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Toimituksen sana 
 

Vuosi 2023.  

 

Vuonna 2023 järjestetään maailmanjamboree, joka on tänä vuonna Etelä-Koreassa. 

Maailmanjamboree on nimensä mukaisesti kaikkien maailman partiolaisten suurleiri, 

joka järjestetään joka neljäs vuosi. Etelä-Koreassa järjestettävä leiri on jo 25. 

maailmanjamboree. 

 

PartioWikin mukaan siitä on sata vuotta kun Suomessa alkoi sudenpentutoiminta, 

meripartiotoiminta sisävesillä alkoi Tampereella ja Lappeenrannassa ja lisäksi 

ensimmäinen Gilwell-kurssi järjestettiin Gilwell Parkissa, jossa oli mukana Alfons 

Åkerman. Åkerman oli suomenruotsalaisen partioinnin keulahahmo partion alkuaikoina 

ja oli ensimmäinen suomalainen partiolainen, joka kävi Gilwell-kurssin Englannissa ja oli 

mukana tuomassa kyseistä koulutusta Suomeen.  

 

Mutta, jos mietitään vuoden 2023 lisäksi vuotta 1963, mitä silloin tapahtui?  

 

Lippukuntamme Nastapartio on aloittanut toimintansa helmikuussa 1963, josta on nyt 

kulunut 60 vuotta. Aloite partiolippukunnan perustamisesta tuli Nastolan 

seurakunnalta. Partiotoimintaa oli harrastettu aikaisemminkin, mutta pienimuotoisena 

ja huonolla menestyksellä. Alun alkujaan Nastapartio oli ajan hengen mukaisesti 

poikalippukunta. Vuonna 1967 Nastapartio sai rinnalleen sisarlippukunnan Nastatytöt. 

Nastapartio ja Nastatytöt yhdistyivät vuonna 1973, järjestötasolla vuotta 

aikaisemmin tapahtuneen yhdistymisen myötä. 

 

Kyseessä on siis juhlavuosi. Pysy siis kuulolla! 
 
https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/elamasi-leiri-odottaa/ 

https://fi.scoutwiki.org/Maailmanjamboree 

https://fi.scoutwiki.org/Etusivu 

https://fi.scoutwiki.org/Alfons_Åkerman 

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

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 

https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/elamasi-leiri-odottaa/
https://fi.scoutwiki.org/Maailmanjamboree
https://fi.scoutwiki.org/Etusivu
https://fi.scoutwiki.org/Alfons_%C3%85kerman
http://www.nastapartio.fi/yhdistys.html
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ILMOITUSTAULU 

Lahden alueen partiolaiset Ry, kevätkokous, 
22.3., LAP

 
 

Leiri 27.-29.1.2023 NaPa 

Kakkukisat ja Partiomessu 23.4., NaPa 

Pyhän Yrjön päivä 23.4. 

Lippukunnan partiohuuto ja –lauluilta 3.4., 
NaPa 

Partioviikko 17.-23.4. 

Samoaja- ja vaeltajaretki, Rismalahti, 
 22.-23.4., LAP 

Partioparaati, Tampere, 7.5., HP 

Juhlaleiri 26.-28.5., NaPa 

Retroleiri 29.7-6.8., NaPa 
 

Lisätietoa leiristä löydät Retro-liitteestä ja Nastapartion 
nettisivuilta 

LAP vaellus Repovedellä 13.-14.5., LAP 
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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 haastaa juttuun mukaan seuraavan Nastapartiolaisen. 

 

Tällä kertaa Päiväkahviseurana on Jukka.  

 

Oletko valmis? 

- Aina valmiina. 

 

Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla. 

- Rauhallinen organisoija. 

 

Mikä on Nastolan seudun paras retkipaikka? 

- Lapakisto, Seelammin laavu, Turranlammen rantakallio…Näitä riittää! 

 

Ensimmäisen ryhmäsi nimi 

- Tätä yritin kovasti miettiä, mutta ei vaan muistu. Ensimmäinen lippukunta oli Jaarlin Pojat 
Hämeenlinnassa. 

 

Ikimuistoisin partiomuistosi tähän mennessä? 

- Iso partioparaati turussa joskus -70 luvun lopussa. 

 

Seuraavaksi haasteen saa vastaan Sami P. 

 

Jukasta voit lukea lisää sivulta 9. 
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Anagrammissa sanan kirjaimet on sekoitettu niin, että niistä on tullut 
yksi tai useampi uusi sana.  
 
Tässä Nastapartion ryhmät sekoitettuna. Keksitkö ryhmien oikeat nimet? 
 
1) RÄME ITSE HIT 
2) LEON RATA PIL 
3) DESTU 
4) SEIS ILTA NAPI 
5) INGER JUHKA 
6) LATINA 
7) SPIKE PELT 
8) DAP TAN 
9) NÄMÄ KOKKARE ÄITI TV LET 
 
Tehtävän on tehnyt: Metsähiiret 
 

BINGO 
 

 
Autan 
toista 

 
Teen 

lumitöitä 

 
Autan 

kotitöissä 

 
Pidän 
hauskaa 

Hypin 
hyppy- 
narulla 

 
Laulan 

Kuuntelen 
lempi- 

musiikkia 

Näen 
lesken- 
lehden 

 
Kerron  
vitsin 

 
Valmistan 
ruokaa 

 
Luen 

Töräyksen 

 
Olen ylpeä 
itsestäni 

 
Saan 

bingon 

 
Kirjoitan 
kirjeen 

 
Kehun 
toista 

Laitan 
saappaat 
jalkaan 

 
Teen meri-
miessolmun 

 
Pelaan 

pihapeliä 

Näen 
sitruuna-
perhosen 

 
Käyn 

uimassa 

 
Otan apua 
vastaan 

 
Tarjoan 
apuani 

 
Osallistun 
retkelle 

 
Halaan 

Ilmoittau-
dun 

leirille 
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Laskuristikko 
 

  3 +  = 6       

  +    x       

       - 1 = 0   

  +    =    x   

1 +  = 5  6 -  = 2   

+  =  +    +  =   

2  9      1     

x    =    +     

3  4  9 -  = 1     

=  :      =     

 + 2 = 9    6 :   =  2 

  =           

   + 6 = 8       

 
Sanamato 
 
Tehtävänä laittaa seuraavat sanat jonoon niin, että tavutat sanat ja 
seuraava sana alkaa edellisen sanan viimeisellä tavulla. 
 
Esimerkki: 
tori, mato, auto, rima = AU - TO - RI - MA - TO 
 

1. koira, vika, ravi, kaveri, risu 

________________________________________________________________________ 
 

2. kota, puukko, naru, tarina, rusina 

________________________________________________________________________ 
 

3. aamu, lima, muru, velli, rutiini, nivel 

 
________________________________________________________________________ 

Tehtävänä laittaa 
oikea numero 
oikeaan paikkaan 
niin, että laskut 
menevät oikein. 
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Maanantaina 3.4.2023, klo 17.30 – 19.30 Luomaniemen isossa salissa 
koko lippukunnan partiohuuto ja –lauluilta, Kaitsun ja Korpun johdolla 

 
Mikä tekee partiosta partion? No, ainakin partiolaulut ja –huudot 
Tule laulamaan ja huutamaan yhdessä koko lippukunnan kanssa! 

 
Nyt saa huutaa ja laulaa! 
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Nastapartiolainen esittäytyy 

 

 

 

Moi! 
 

Olen Nastapartion toinen ohjelmajohtaja, Jukka 

Juurakko ja jotkut tuntevat myös nimellä ”Toi”!  

Partioharrastukseni on alkanut Hämeenlinnassa 

vuonna 1978 ja lippukuntani oli silloin Jaarlin Pojat. 

Harrastin partiota yläkouluikäiseksi. Nastapartion 

jäsen olen ollut kolmisen vuotta, joten taukoa 

partiosta tuli yli kolmekymmentä vuotta, mutta 

onneksi löysin Nastapartion! 

 

Nastapartion hallituksessa olen ohjelmajohtajan 

pestissä ja opettelen tätä pestiä kokeneemman 

ohjelmajohtajan, Julia B johdolla. Julia opiskelee 

Oulussa asti, joten yritän olla täällä Nastolassa 

silminä ja korvina! 

 

Ohjelmajohtajan pestissä yritetään pysyä kärryillä kaikkien ryhmien toiminnasta ja 

yritetään varmistaa, että toiminta on partio-ohjelman mukaista, sekä yllytetään 

ryhmien johtajia järjestämään toimintaa koko ikäkaudelle. 

Toimin myös Karhujengi-sudenpentulauman toisena akelana.  

Partiossa minusta on parasta kaikki erilaiset, eri ikäiset partiokaverit ja tietysti 

nuotioletut! 

 

Harrastan partion lisäksi mm. kaikenlaisia kädentaitoja, pyöräilyä ja lukemista. 

Työkseni teen keittiömestarin työtä taide- ja toimintakeskuksessa erityistä tukea 

tarvitseville ja olen työskennellyt erilaisissa ravintoloissa ja hotelleissa yli 25 vuotta. 

(…pizzoja olen pyörittänyt n.40000kpl…;) 

 

Ja vaikka joskus voin näyttää vähän yrmyltä, olen ihan kiltti, eli sanot vaan MOI TOI! 
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Nastapartiolainen esittäytyy 

 

 

Moro! 

 

Täällä kirjottelee Marjo. Lempivärini on vihreä. Tykkään 

eläimistä. Vapaa-ajalla partion lisäksi käyn muun muassa 

geokätköilemässä ja uimassa. Ammatiltani olen 

terveydenhoitaja. 

 

Partioharrastukseni olen aloittanut vuonna 2003 ja jos 

oikein muistan, ensimmäisen ryhmäni nimi oli Tehotytöt.  

Partiota olen harrastanut tähän mennessä siis 20 

vuotta! Omaan korvaan kuulostaa todella pitkältä ajalta, 

mutta kyllä tuo luku kalpenee monien partiokonkareiden 

rinnalla.  

 

Partiourani aikana olen ollut osa laumaa, toiminut lauman 

johtajana sekä johtajana leireillä. Joskus olen kaiketi 

ollut myös joidenkin tapahtumien taustajoukoissakin. Partiotaitokisoihin on tullut 

osallistuttua niin kilpailijana, mutta myös osana järjestelyporukkaa. Tällä hetkellä 

ehkä ikimuistoisin partiotapahtuma, jossa olen ollut mukana, on ollut Kilke, joka 

järjestettiin Hämeenlinnan Evolla vuonna 2010. Partiohistoriaani kuuluu toki paljon 

muitakin ikimuistoisia hetkiä, mutta tämä on ollut pitkään ensimmäinen asia, joka 

mieleeni juolahtaa kun partiomuistoja kysytään. 

 

Tällä hetkellä Nastapartiossa toimin Töräyksen päätoimittajana. Tätä hommaa olen 

tehnyt kymmenisen vuotta. No mitä Töräyksen päätoimittaja tekee? Hommaani kuuluu 

Töräyksen niin sanottu ylläpitäminen. Kerään Töräykseen tulevan materiaalin, kokoan 

materiaalin yhteen, lähetän painoon ja laitan valmiin setin jakoon. En kuitenkaan tee 

tätä yksin, vaan tähän projektiin osallistuu koko Nastapartio. Töräys kuitenkin 

koostuu erilaisista jutuista mitä Nastapartiossa on tapahtunut, joiden lisäksi on 

vakipalstat, joista osa on ollut mukana jo useamman vuosikymmenen ajan. 
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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 

”LPKJ istuu korkeimmalla jakkaralla!?” Töräys 1/10 

”Kuivataanko viinirypäleitä” Töräys 2/18 

”Volkkari oli suosittu automerkki kakkukisojen jatkoilla” Töräys 2/18 
 

”Luomaniemessä havaittu uusi punainen käpylaji puussa” Töräys 2/09 

”Mitä minun nuoret silmäni näkevätkään: Onko siinä kolme rinnan parijonossa” Töräys 3/10 
 

”Mulle selvisi lähiaikoina, ettei ananas kasvakaan puissa vaan maassa”. Töräys 2/11 

”Kohta tänne tulee pojat ja ilma alkaa saostua” Töräys 3/13 

 

”Spekuloikaa mitä spekuloitte, mutta taikuri on syntynyt” Töräys  3/10 
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Iltatarina 

 
Partiolaisten pölkkypolku – yllätysten seikkailuretki  
 
Reipasta sudenpentulaumaa johti akela nimeltä Pölkky. Hän oli lähdössä retkelle laumansa kanssa, 
ja ihmetteli, mihin kummaan sudenpennut olivat kadonneet. Hän ihan säikähti, kun sudenpennut 
ryntäsivät esiin piilosta hihkuen ja nauraen. Sieltä tulivat sudenpennut nimeltä Tikku, Petri ja 
Puklu.  
 
Niin retki pääsi alkamaan. Kaikki marssivat reippaina kohti metsää. Oli hyvä ilma ja mukava vaeltaa 
yhdessä. Sitten kävi ikävä onnettomuus: sudenpentu Petri kompastui laavaan! Petriä sattui 
kovasti, eikä hän pystynyt enää kävelemään itse. Johtaja Pölkky nosti hänet syliinsä ja kantoi 
eteenpäin. Onneksi pian löytyi sairaalasänky ja Pölkky pystyi laskemaan Petrin sängylle. Koko 
lauma kerääntyi sairaalasängyn ympärille. He päättivät kokeilla, paranisiko Petri puhaltamalla. 
Kaikki puhalsivat Petrin kipeään jalkaan kunnolla, ja niin Petri parani kuin ihmeen kaupalla ihan 
terveeksi. 
 
Petri tuli puhalluksesta niin hyvään kuntoon ja pirteäksi, että hän hyppäsi heti pois 
sairaalasängystä ja ryntäsi vauhdilla kohti vuoristoa. Toiset sudenpennut ja johtaja Pölkky juoksivat 
nopeasti Petrin perään. Petri ehti jo vuoren juurelle asti ja lähti vauhdilla kiipeämään sen laelle. 
Vuori oli jyrkkä ja kiipeäminen oli vaikeaa. Petri kiipesi saman tien huipulle asti ja huipulla 
kasvavan puun oksalle katselemaan maisemia. Toisetkin sudenpennut olivat hyvin ketteriä ja 
nopeita kiipeämään ja he kiipesivät vikkelästi Petrin perässä ja pääsivät vuoren laelle melkein 
samaan aikaan.  
 
Lauman johtaja Pölkky jäi jälkeen ja eksyi sudenpennuista. Hän pyöri hetken neuvottomana 
vuoren juurella, eikä tiennyt, mihin suuntaan lähtisi. Tarkkasilmäisenä hän huomasi kuitenkin 
sudenpentujen jäljet ja lähti seuraamaan niitä. Yhtäkkiä jäljet hajaantuivat, koska lapset olivat 
kiivenneet eri reittejä. Pölkky päätti seurata yksiä jälkiä ja lopulta hänkin pääsi vuoren huipulle ja 
löysi Puklun ja Tikun sieltä. Puklu ja Tikku auttoivat löytämään Petrin puusta. Koko lauma ihasteli 
vuoren huipulta avautuvia hienoja maisemia. He kaivoivat kiikarit repuistaan ja tiirailivat tosi 
kauas. Vuoren takaa avautui laaja valtameri. Kiikareilla he näkivät meren toiselle rannalle asti, 
jossa sijaitsi valtakunta nimeltä Smusikka.  
 
Yhtäkkiä heidän kaikessa rauhassa ihastellessaan maisemia ryntäsi vuoren takaa hirviö. Hirviö 
hyökkäsi partiolaisten kimppuunsa hurjasti karjuen. Hirviö nimeltä Räyh-Kalletus-Kammotus oli 
herännyt ääniin kotivuorellaan, eikä sietänyt hiljaisuuden rikkojia. Koko sudenpentulauma pakeni 
alas vuorelta niin nopeasti kuin pystyi. He luulivat jo pelastuneensa, mutta vuoren juurella hirviö 
hyökkäsi uudelleen ja sai Tikun kynsiinsä. Kaikki huusivat niin kovaa kuin pystyivät 
”RRRRRRRäiskäle!”, jolloin hirviö Räyh-Kalletus-Kammotus säikähti ja irrotti otteensa. Tikku 
pelastui ja partiolaiset jatkoivat matkaa. Hirviö ei kuitenkaan antanut vieläkään periksi, vaan 
hyökkäsi kolmannen kerran, tällä kertaa Puklun kimppuun. Kaikki partiolaiset huusivat taas täyttä 
kurkkua ”AINA VALMIINA! ja silloin hirviö irrotti taas otteensa ja pelästyi lopullisesti. Sitten koko 
lauma juoksi kiireesti turvaan partiokololle. Kaikki sanoivat, että retki oli ollut hauska ja jännittävä 
seikkailu. 
 
 Naalit 1.2.2023 


