutettu vain hetki ennen leirille saapumista. Niinpä päivittäinen kävelymatkamme 

kasvoi useammalla kilometrillä. Oli ainakin hiljaista porukkaa teltoissa iltaisin :D. Lisäksi paikan 

vaihdoksen myötä saimme ehdottomasti kauneimmat maisemat, joissa oli mukava viettää leiriarkea.  

Ennen leiriarjen alkamista oli kuitenkin aika pystyttää teltat. Meidän leirilippukuntaamme 

pystytettiin 7 puolijoukkuetelttaa, joista yksi toimi kuivaustelttana. 
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Perjantai 15.4. 

Perjantaina oli luvassa ensimmäinen kokonainen Hilepäivä ja tietenkin myös avajaiset. Avajaisissa 

tunnelmaa nostettiin laulamalla yhteislauluja ja huutamalla eri piirien sekä kansainvälisten 

vieraiden huudot. Ulkomaalaisia leiriläisiä Hileelle oli saapunut Sveitsistä, Itävallasta sekä 

Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Avajaisten aikana saimme myös kuulla leirinjohtajien haastattelun 

ja arvailla eri lippukuntia vihjeiden avulla.  

 

Avajaisissa kuultiin myös leirin tarinan alku. Hilda Hilekarhu tarvitsi leiriläisten apua rikkoutuneen 

Hileen palasten keräämiseen ja niiden liittämiseen takaisin talven jalokiveksi. Leiriläiset pääsivätkin 

keräilemään hileen palasia erilaisten ohjelmien lomassa. Avajaisista leiriläiset ampaisivat 

ohjelmalaaksoihin, kahvilaan ja oheisohjelmiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
   Kuva: Oskari Pajunpää 

 
 

Lauantai 16.5. 

Lauantaina seikkailijat pääsivät testaamaan suksien kantavuutta haikille. Päivävaelluksen 

suorittaminen hiihtämällä oli osalle seikkailijoista täysin uutta, mutta matkan ponnistukset palkittiin 

lopuksi kaakaolla, leiriherkuilla sekä saunalla! 

 

Haikin aikana tarpojat ja samoajat pääsivät kiertelemään ohjelmalaaksoissa. Ohjelmassa oli niin 

lumisotaa, munabongausta, pakopeliä, frisbeegolfia suksilla kuin jään veistämistäkin. Etenkin 

jääveistoksista tuli huippuhienoja! Illalla oli vielä tarpojien ilta, jossa oli juuri heille suunniteltua 

ohjelmaa. Tarpojailta kokosi koko leirin tarpojat kisailemaan maineesta ja kunniasta seppo.io-
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alustalla. Vartiot ratkaisivat mobiililaitteillaan viisi eri tehtävää, joihin tarvittiin kaikkien tiimin 

jäsenten panosta. Kaikki tehtävät liittyivät leirin teemaan liittyen mytologiaan tai mytologisiin 

hahmoihin. Voittajajoukkueeksi selviytyi tietenkin meidän porukan tarpojavartio Leaderit! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuva: Oskari Pajunpää   Kuva: Onni Pusa 
 
 

Sunnuntai 17.4. 

 

Sitten olikin jo viimeisen kokonaisen leiripäivän aika. Sunnuntaina oli tarpojien ja samoajien vuoro 

lähteä haikille. Toisin sanoen jäin siis ilman hommia toisen tarpojaluotsin kanssa! Päätimmekin 

ilmoittaa itsemme vapaaehtoisiksi keittiöapulaisiksi. Aamupäivä sujuikin nopeasti ruoan jakamisen, 

siivoamisen, roskien viemisen, tiskaamisen, tavaroiden viemisen ja järjestelyn parissa. Tämä pieni 

maistiainen keittiötyöskentelystä sai kyllä arvostamaan kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka 

mahdollistavat meille maittavan ruoan leireille. Kiitos siis teille! 

 

Iltapäivällä oli päättäjäisten vuoro. Leiriläiset pääsivät leirin aikana suorittamaan eri ohjelmia, jotka 

liittyivät hajalleen joutuneisiin ja sekaisin menneisiin tarinoihin. Leiriläiset ansaitsivat ohjelmista 

Hileen palasia, joita koottiin oman alaleirin säiliöön. Päättäjäisissä jokaisen piirin edustajat toivat 

säiliöt yhteen ja palauttivat Vanhan Huurreparran voimat. 

 

Päättäjäisissä meitä viihdyttivät myös erinomaiset esiintyjät. Hileen juontaja (jonka kanssa olin 

istunut paljussa edellisenä päivänä) kertoi olevansa ensimmäistä kertaa isolla partioleirillä mukana. 

Taitava solisti johti meidän yhteislauluja ja kansainväliset vieraat hauskuuttivat meitä omilla 

leikeillään. Päättäjäisten huipentuma oli kuitenkin Kaartin soittokunnan varusmiesbändin keikka. 

Kaikki leiriläiset tempautuivat livemusiikin vietäväksi ja päättäjäisalue tamppaantui hetkessä 

sohjoksi. Viimeisen yhteislaulun soidessa seikkailijat ja tarpojat poistuivat laulavana kulkueena 
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iltapalalle ja omaan leirilippukuntaan. Samoajat ja sitä vanhemmat leiriläiset saivat jäädä 

nauttimaan bändin soitosta. 

 

Keikan lisäksi samoajat saivat erityisoikeuden päästä nauttimaan Narniasta, eli johtajien 

rentoutumiskeitaasta. Meidän oli siis aika luovuttaa lumisauna, tavallinen sauna sekä paljut 

samoajien käyttöön. Huhu kertoo, että musiikista ja Narniasta nautittiin pitkälle yöhön asti, mutta 

minä en ollut niitä enää siinä vaiheessa todistamassa 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kuva: Oskari Pajunpää 

Maanantai 18.4. 

Viimeinen leiriaamu lähti käytiin märissä tunnelmissa. Kamiinan polttaminen ja ilmojen 

lämpeneminen sai nimittäin aikaan sen, että telttamme tulvivat ja tavaramme olivat märkiä. Jotain 

veden määrästä kertoo varmasti se, että edellisenä iltana olin jo lapioinut seikkailijoiden teltasta yli 

4 ämpärillistä vettä! Viimeisenä päivänä tämäkään ei haitannut, vaan aamu alkoi reippaasti 

tavaroiden purkamisella. Ennen aamupalaa olimme jo saaneet purettua ja pakattua 4 telttaa! 

Aamupalan jälkeen sitten reippailimme loputkin tavarat kasaan ja matka kohti Oulua sai alkaa.  

 

Leiriltä jäi paljon hyviä muistoja ja ennen kaikkea uusia tuttavia. Jotain leirielämästä kertoo 

kuitenkin se, että bussin lähdettyä nukahdin välittömästi ja heräsin vasta pysähdyspaikalla. 

Hampparin jälkeen jatkoinkin taas makoisia unia ja heräsin vasta Oulussa :D. Leiriläisten osalta 

leiri loppui tavaroiden pois kantamiseen bussista. Me johtajat jäimme vielä laittamaan tavaroita 

kuivumaan ja paikoilleen sekä hoitamaan muita leirin jälkeisiä hommia. Hile oli ensimmäinen, 

mutta ei toivottavasti viimeinen talvileirini. Hieman jäi kaivelemaan se, etten ole lähdössä Kajolle. 

Märän makuualustan ja -pussin jälkeen Evon pölisevä hiekka alkoi kummasti houkuttelemaan :D 

Leiriterveisin Julia Bergdahl 
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Päiväkahviseuraa-juttu juontaa alkuperäiset juurensa vuoden 1994 kolmannesta Töräyksestä. 

Kyseessä on siis haastattelusarja, jossa on yhteensä 5 kysymystä, jonka lisäksi 

päiväkahviseuralainen saa haastaan juttuun mukaan seuraavan Nastapartiolaisen.  

 

Tällä kertaan Päiväkahviseurana on Korppu. 

 

Oletko valmis? 

 Aina valmiina! Kuten partiolaisen kuuluukin olla. 

Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla. 

 Nastapartiolainen vuodesta 1975. Hitaasti lämpiävä, mutta sinnikkäästi loppuun asti 

tekevä. 

Mikä on Nastolan seudun paras retkipaikka? 

 Laajasti ilmaisten Kalliojärven maastot, jotka ovat kylläkin kokeneet melko suuria 

muutoksia viimeisten, noin 50 vuoden aikana, jolloin olen niissä retkeillyt. Erityisesti 

olen tykästynyt Hirvilammen ympäristöön, ja myös Kalliojärven ja Ahvenlammen 

väliseen alueeseen.  

Ensimmäisen ryhmäsi nimi 

 Sopulit. Vartiomme huuto oli: so so puli puli – SOPULI! 

Ikimuistoisin partiomuistosi tähän mennessä 

 Hyviä ja vielä parempia partiomuistoja on kertynyt vuosikymmenten aikana ’reppuun’ 

niin paljon, että niistä on oikeastaan mahdotonta valita yhtä ikimuistoisinta. Yksi 

mieleen painuneimmista on eräältä lippukunnan yöretkeltä, 80-luvun loppupuolelta. 

Kyseessä oli syksyn yöretki, joka tehtiin Kuorelammen itäpuolelle. Osallistujia oli 

hieman yli 100. Yöretken ohjelmaan oli suunniteltu käyttöikänsä päähän tulleen Suomen 

lipun asianmukainen hävittäminen. Suomen lipunhan saa hävittää vain hautaamalla 

(luonnonkuidut) tai polttamalla. Hävitystavaksi oli valittu polttaminen. Kuorelammen 

eteläpuolitse kulkevan metsäautotien varressa oli pieni sorakuoppa, jonne tehtiin illalla 

iso nuotio. Kaikki kerääntyivät nuotion ympärille illan pimeydessä. Sitten kuusi valittua 

partiolaista toivat lipun, reunoista pidellen, hitaasti ja arvokkaasti nuotion ylle, siten 

että se syttyi palamaan. Muut ympärillä tervehtivät lippua partiotervehdyksellä. 

Tilanne kesti vain lyhyen hetken, mutta oli juhlava ja vaikuttava. Omalla kohdalla se on 

jäänyt toistaiseksi ainoaksi kerraksi, kun olen ollut mukana hävittämässä Suomen 

lippua. Moniin muihinkin tapahtuma teki vaikutuksen, koska asiaa on muisteltu monet 

kerrat jälkeenpäin, aina näihin päiviin asti. 

 

Haastan seuraavaksi lippukunnanjohtajamme Juhan vastaamaan kysymyksiin. 



10 
 

SUDARI 
 
Mikä sana muodostuu nuolen alle? 
       ↓             

      1              

  2                  

3                    

    4                

    5                

      6              

   7                 

8                    

      9              

  10                  

 
1. 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä. 

2. Virallista ____________ käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa 

3. Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella _________ 

4. Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota. 

5. 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä. 

6.  Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. 

7. Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun 

ominaisuuden takia. 

8.  Meripartiolaisten vartionjohtaja. 

9. 12–15-vuotias partiolainen. 

10.  7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias. 

 
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiosanasto/ 

 

 

Hupsista, tikkupullataikinan ohje on ihan sekaisin. Osaatko korjata ohjeen? 
 

Tikkupullataikina valmistetaan muutamasta desilitrasta vehnäjauhoja, yhdestä kauhallisesta suolaa, 

seitsemästä ruokalusikallisesta voita tai kasvisrasvaa sekä kahdesta litrasta nestettä, joka voi olla 

mehua tai limsaa. 

 

Jotta aineksista saadaan taikina, sulatetaan ensin sokeri, ja sitten kaikki ainekset sekoitetaan 

keskenään. Jauhoja on tarpeeksi, kun taikina ei tartu sormiin. 

 

Valmistaminen tapahtuu nuotiolla. Ensin taikinasta pyöritetään varpaanpaksuisia pötköjä, jonka 

jälkeen pököt lytätään makkaratikun ympärille. Paistaminen tapahtuu 10-15 metrin päästä 

hiilloksesta 10-15 sekunnin ajan. Tikkupulla on valmis, kun se tippuu nuotioon. 

 
 

https://fi.scoutwiki.org/Tikkupulla 

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiosanasto/
https://fi.scoutwiki.org/Tikkupulla
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  SIVUT 
 

 
Osaatko viittoa oman nimesi sormiaakkosia käyttäen? Voit opettaa esimerkiksi 
perheenjäseniäsi viittomaan heidän nimensä.  

 

https://kuurosokeat.fi/suomen-kuurosokeat-ry/esitteet/ 
 

 
Vastaukset tehtäviin löydät 
Nastapartion nettisivuilta! 

https://kuurosokeat.fi/suomen-kuurosokeat-ry/esitteet/
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Sudenpentu Seikkailija Leiri 
 
Koko leirin teema oli erilaiset Suomalaiset 
juhlat. Viikonlopun ajan käytiin eri juhla 
perinteitä läpi ja opittiin erilaisia taitoja.  

11.3 perjantai 
 Ensimmäinen päivä meni sääntöjen 
kertauksessa ja huoneiden jaossa. 
Perjantaina ehdittiin viettää myös laskiaista. 
Kävimme laskiaisen kunniaksi pulkkamäessä. 
Pulkkamäki olikin sen verran energian 
kuluttavaa, että sen jälkeen syötiin iltapala, 
tehtiin iltapesut ja mentiin nukkumaan.  

12.3 lauantai 
 
Lauantaina herättiin varhain aamulla hyviin 
lauluihin. Lippu nostettiin ja mentiin aamupalalle. Syötyämme alkoi seuraava keväinen juhla, 
Pääsiäinen. Juhlimme pääsiäistä tekemällä rairuoho purkit, jotka näyttivät erilaisilta pääsiäis- 
hahmoilta. Tämän jälkeen menivät leiriläiset ulos pääsiäisrasteille, joista löytyi paljon erilaisia 
leikkejä ja haasteita. 

 
Pääsiäisestä hypättiinkin sitten 
Vappuun, jossa kaikki tekivät 
itselleen vappumaskit ja 
päiväjuomaa varten oman 
munkkinsa. Vappuun kuuluu 
lakittaminen, joten lakitimme 
lumiukon. Tästä siirryimme 
vappupiknikille omien 
munkkien ja siman kera.  
 
Kun vappu oli juhlittu, 
lähdettiin kesä fiiliksiin eli 
juhannukseen.  Juhannuksena 
kokosimme kokon, pidimme 
juhannus tanssit ja sen jälkeen 
etsimme yhdeksän eri kukkaa 
tyynyn alle, jotta näkisimme 
tulevan puolisomme.         
Jokaiseen juhannukseen        

kuuluu saunominen, joten 
sinne 
kiiruhdimme. 
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Tähän mennessä päivää olimme jo ehtineet 
juhlia niin paljon, että otimme vielä yhden 
juhlan vielä tähän päivään. Halloweenia 
juhlittiin jännien rastien avulla, rasteihin 
kuului kummitus labyrintti, Halloween 
leikkejä ja tuntoaistin koville laittoa.  
 
Tästä siirryimme iltapalalle, jonka jälkeen 
alkoi joulu koputtaa ovelle iltahartauden 
kautta. 

13.3 sunnuntai 
 
Herätys oli tänäänkin varhain ja siihen liittyi 
paljon joulutaikaa.  Kiiruhdimme heti 
aamusta lipun nostoon ja aamu hartaukseen. 
Tietysti mikään joulu ei ole mitään ilman 
Riisipuuroa aamupalaksi, joten sitä oli 
tarjolla. Kun kaikki oli syöneet, alkoi 
Joulusiivous ja ahkeroinnin jälkeen 
valkopartainen tuttu tuli käymään. 
Joulupukki jakoi tonttujen kanssa joulu  
lahjat ja siinä vaiheessa olikin jo aika 
lähteä kotiin viikonlopun juhlimisen 
jälkeen. 
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VIIKOKSI IRTI VERKOSTA 
 
Viikko ilman piipitystä, pirinää, somea ja sähköisiä härpäkkeitä. Niiden sijaan mukavaa tekemistä luonnossa, 
hyvien kavereiden kanssa olennaiseen keskittyen, ilman häiritsevää viestitulvaa ja puhelimen päivystämistä. 
Kuulostaako vieraalta ajatukselta vai tilaisuudelta, jota et missään tapauksessa halua jättää käyttämättä? 
Jos et missään tapauksessa halua menettää tätä tilaisuutta, niin tule silloin ehdottomasti mukaan. Jos 
ajatus taas tuntuu kovin vieraalta, niin silloin varsinkin kannattaa lähteä mukaan. 
 
Lippukuntamme Nastapartio täyttää ensi vuonna kunnioitettavat 60 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia 
kesän lippukuntaleiri järjestetään pitkälti siihen tyyliin kuin leireiltiin lippukuntamme perustamisen aikoihin. 
Elämäntapamme ovat kokeneet lyhyessä ajassa melkoisen muutoksen, kun erilaiset sähköiset laitteet ovat 
tulleet keskeiseksi osaksi arkeamme. Ja varsinkin puhelimet ovat lähes kasvaneet kiinni käteemme. Parin 
viimeisen vuosikymmenen aikana olemme vieneet tätä nykytekniikkaa mukanamme kaikkialle, myös 
partioleireille ja -retkille. Tällä kerralla jätämme puhelimet, elektroniset laitteet ja kaikki muut sähköllä 
toimivat vimpaimet kotiin leirin ajaksi. Ja kyllä, ilman niitä selviää mainiosti viikon. Ja kyllä Google, 
Facebook, Instagram, TikTok, jne. pärjäävät myös viikon ilman meitä. Äidit ja isätkin ehkä nippa nappa.  
 
RETRO –leirin ajankohta on 29.7. – 6.8.2023. Merkitse ajankohta jo nyt kalenteriin, niin et menetä  tätä 
ainutkertaista kokemusta, ainakaan jonkin päällekkäisyyden vuoksi. Leirin ohjelma tulee rakentumaan 
paljolti partioperinteen ympärille. Jos haluat olla mukana suunnittelemassa ja leirillä toteuttamassa 
ohjelmaa, niin nyt on oikea hetki ilmoittautua RETROn johtajatehtäviin. Lomake johtajatehtäviin 
ilmoittautumiseen on tässä lehdessä. Tulevan syksyn aikana ryhdymme koko johtajaporukan voimin 
suunnittelemaan ja valmistelemaan Nastapartion parasta lippukuntaleiriä ikinä. Leirinjohtajana on Harri 
’Korppu’ Korkeamäki ja varajohtajana Jani Vestola. Jos haluat tietää leiristä enemmän ennen kuin 
pestaudut johtajaksi, niin ole yhteydessä meihin. 
 
RETROa et halua jättää kokematta! 
 
Korppu 045 639 4439  
 
& Jani  050 338 8080 
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JOHTAJAKSI RETROLLE 
 

Haen johtajatehtävään Retro-leirille 29.7. – 6.8.2023 

Nimi:       

Osoite:       

Puh:       

@:       

 

Erityisosaamistani, jota haluaisin hyödyntää leirin suunnittelussa ja leirillä 

       

       

       

       

 

Jos tulen valituksi leirin johtajatehtävään 

Osallistun koko leirin ajaksi 29.7. – 6.8.2023  KYLLÄ EN 

Voin osallistua leirin rakentamiseen 27.7. – 29.7.2023  KYLLÄ EN 

Voin osallistua leirin purkamiseen 6. -7.8.2023  KYLLÄ EN 

 

Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi 

       

       

       

Palauta lomake 30.6.2022 mennessä lippukunnan postilaatikkoon, joko tuomalla itse tai 

postittamalla osoitteella: Nastapartio/Retro, Immiläntie 2, 15560 NASTOLA 
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PSSST…  

Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä.  
Voit irrottaa sivun, jotta pystyt ilmoittamaan itsesi 

johtajaksi RETRO 2023 – leirille. 
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TÖRÄYS OHJEET, päivitetty 6.5.2022 
 
Lehti ilmestyy paperi- ja nettiversiona. Tavoitteena on, että lehti ilmestyisi neljä kertaa vuodessa. Nettiversion 
voi lukea Nastapartion nettisivuilta. Viikkotoiminnassa olevat saavat painetun version esimerkiksi 
johtajiltaan.  
 
 
Töräyksen lähettäminen 
 
Lähetä Töräykseen tuleva juttusi viimeistään deadline päivänä. Huomioi, että deadlinet ovat nykyään 
lauantaisin entisen sunnuntain sijaan. Deadline päivistä pyritään muistuttamaan mahdollisimman hyvin. 
 
Jutut lähetetään sähköpostiin: marjoanttila96(at)gmail.com 
Laita sähköpostin otsikoksi TÖRÄYS(lehden numero)_(vuosi) eli esimerkiksi TÖRÄYS2_19 tai 
TÖRÄYS3_19 
 
Toivon, että jutut lähetään minulle word-tiedostona sekä pdf-tiedostona. 
 
Koska nettiversio on värillinen, toivoisin että jutuissa olevat kuvat olisivat värillisiä.  
 
Kirjoitetun jutun pituus ja kirjoittaminen 
 
Jutun pituudella ei ole väliä. Tekstin voi kirjoittaa A4-kokoiselle pohjalle. Painossa lehti pienennetään kokoon 
A5.  
 
Kirjoitetun jutun saa vapaasti kirjoittaa valitsemallaan fontilla ja fonttikoolla. 
 
Pienennyksen vuoksi on hyvä huomioida, että esimerkiksi kuvat ovat mahdollisimman selkeitä ja, että 
kuvasta pystyy hyvin tunnistamaan mitä siinä on myös pienennyksen jälkeen. 
 
Kuvien käyttäminen 
 
Kuvat saavat olla värillisiä. Varmistathan, että kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on kysytty lupa kuvien 
julkaisemiseen!  
Kuvat voidaan lähettää erillisenä tiedostona tai asetella valmiiksi jo tekstiin. 
 
Nimien käyttäminen 
 
Koska Töräyksestä on myös nettiversio, toivon että käytätte jutuissa vain etunimiä tai lempinimiä. On hyvä 
varmistaa, että jos käytetään koko nimeä, että se nimetylle henkilölle sopii. 
 
Lähteiden käyttäminen  
 
Jos käytät jutussasi jotakin lähdettä, merkitsethän lähteen! Toivon myös, että juttuihin ei kopioitaisi suoraan 
valmista tekstiä. 
 
Tarvittaessa toimitus pitää kuitenkin oikeuden muokata tekstien asetteluita ja kuvien kokoja, esimerkiksi 
niissä tilanteissa joissa sivumäärät vaativat. Töräys on aina sivumäärältään neljällä jaollinen.  
 

 
 

http://gmail.com/
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”Toinen puoli lasta ja toinen puoli vähän vaan lasta.”  Töräys 4/13 

 
 

”Minun pestini on apulaiskunnanvarajajohtaja” Töräys 4/13 
 
 

”Kuivataanko viinirypäleitä” Töräys 2/18 
 

 
”Toimii kuin junan bussi” Töräys 2/14 

 
 

”Nyt mä huomaan, kello on huhtikuu…” Töräys 2/13 
 
 

”Tytöt on sisäsiistejä, mutta nyt ollaankin ulkona” Töräys 3/10 
 
 

”Eikö Suomessa oo oikeesti pesukarhuja villinä ja vapaana?!” Töräys 2/11 
 
 

”Mä en kyllä usko että nykyään kukaan syö ilmapalloja… mut ennen vanhaa 
joku on voinu syödäkin.” Töräys 1/12 

 
 

”Eihän se pienentäis palloa yhtään, vaikka siinä ois saranat” Töräys 2/13 
 

 
 
 

 

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

sähköpostilla osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com 



19 
 

ILTATARINA 
 

 

Kapteeni 

 

Eräänä iltana myrskysi kovasti. Tuuli yltyi yltymistään ja satoi kaatamalla. Sinä 

iltana sattui pieni laiva matkustamaan avomerellä.  

Laiva keinui raskaasti aallokossa. Tavarat sinkoilivat pöydiltä, ihmiset kaatuivat ja 

jatkuvasti myrsky tuntui vain yltyvän, aallot kasvavan. Kun myrsky vain jatkui ja 

paheni, ihmisiä alkoi pelottaa. He pelkäsivät, että laiva ei kestäisi myrskyä, vaan 

uppoaisi heidät kaikki mukanaan. 

Ihmiset ryhtyivät puhumaan siitä, että heitä pelotti, jotkut itkivät. Aikuiset 

rauhoittelivat lapsia, mutta hekin pelkäsivät. Vain yksi pieni poika istui seinään 

nojaten ja luki kirjaa kaikessa rauhassa. Hän ei näyttänyt yhtään pelokkaalta.  

Aikuiset ihmettelivät suuresti tuota pientä poikaa. Poika kyllä näytti tarpeeksi 

suurelta tajutakseen vaaran. Miten ihmeessä hän pystyi olemaan noin rauhallinen, 

vaikka selvästi he olivat vaarassa koko joukko? Lopulta yksi aikuisista ei enää voinut 

hillitä uteliaisuuttaan, vaan kysyi pojalta: 

- Miten ihmeessä olet noin rauhallinen? Eikö myrsky pelota sinua? 

- Ei minua pelota, vastasi poika, minun isäni on tämän laivan kapteeni. 

Vanhan tarinan pohjalta Heli Pruuki. (Kirjassa Kerron sinulle tarinan – tarinoita 

rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Heli Pruuki toim. LK-kirjat 2002.) 
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TÖRÄYKSEN TOIMITUS 

 TOIVOTTAA 

 KAIKILLE 

 AURINKOISTA JA ILOISTA KESÄÄ! 

 

 


