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Toimituksen sana  
 
Mitä ovat kaveritaidot? Kaveritaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan silloin kun tutustutaan uusiin ihmisiin 

sekä silloin kun ylläpidetään ystävyyssuhteita. Tällaiset taidot ovat meille kaikille tärkeitä. Meistä jokainen 

tarvitsee kaveritaitoja silloin, kun olemme tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Kaveritaidot ovat lojaaliutta ja 

luotettavuutta. Kaveritaidot ovat kykyä sanoa ei. Kaveritaidot ovat kykyä pyytää sekä antaa apua. 

 

No mistä sitten kaveritaidot koostuu? Taitojen pohja rakentuu itsetuntemuksen ja itsemyötätunnon päälle, jotka 

sitten lisäävät luottamusta sekä empatiaa niin itseä kuin myös muita kohtaan. Kaveritaidot pitävät sisällään moni 

erilaisia taitoja ja kykyjä. Näillä sitten taas tarkoitetaan kykyä keskustella ja ilmaista itseään, kuunnella toista, 

samaistua toiseen sekä ottaa muut huomioon.  Lisäksi kaveritaidot on taitoa ja kykyä ilmaista omia mielipiteitään 

rakentavalla tavalla sekä ottaa huomioon sekä hyväksyä myös erilaiset näkökulmat.  

 

Hyvät kaveritaidot vaativat harjoittelua, niin kuin mitä tahansa muutkin taidot. Kaveritaitoja voidaan harjoittaa 

esimerkiksi töissä, koulussa ja vapaa-ajalla. Kaveritaitoja harjoitellaan myös partiossa. Kaveritaitojen harjoittelu 

on sisällytetty partio-ohjelmaan, mutta sitä tulee tietämättäänkin harjoiteltua myös kaiken mun toiminnan ohessa. 

Partio-ohjelman kautta kaveritaitoja harjoitellaan esimerkiksi erilaisin toiminnallisin harjoituksin 

ikäkausitasoisesti. Partio-ohjelman mukaan harjoitellaan muun muassa yhdessä toimimista, vuorovaikutustaitoja, 

ongelmanratkaisua ja asettumaan toisen asemaan. Lisäksi opetellaan vahvistamaan itsetuntoa ja itseluottamusta, 

kehittämään itseään ja uskaltamaan olemaan omanlaisensa. 
 
 
Lähteet: 
Opetushallitus. Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja.  
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaveritaidot-ovat-harjoiteltavia-taitoja 
 
Partio-ohjelma. Miniminä-tarppo. 
https://partio-ohjelma.fi/tarpojat/minaeminae-tarppo 
 
Partio-ohjelma. Kiva kaveri. 
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kiva-kaveri 
 
Partio-ohjelma. Minä. Toimin toisten kanssa. 
https://partio-ohjelma.fi/sudenpennut/minae/toimin-toisten-kanssa 
 
Partio-ohjelma. Minä.  
https://partio-ohjelma.fi/sudenpennut/minae 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaveritaidot-ovat-harjoiteltavia-taitoja
https://partio-ohjelma.fi/tarpojat/minaeminae-tarppo
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/kiva-kaveri
https://partio-ohjelma.fi/sudenpennut/minae/toimin-toisten-kanssa
https://partio-ohjelma.fi/sudenpennut/minae
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JOTA / JOTI 

tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille 

15.10.2022 
 

Sudenpentutapahtuma 

12.11.2022 
 

SuSe-leiri 

18.-20.11.2022 

Lahden alueen partiolaiset ry, syyskokous 

30.11.2022 
 

Kynttiläkulkue sekä lupauksenanto 

6.12.2022 

Tonttuilta 

12.12.2022 
 

TÖRÄYS ohjeita on päivitetty uudelleen 

11.9.2022. Kuvien käyttöön tehty tarkennus: 

 

”Varmistathan, että kuvissa esiintyviltä 

henkilöiltä on kysytty lupa kuvien 

julkaisemiseen! Luvan kysyminen on jutun 

kirjoittajan vastuulla.” 

 

TÖRÄYS ohjeet löydät kokonaisuudessa 

Nastapartion nettisivuilta. 
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Napasiiseleiden vaellus Evolla 26.-28.8.2022 
 
Pe 26.8.  
 
Perjantaina matka alkoi pizzojen kera. Pizzat syötiin Nastolassa, jotta 
päästiin ”ajoissa” lähtemään. Pizzojen jälkeen lähdimme Evolle. Evolla 
meidät jätettiin pareittain kartan kanssa kävelemään Vaarinkorpeen. Kun 
kaikki olivat perillä, aloimme syödä iltapalaa. Iltapalan aikana juttelimme 
niitä näitä ja sitten käytiin nukkumaan. Vaarinkorvessa nukuimme 
ensimmäisen yön. 
 

 
La 27.8. 
 
Aamulla heräsimme ja söimme aamupalaa. Sen jälkeen purimme leirin 
ja lähdimme kävelemään kohti Savijärven näköalapaikkaa, jossa 
pidimme tauon ja söimme välipalaa.  
 
Välipalan jälkeen lähdimme kohti Rahtijärven 
kämppää, jonka lähimaastossa aloimme 
laittaa lounasta. Lounaaksi oli 
jauhelihapihvejä, perunamuussia ja salaattia. 
Pesimme astiat pienessä joessa ja sen jälkeen 
lähdimme kohti viimeistä yöpymispaikkaa, 
joka oli Pitkänimenjärven rannalla. 
  
 
Kun olimme asettuneet paikoillemme, osa 
lähti uimaan ja osa alkoi laittamaan 
nukkumapaikkoja valmiiksi. Sen jälkeen oli pieni tauko ja alettiin laittaa 
tortilloja päivälliseksi. Kun olimme syöneet, osa lähti tutkimaan aluetta 
ja osa jäi leiriin oleskelemaan. Sen jälkeen osa leikki piilosta. Siitä 
lähdettiin bilettämään monumentille. Siellä oltiin joku tunti ja sen 
jälkeen lähdimme syömään iltapalaa ja menimme nukkumaan. Myös 
Leppikset oli mukana. 
 

 
 
 
Su 28.8. 
 
Aamulla herättiin kauniiseen aamuun, syötiin 
aamupala, purettiin majoitteet ja lähdettiin kotia kohti. 
 
Kirjoitti: Aapo, Krister, Milja, Tuomas, Toivo ja Veeti 
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Operaatio Retro:1s:20-21/08/22  
 
Perjantai 12.8. klo 22.25 
Korppu lähettää tiedotteen päättäen sen 
sanoihin ”Tapaamisiin viikon kuluttua”. 
 
Perjantai 19.8. klo 15.57 
Saamme tarkemman tiedon kokoontumisajankohdasta huippusalaisessa 
kokoontumispaikassa. Se sijaitsee kohteessa 60.948291535086696 N, 
25.935292210229736 E.  
 
Lauantai 20.8. klo 11.55 
Kokoonnumme tiedoksi annetussa paikassa. Siitä jatkamme eteenpäin 
seuraavaan kohteeseen, jossa kaukopartio liittyy vahvuuteen. Lähtö 
myöhästyy hieman logististen vaikeuksien takia. Tieto viivästyksestä 
saatiin klo 11.21 ja kuitattiin klo 11.51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myöhemmin lauantaina, täällä jossakin, johonkin aikaan 
 
Vahvistuksen liittyminen joukkoon sujui ongelmitta. Olemme saapuneet 
lähelle tiedustelun pääasiallista kohdetta. Meidän on jätettävä 
kulkuneuvot ja jatkettava jalan. Kuljemme polulla ja vältämme vieressä 
kulkevaa asvalttitietä. Tunnelma on kuitenkin rento. Juttu luistaa ja 
kuljemme väljässä muodostelmassa. Tiedusteluretki on meille mieluisa, 
saimmehan vasta vähän aiemmin tiedon luvasta pitää kohteessa seuraavan 
kesän leiri. 
 
Tiedustelukohteen lähistöllä on useampi kirkasvetinen vesistö. 
Toteamme rantojen näyttävän houkuttelevilta uimista ajatellen. 
Askellamme nuoren hongikon keskellä ja mittailemme maisemaa 
katseellamme. Toden totta, tänne voisi sijoittaa muutaman kymmentä 
leiriläistä seuraavana loppukesänä. Tuossa voisi olla paikka 
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leirikeittiölle, ja tuohon voisi järjestää teltat viihtyisäksi 
kyläksi. Keskustelemme leirin käytännön järjestelyistä. Maisemat ovat 
mainiot, kyllä tänne mielellään tulee seuraavana kesänä. 
 
---  
 
Tiedusteluretken jälkeen siirrymme hieman kauemmas, sillä emme voi 
leiriytyä tiedustelukohteeseen. Nautimme hernekeitosta tuulisella 
rannalla. Loppuillan hiomme strategiaa ja suunnittelemme 
vastuualueita. Niin turvallisuudelle, muonitukselle, ohjelmalle kuin 
viestinnällekin saadaan vastuuhenkilö. Myöhäiseen iltaan jatkunut 
suunnittelu lettupannun ääressä tuottaa tuloksia. Olemme yhtä mieltä 
siitä, että tästä leiristä tulee loistava. Ohjelman on mielestämme 
oltava hauskaa ja jännittävää, ja sen väleihin on jäätävä aikaa 
vapaampaan oleiluun. Tätä ohjenuoraa seuraten kehittelemme ideoita 
pimeän jo laskeuduttua, kunnes lopulta vetäydymme yöpuulle. Paikan 
päällä joukkoon liittynyt partiolainen suuntaa takaisin omalle 
reitilleen.  

 
 
Sunnuntai 21.8. 
Aamulta ei ole enää kovin tähdellistä kerrottavaa. Aamupuuron ja 
loppupalaverin jälkeen palaamme takaisin lauantain lähtöpisteeseen, 
josta hajaannumme kukin suuntaamme. Kokonaisuudessaan retki oli 
onnistunut.  
 
---  
 
Heräsikö kiinnostus? Mehän olimme tietenkin suunnittelemassa 
Nastapartion 60-vuotisjuhlaleiri Retroa! Heinä-elokuun taitteessa 2023 
sinäkin voit päästä maisemiin, joihin tiedustelumme suuntasimme. Ennen 
sitä me kuitenkin jatkamme viestintää keskenämme ja kerromme 
käänteistä Töräyksessä. Pysythän siis kuulolla! 
 

- Retron staabi 
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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 lippukunnanjohtajamme Juha. 

 

Oletko valmis? 

-  Aina valmiina. 

 

Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla. 

- Ihan mukava, luotettava, ja itsepäinen. 

 

Mikä on Nastolan seudun paras retkipaikka? 

- Karhulammen ympäristö 

 

Ensimmäisen ryhmäsi nimi 

- Kettu 2 

 

Ikimuistoisin partiomuistosi tähän mennessä? 

- Muistoja on paljon, hyviä eikä ne silloin aina olleet hyviä hetkiä, mutta aika tekee 

tehtävänsä. 

 

Seuraavaksi haasteen saa vastaan Antti Po. 
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Kahjo leiri Nastapartion tarpojille 20.-22.5.2022 

 

Kahjo leiriä vietettiin toukokuussa BP-majalla. Leiri oli suunnattu Nastapartion 
tarpojaikäisille ja paikalle pääsi 18 tarpojaa ja muutama johtaja. Lyhyesti retken 
tarkoituksena oli kahjoilla ja tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Retkellä, lauantain 
aikataulu käännettiin ympäri niin, että aamu aloitettiin iltapalalla ja iltaohjelmalla ja 
päivä päättyi aamupalaan. 
 
Perjantaina retkeä vietettiin vielä ”normaali” aikataululla. Saavuimme BP-majalle 
kimppakyydeillä ja asetuimme aloilleen. Jokainen huolehti omasta makuupaikasta ja 
jakauduimme vartioihin sen perusteella, minkä värisen vaatteen/asusteen oli 
pyydetty omassa leirikirjeessä tuomaan. Näissä vartioissa tarpojat hoitivat 
viikonlopun aikana myös vesi- ja ruokavuorot. Perjantaina söimme iltapalan 
läheisellä laavulla ja ihailimme ihanaa auringonlaskua kalliolla.  
 
Ensimmäinen yö sujui hyvin vaihtelevasti, riippuen keneltä sitä kysyttiin. Herätys oli 
8.01, mutta maja oli kyllä täynnä hälinää jo kuuden aikoihin aamulla. Herätys 
kappaleena toimi unilaulu. Koska leirillä kaikki oli vähän kahjoa, myös lipunnostossa 
sattui ja tapahtui… Lippua nostaessa toinen lippusolmuista aukesi ja lippunaru irtosi 
ylös lipputankoon. Narun saaminen takaisin oli ihan oma prosessi. 
 
Siirryimme iltapalalle ja iltanuotiolle samalle laavulle kuin edellisenä iltana. 
Iltaohjelmassa oli lauluja, erilaisia leikkejä ja sketsejä. Iltahartaudessa otimme 
erilaisia kuvia kauniista luonnonkohteista ja mietimme mitä arvostamme luonnossa. 
Päivälliseksi valmistettiin pastaa ja jauhelihakastiketta. 
 
Lauantain ohjelmassa oli myös erilaisia rasteja. Rastit kierrettiin väriryhmissä, jotka 
olivat käytössä muutenkin leirillä. Rasteilla päästiin tekemään esimerkiksi 
hedelmäsalaattia välipalaksi, pulmapelejä, paracord-rannekkeita ja tekemään 
leiripöytiä ja -penkkejä sekä harjoittelemaan tandemhiihtoa. 
 
Rastien jälkeen söimme hedelmäsalaattia ja siirryimme lipunlaskuun. Lipunlaskun 
jälkeen lähdimme uima-altaille ja saunomaan. Tämän jälkeen söimme aamupalan ja 
pelailimme hetken. Henna piti aamuhartauden ja hiljaisuus alkoi kymmenen jälkeen. 
 
Sunnuntaiaamuna herätys oli 8.32 ja uni maistui huomattavasti paremmin kuin 
edellisenä yönä. Sunnuntaipäivän ohjelma meni taas perinteiseen tyyliin. Aamulla oli 
lipunnosto. Söimme aamupalaa ja siivosimme mökin. Henna piti aamuhartauden ja 
12.09 siirryimme lipunlaskuun, jonka jälkeen lähdimme kotiin. 
  



10 
 

Kajo 
 
15.7.2022 oli iso päivä tosi monelle partiolaiselle. Bussi lähti kohti Evon retkeilyaluetta mukanaan 
joukko iloisia ja innokkaita partiolaisia. Matka alkoi Seurakuntatalolta ukkosen merkeissä, mutta 
perille päästessä sää oli jopa ihan ok. Ensimmäinen päivä koostui lähinnä telttojen pystytyksestä ja 
oman leirialueen rakentamisesta. Illalla kävimme vielä avajaisissa. 
 
16.7. 
Ensimmäinen aamu Kajolla, viileä ja sateinen yö takana. Ensimmäisen päivän aktiviteetti, 
mittelölaakso. Laakso oli rakennettu TV ohjelmien ympärille. Laaksossa pääsi esimerkiksi 
ninjaradalle, pelaamaan "tartu mikkiin" peliä ja kokeilemaan omia taitoja "koko kajo leipoo" 
rastilla. Kaikin puolin laaksossa oli paljon erilaista ja hauskaa tekemistä. Illalla samoajista ylöspäin 
päästiin vielä ravepartyihin!  
 
17.7. 
Toinen yö takana, sade ei jättänyt meitä vieläkään rauhaan. Päivän laaksona tulevaisuuslaakso. 
Laaksossa mietittiin tulevaisuutta, kiertotalous, ruoka, teknologia, tulevaisuustaidot, yhteiskunta ja 
ympäristö, kaikki tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Leirin rakentaminen jatkui edelleen ja illalla 
vietettiin culture bash-iltaa ja leirin ensimmäistä "antaa kajahtaa" yhteislauluiltaa. 
 
18.7. 
Elämälaaksossa pääsimme tutustumaan, miten olemme päätyneet elämässä tähän pisteeseen ja 
miksi elämää on. Illalla tarpojat pääsivät osallistumaan tarpoja Discoon ja myöhemmin myös 
samoajista ylöspäin päästiin juhlimaan bändi-iltaan, jossa myös varusmiesbändi soitti.  
 
19.7. 
Vierailupäivä. Aamulla jokaisen telttakunnan piti 
siivota oma telttansa. Päivällä oli kaksi "antaa 
kajahtaa tapahtumaa" ja leirilippukunnassamme 
vieraili muutamia leiriläisten läheisiä. Päivän 
ohjelma oli aika vapaa. Illalla vietettiin vielä leirin 
keskiäisiä. 
 
20.7. 
Päivää vietettiin rauhalaaksossa. Laaksossa pääsit 
toimittajan rooliin ja keksimään keinoja, kuinka 
yhteiskunnallisia epäkohtia voitaisiin ratkaista 
rauhan keinoin. Illalla leirillä järjestettiin leirin oma 
triathlon kilpailu, johon lippukuntamme Sami ja 
Masi (Mari) osallistuivat. Illalla oli vielä retrodisco 
vaeltajaikäisistä ylöspäin, ja Sami järjesti samoajille 
oman suunnistusretken. 
 
 
 
 
 



11 
 

21.7. 
Päivän laaksona, kanttilaakso, jossa todellakin testattiin leiriläisten sinnikkyyttä ja sisua! Laaksossa 
pääsi kokeilemaan esimerkiksi Rambo rataa, jousiammuntaa ja veitsen heittoa. Laaksossa oli myös 
vesiohjelmaa ja pääsi lämpimään saunaan. Illalla vietettiin hiljaista iltaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.7. 
Viimeisen kokonaisen päivän ohjelma sijoittui tuumalaaksoon. Laaksossa päästiin esimerkiksi 
valmistamaan biomuovia, nostamaan autoa vivun avulla ja katsomaan Heurekan pop up show'ta. 
Illalla siirryttiin päättäjäisiin, jossa esiintyi yllätysesiintyjä artisti Viivi. 
 
23.7. 
Viimeinen päivä, lähtöpäivä. Lähes kaikkia väsytti ja olo oli onnellinen, mutta haikea. Leiri, jota 
moni oli odottanut kuukausia, oli nyt ohi. purimme telttoja ja nautimme viimeisistä Berliinin 
munkeista.  
 
 
Leirilippukunnassamme kiitimme joka päivä henkilöä, joka oli tehnyt töitä leirilippukuntamme 
hyväksi, toiminut oma-aloitteisesti ja ansaitsi kiitoksen.  
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sudari 
 
  

A E S A P A A S V E O P 

O I L J O S N M O K I U 

I P Y A T E R V I I V A 

L U A M O I A T T L E T 

L U R A I K H O O P N A 

A K A R A T A O U P E K 

K K I R V E S Y N E A K 

Ä O S A E R Y O I W V I 

E I L O H K A R E A U A 

Y U P R U F A R K T V H 

A O P R I E Y N O K A U 

E R T Y V I O P L A A O 

S I M E I N A M O U L S 

H I K J L K Ö Ä A S I U 

Ä Y S K Ä R I A E I K T 

P H I L Ö V K D R G O O 

P E C V E T S R I V I K 

E A E T R J O K I V V T 

L A O P R T K I S U U K 

Tehtävänäsi on tehdä 

tyhjälle pistepohjalle 

yllä olevat kuvioit / 

kuviointi peilikuvana. 
 

Kuinka monta erilaista 

sanaa löydät 

ruudukosta? Sanat 

voivat olla pysty- tai 

vaakasuoraan, etuperin 

tai takaperin. 
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sivut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudenpentu on matkalla partioon. Sudenpentu ei aina mene samaa reittiä kotoa kololle, koska haluaa 

vaihtelua. Matkojen varsilta löytyy niin metsää, lampi sekä kivikko, jonka luona on suuri kiipeilyyn oiva suuri 

kivi. 

 

Mikä on nopein reitti / nopeimmat reitit Sudenpennun kotoa kololle? 

 

Kuinka kauan kestää matka Sudenpennun kotoa, jos hän menee kololle metsän kautta? 

 

Kuinka kauan matka kestää lähtöpisteestä metsän ja lammen kautta kololle? 

 

Kauanko kestää matkan kiipeilykiven kautta kololle, jos Sudenpentu jää sinne leikkimään 20 minuutiksi? 

 

Partikokous alkaa kello 18. Sudenpentu on päättänyt mennä kololle kiertoreittiä. Reitti lähtee Sudenpennun kotoa 

ja etenee kiipeilykiveltä lammen kautta metsään, jossa leikkii 10 minuuttia. Metsästä Sudenpentu menee suoraan 

kololle. Monelta Sudenpennun tulee lähteä, jotta on kololla kello 17:55? 
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ARRALEIRIEN ALKUAJAT 
 
Ensikosketus leirialueeseen 
 
On illansuu 2.7.1969, viiden partiopojan Villähteeltä soutama tervattu puuvene lipuu joelta 
Sylvöjärven suunnasta Arrajärvelle.  Ollaan perillä lippukunnan seurakunnalta käyttöön saadun 
upouuden vielä käyttämättömän leirialueen tuntumassa.  Nyt pitäisi vain löytää sinne. Peruskartan 
lehtijako oli tuolloin sellainen, että kartta päättyi juuri joen suistoon eikä matkamme määränpää 
ollut kahdella karttalehdellämme.  Tähän mennessä emme ole käyneet veneellämme Pajulahtea 
etäämpänä.  Olimme kuin löytöretkeilijät viikinki Leif Eriksson, portugalilainen Magalhaes tai 
maanmiehemme Erik Nordenskiöld  ennen kokemattomilla  tuntemattomilla sekä 
kartoittamattomilla vesillä.  Suullisesti meille oli kerrottu leirielueen olevan järven rannassa heti 
joen pohjoispuolella. Tunnistaisimme paikan sinne pystytetystä lipputangosta.   
 
Arrajärvelle saavuttuamme käännymme pohjoiseen aivan rannan tuntumassa viiden silmäparin 
arvioidessa maaston sopivuutta leirin tarpeisiin ja katseiden etsiessä herpaantumatta lippusalkoa.  
Olin voittanut ’’Suomen partioliike 1910 -1960’’ nimisen teoksen ja katsellut sieltä leirikuvia. Teltat 
olivat suorissa riveissä tasaisilla ja melko puuttomilla kentillä. Vanhempieni kanssa olin yöpynyt 
lukuisilla leirintäalueilla ympäri maata, joten minulla oli mielikuva millainen telttailuun soveltuva 
alue on. Se mitä näimme ei vastannut  oletusarvoani.  Puusto oli liian tiheää ja maapohja 
epätasaista sekä kivikkoista.  Muutaman sadan metrin soudun jälkeen eteemme avautui uusi 
järvenlahti niemekkeen takaa.  Päättelimme etsimämme kohteen olevan jossakin jo 
ohittamallamme ranta-alueella.  Nousimme maihin tutkimaan seutua.  Kiinnitimme veneemme ja 
kapusimme 10 - 15 metriä korkealla mäntyjä kasvavalle kumpareelle.  Metsän korkeimpana 
kohtana se olisi sopinut hyvin lipputangon paikaksi.  Salkoa emme havainneet  polveen ulottuvien   
irtokivien  lomassa  kulkiessamme.  Suuntasimme takaisin joelle päin ja talsimme muita 
huomattavasti  korkeamman  siirtolohkareen sivuitse (se on edelleen paikallaan johtola 
rakennuksen läheisyydessä) laskeutuen miltei  vedenpinnan tasolle.  Täällä oli tasaista, havupuut  
vaihtuivat  lepikoksi ja varvikko  muuttui  korkeahkoksi  heinikoksi. Olimme melkoisessa viidakossa.  
Kiertelimme aikamme tiheässä luonnontilaisessa niemessä löytämättä lipputankoa, josta olisimme  
voineet päätellä  olevamme Arraleirille valmistellussa  kohdassa.  Totesimme, että nyt olisi tarvittu 
karttaa...  Lahden pohjoispuolella olimme havainneet houkuttelevan  matalana veteen ulottuvan 
silokallion.  Soudimme sinne ja ryhdyimme pystyttämään leiriämme.  Paikka oli sopiva ja 
päätimme olla etsimättä enempää kadoksiin jäänyttä leirialuetta.  
 

Ensimmäinen lippukuntaleiri Arrajärvellä  8. - 14.8.1969 
 
Nousemme Masin autoon mennäksemme lippukuntaleirille Arrajärvelle. Nyt ei ole pelkoa siitä, 
ettemme löytäisi kohdettamme, sillä kyytimiehenämme oleva henkilö on alkavan leirimme johtaja.  
Sylvöjärven sivutettuamme käännymme kestopäällysteeltä Toivonojan kartanon maille.  
Havaitsemme rakennuksen, jonka päädyssä on komea vellikello. Ajamme tilustietä itään pellon 
piennarta metsän reunaan  ja jalkaudumme.  Vilkaistaan seuraavaksi mitä vartiomme päiväkirjaan 
on kirjoitettu 8.8.: ’’Autosta päästyämme jouduimme kävelemään melkein kolme kilometriä. Olisihan matka 
leppeästi mennyt mutta kun sitä kannettavaa oli niin armottomasti. Oli limsakori, kaasukeitin, teräslankaverkkoa 
ym. Suurin osa tavaroista oli viety traktorilla ja lopuksi veneellä leiripaikalle. Siellä kalustoa vartioivat Pöllöt. 
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Leirin johtajan mukana saavuimme luonnollisesti ensimmäisinä paikalle. Samalla alueella olimme seikkailleet 
kuukautta aiemmin ja pitäneet seutua vähemmän sopivana leirielämään.’’ 
 

Miksi emme menneet autolla pidemmälle?  Syy on yksinkertainen. Tie loppui Toivonojan 
vainioiden taakse.  Kävelyä edellyttänyt osuus jatkui kapeana ja savisena osittain ojanvartta 
kulkevana polun tapaisena.  Leirillä tarvittavat tavarat oli kuljetettu aivan toista ja myöskin 
työlästä reittiä perille.  Traktorikuljetuksen päätepiste oli Arrajoen suistossa vesireitin 
eteläpuolella sijaitseva mökki. Sen pihassa kuorma purettiin ja lastattiin veneeseen ja soudettiin 
joen yli pohjoiseen  leiripaikalle. 
 
Uudisasukkaat raivaavat ja rakentavat 
 
Käyttöömme uskottu alue oli edellä kuvaamani kaltaista täysin koskematonta Arrajärveen 
rajoittuvaa luonnontilaista rehevää lepikkoa kivikkoisen mäntyvaltaisen kalliokumpareen 
ympärillä. Oheisista valokuvista ilmenee selkeästi tiheät kasvustot. Ensimmäistä leiriä täällä voi 
kuvata loistavasti sanoilla raivaaminen, rakentaminen ja olosuhteiden muokkaaminen 
vuosikymmeniä käytettäväksi leirikeskukseksi.  
 
Merkiksi leirin alkamisesta salkoon nostettiin siniristilippumme perjantaina.  Lukija saattaa 
ihmetellä kuinka viisi etsivää silmäparia ei ollut havainnut veneretkellään lipputankoa mäellä?  
Valkoisen lasikuituisen tangon luulisi erottuvan huutomerkin tavoin.  Salko ei luonnollisesti ollut 
teollisesti valmistettu vaan tehty paikalla kasvavasta maisemaan sulautuvasta huomaamattomasta 
puunrungosta.  Avajaisissa meistä 24:stä 12 – 16 vuotiaista  pojasta muodostettiin neljä 
leirivartiota.  Meidän vartiomme koostui Kotkista sekä Majavista.  Johtajat veivät vartiot omalle 
asemakaavassa määritetylle alueelleen koskemattomaan pöheikköön.  Jokaiselle vartiolle oli tilaa 
riittämiin. Etäisyys kattilakunnasta toiseen oli minimissään noin 200 metriä.  Suoritimme 
maastontiedustelun tontillamme määrittääksemme minne pystytämme kolme telttaamme ja 
rakentaisimme niiden läheisyyteen pöydän, penkit ja veturin ruoan tekemiseen.  Suunnitelman 
valmistuttua ryhdyimme töihin.  Rahtasimme traktorikuljetuksella saapuneet tavarat 
tukikohtaamme ja metsään alkoi muodostua polkuverkoston runko.  Vartiomme päiväkirja kertoo 
tästä vaiheesta seuraavaa:  ’’Leirin rakentamisen pääsimme aloittamaan viiden kieppeissä.. Aluksi näytti 
vähän synkältä, kun oli pelkkää metsää ympärillä, mutta kyllä sieltä teltan paikat löytyi. Jakaannuimme  
työryhmiksi ja illalla olivat teltat pystyssä ja pöytä, penkit, tuuletustanko, veturin kuoppa sekä jätemonttu 
valmiina.  Pitkulaisen veturin kuopan kaivaminen oli työlästä kivikkoisessa, savisessa sekä juurakkoisessa 
maaperässä.’’ 
 

Kalustoa vartioivat Pöllö-vartion pojat olivat rakentaneet maakellarin elintarvikkeiden säilytykseen 
ja raivanneet lentopallokentän.  Vartioiden tarvitsemien rakennelmien lisäksi tehtiin tietysti koko 
leiriä palvelevia töitä, joiden suorittamiseen osallistui  jokainen.  Lipputangon viereen valmistui 
ilmoitustaulu, josta ilmeni mm päiväohjelma.   Telttasaunan kehikon ja lauteiden  rakentaminen 
rantaan sekä kiukaan  kasaaminen luonnonkivistä olivat suuritöisiä. Ne valmistuivat maanantaina 
ja oli palkitsevaa  istua ensimmäisissä  löylyissä  hikisen päivän päätteeksi.  Saunamme 
lämmitettiin sitten kaikkina jäljellä olevin iltoina.  Köysille, sahalle, kirveelle, vesurille, vasaralle 
sekä nauloille oli käyttöä.  Pukki- ja ristiköytöksiä tehtiin ahkerasti  yhdistämään erilaisia rakenteita 
toisiinsa. Eläviin puihin ei saanut nauloja lyödä. Näyttävin ja luovaa kekseliäisyyttä osoittava 
rakennelma oli Pöllöjen tekemä  kahden teltan sekä ruokapöydän  muodostama lavamainen 
kokonaisuus heidän tonttinsa rinteeseen. Sitä ei värkätty huvin vuoksi vaan pakottavista syistä. 
Maaperä oli epätasaista sekä viettävää. Muhkuroiden päällä olisi ollut mahdotonta nukkua. 
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Ohjelma 
 
Ohjelma oli suunniteltu siten, että kullakin päivällä oli oma hallitseva pääteemansa. Perjantai ja 
lauantai käytettiin etupäässä leirirakennelmien tekoon neitseelliseen maastoon.  Sunnuntai oli 
vierailupäivä, jolloin omaisemme, ystävämme sekä lippukunnan yhteistyökumppanit tutustuivat 
oloihimme.   Leirikirkossa pidettiin Jumalanpalvelus.  Ensimmäinen Iltanuotio supistui 
spriikeittimessä poltettuun tuleen kulohälytystilan vuoksi.  
 
Maanantai oli omistettu partiotaitojen kehittämiseen 
erilaisten tehtävien muodossa vartioiden välisenä 
kilpailuna.  Annoimme ensiapua, suunnistimme, 
kiipesimme  korkealle siirtolohkareelle.  Sinne ei 
luonnollisestikaan päässyt ilman vartionjäsenten välistä 
yhteistoimintaa.  Kukaan ei ollut niin pitkä, että olisi 
pystynyt yksin huiputtamaan järkäleen, vaan tarvitsi 
muiden antamaa työntöapua.  Viimeisenä maan pinnalle 
jäänyt oli taas kiskottava ylös jotenkin muiden joukkoon.  
Yksi mieleen jäänyt tehtävä oli Arrajoen ylittäminen.  Siitä 
muodostui myöhemmillä leireillä toistuva ohjelmanumero.  
Arvostelukohteina olivat käytetty aika sekä varusteiden 
kuivuus.  Monenmoisia kamppeiden pakkaustyylejä sekä 
kelluvia apuvälineitä kokeiltiin vuosien saatossa.  Joskus 
rakennettiin suuritöinen lautta tai donitsin tapaisia kelluvia 
pelastusrenkaita.  Totesimme tuoreiden leppäpöllien 
kelluvan huonosti eikä niistä ollut kunnollisen lautan 
rakennustarpeiksi.  Nopeinta oli uida uoman yli 
vaatemyttyä kädessä pään yläpuolella kannatellen.  Sillä 
tyylillä saattoivat kamppeet tosin kostua hieman tai jopa 
kadota. Päiväkirjamme tietää kertoa Timon toisen tennarin, 
hatun sekä huivin joutuneen virtaan ainiaaksi. 
 
  
 
 
 

Ilmoitustaulun viimeistelyä Pöllöjen leirissä. (Kuva Nastola-lehdestä 
elokuulta 1969) 

Yhteistyöllä siirtolohkareen päälle 
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Tiistaina teemana oli retkeily ja siihen liittyvät taidot. Pakkasimme reppumme ohjeiden 
edellyttämällä sisällöllä ja läksimme taipaleelle käskettyjen rastipisteiden kautta. Ruokatauolla 
saimme käydä uimassa.  Ennen leirille palaamista tehtäväksi annettiin jousipyssyn teko katajasta. 
Kaikkien saavuttua kotiin lentopallokentällä suoritettiin vartioiden välinen ampumakilpailu. Illan 
kruunasi iltanuotio sekä leirikaste ensikertalaisille. 
 
Keskiviikko oli urheilu-  ja ensiapupäivä.  Kilpailimme ampumajuoksussa.  Maastoon oli merkitty 
muutaman sadan metrin mittainen lenkki ja kierrosten välissä ammuttiin jousella samaan tapaan 
kuin nykyisin ampumahiihdossa.  Aamupäivällä pelattiin vartioiden välinen lentopalloturnaus.  
Iltapäivällä harjoiteltiin, lastoitusta, paarien tekoa metsästä otettavista riuista sekä mukana 
olleista vaatteista.  Paarien kestävyys sekä toimivuus testattiin melko pitkällä kantomatkalla. 
Kantourakan tarkoituksena oli osoittaa kuinka rankkaa hommaa kävelykyvyttömän potilaan 
kuljettaminen on.  Ennen ruokailua kiersimme vielä suunnistusradan.  
 
Päivällisen jälkeen kokoonnuimme lentopallokentälle todelliseen voimankoetukseen. Homman 
nimi oli perinteinen köydenveto, tuttu juttu kaikille.  Aluksi vartiot vetivät toisiaan vastaan. 
Yleensä muutamassa minuutissa toinen joukkueista sai kiskottua köyteen kiinnitetyn merkkilipun 
omalle puolelleen.  Seuraava versio lajista oli sellainen, että kaikki leiriläiset muodostivat piirin ja 
ottivat trapetsiotteella toisaan kämmenillä ranteista kiinni. Ympyrän keskellä oli keppi, joka 
yritettiin kaataa kiskomalla joku kepin yli.  Kolmannessa kilpailumuodossa köydenpäät liitettiin 
yhteen merimiessolmulla ja köydestä muodostettiin neliö, jonka kulmissa oli yksi henkilö 
jokaisesta vartiosta. Tarkoituksena oli vetää köysi omalta kohdalta kentän rajojen ulkopuolelle.  
Mikäli joku oli pääsemässä tavoitteeseen, niin kaikki kolme vetivät luonnollisesti häntä vastaan ja 
veto jatkui ja jatkui.  Me vartionjohtajat olimme niin sitkeitä, että erämme kesti 45 minuuttia eikä 
kukaan päässyt tässä ajassa kentän reunaviivojen yli. Kämmenet, selkä-,vatsa- ja jalkalihakset 
olivat melko kovilla.  Erotuomari keskeytti kisailun, jotta sauna ja iltanuotio eivät lykkääntyisi. 

 
 
 
 
 
 

Lautturit Arrajoen ylityksessä Vaatteet vyön avulla nippuun ja uimaan 
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Torstai oli leirin viimeinen päivä ja leirin purkaminen oli pääohjelma.  Kokoonnuimme lipputangon 
ympärille kuuntelemaan leirin johtajan puheen ja laskimme lipun. Olimme yhtä hienoa kokemusta 
rikkaampia.  Päiväkirjamme viimeinen merkintä on: ’’ Wiiliveikoille kunniamaininta leirin hyvistä 
järjestelyistä.’’ 
 

Leirimuistoja ruokahuollosta sekä  yövartiosta 
 
Jokainen vartio valmisti ruokansa itse saamistaan tarvikkeista.  Tämä oli vaativa suoritus 
aikakaudella, jolloin pojille ei koulussa opetettu kotitaloutta.  Mielikuvat tyttöjen ja poikien töistä 
olivat tyystin toisenlaisia kuin nykyisin.  Hellana toimi itse savesta, kivistä sekä teräslankaverkosta 
muurattu veturiuuni. Se valmistui toisen leiripäivän iltana yhdessä ruokapöydän katoksen kanssa. 
Kaasukeittimiä tai Trangiaa ei käytetty .  
 
Ruokalistaa en enää muista, mutta muutamia pieniä yksityiskohtia on jäänyt mieleeni. Pehmeää 
leipää oli vain parina ensimmäisenä päivänä ja loppuaika nautittiin näkkileipää.  Mitä laitettiin 
leivän päälle?  Voi ei olisi ilmeisesti säilynyt maakellarissa koko viikkoa ja näin ollen oli keksittävä 
paremmin olosuhteisiin sopiva ratkaisu.  Se oli omenamarmeladi.  Sitä siveltiin vanikan päälle voin 
asemasta.  Seuraavaksi yksi kertomus kokemattomien kokkien makaronien keittämisestä.  
Makaroneista oli valmistettava jotakin syötävää.  Sen verran olimme jyvällä, että makaronit on 
keitettävä ennen aterointia. Siis tuumasta toimeen.  Vesi, makaroonit ja kattila veturin päälle 
valmistumaan.  Jotta seos ei pala pohjaan sitä hämmennetään.  Lopputuloksena oli puuromaiseksi 
muuttuneet löysät makaronit.  Siitä lähtien olen tiennyt, että makaronit annostellaan kattilaan 
vasta veden kiehuessa. Aterioiden valmistaminen vartioissa oli tähdellistä koulutusta.  Nykyisen 
kaltaisia kaupallisia pussitettuja retkiruoka-annoksia ei ollut juurikaan saatavilla. 
Elintarvikehygienia oli hyvällä tasolla, koska kukaan ei sairastunut mihinkään vatsatautiin. 
 
Vuosikymmeniä myöhemmin olen miettinyt miksi leiriä vartioitiin yöllä? Mitään todellista uhkaa 
ulkopuolisten visiiteistä kaukana sivistyksestä sijaitsevalle alueelle ei ollut.  Vaikka tulta käsiteltiin 
varoen veturiuuneissa, voitaneen tulen leviämistä maastoon pitää pienenä vaaratekijänä. Oli syy 
mikä tahansa niin parivartio kierteli hiljaisuuden ajan ympäriinsä.   Meidän vartiossamme ja 
Pöllöissä oli pariton määrä poikia ja olimme sopineet Topin kanssa, että me kaksi vartion johtajaa 
ja luokkatoveria vartioisimme yhdessä.  Kansakoulussa puukäsitöiden alkaessa kolmannella 
luokalla veistosalissa työskentelimme parina samassa höyläpenkisssä, takanamme oli siis paljon 

Tässä tutustutaan majoitteisiin Voimamiesten mittelö 
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yhteistä partion lisäksi. Tulevina vuosina olimme monasti samassa kilpailuvartiossa pt-kisoissa. 
Kävimme myös yhdessä partiojohtajakurssin Tampereella.  
 
 Annetaan taas päiväkirjamme kertoa millaista vartiointi oli: ’’ Vanha vartio herätti minut vuoronsa 
lopulla klo 04.30. Ilma tuntui armottoman kylmältä ja järvi oli kokonaan hernerokkasumun peitossa. Liikuimme 
saappaat jalassa käärmevaaran vuoksi. Joku oli ollut näkevinään kyyn luikertelevan varvikossa.  Leiriltä 
palattuamme kuulimme lippukunnan johtajan saaneen käärmeen piston kävellessään vierailuillan jälkeen polkua 
autolleen. Käärmeitä oli siis ympäröivässä luonnossa. Vartioimishomma jäi pian vähän varjoon muiden 
kiinnostavampien tekemisten vuoksi. Kyllä me pari kierrosta teimme, mutta sitten keksimme Arskan virvelin ja 
aloimme kalastaa. Kala ei syönyt.  Käytössämme ollut kuva oli erinomainen ruohouistin, sillä se ei jäänyt 
kertaakaan kiinni ruohoihin tai kaisloihin. Lopetimme kalojen narraamisen ja siirryimme tarkkuusheittoon. Pian 
osumatarkkuus muodostui hyväksi maaliksi valittuun kaislakimppuun.  Seuraavan ajanvietteen sekä elämyksen 
tarjosi ympäröivä järviluonto.  Melko korkealle noussut aurinko alkoi haihduttaa sumupatjaa. Säteet siilautuivat 
usvan läpi ja vähitellen utu katosi koittavan päivän tieltä.  Vuoromme lopulla sumusta johtuvasta kosteassa 
ilmanalassa tuli vilu. Noudimme venerannasta kaminan, kannoimme sen johtolan mäellä olevaan toimistotelttaan.  
Muutama klapi ja risuja sytykkeeksi pesään ja pian kaminan kylki oli punhehkuinen ja meillä vartiomiehillä 
lämmin.  Kello tuli 07.00 ja oli aika herättää telttakunnat puhaltamalla pilliin niiden edessä. ’’  

 
Seuraavat leirit 
 
Vuosi  1970 
 
Kesällä 1970 oman leiritoiminnan osalta hengähdettiin ja Arrajärvellä vallitsi  luonnonrauha linnun 
lauluineen ja aaltojen liplatuksineen  rantakivikossa äänekkäiden partiolaisten ollessa etupäässä 
toisaalla kesäänsä viettämässä.  Lippukunnan jäsenet osallistuivat Lapissa Kiilopään tuntumassa  
Suomen Partiopoikajärjestön  kansainväliselle suurleirille. Katsottiin, ettei ollut tarvetta omaan 
lippukuntaleiriin kotikonnuilla.  
 
Arrajärvellä oli vain eräpojille ja tarpojille suunnattu viikonlopun kestävä leiri heinäkuussa. Tuohon 
aikaan oli tyttö- tai poikalippukuntia.   Molemmille sukupuolille tarkoitetut nykymallin mukaiset 
yhteiset sekalippukunnat olivat vasta suunnitteilla. Nastolassa tiedettiin uusista tuulista ja 
Nastatyttöjen tarpojat ja Nastapartion eräpojat leireilivät yhdessä. Nastapartio oli 53 vuotta sitten 
poikalippukunta, meillä oli kuitenkin jo tuolloin kolkkapoikien johtajina ja siis jäseninä ainakin 
Marjatta ja Margit. 
 
Kesä 1971  
 
Tämä suvi oli taas erittäin vilkas Arrajärvellä.  Elokuussa 1971 Arrajärvellä oli taas paljon toimintaa. 
Elokuussa pidettiin erä-, partio- sekä kolkkapojille omat viikon mittaiset leirinsä. Topin johtama 
eräpoiken leiri oli ensimmäisenä. Sen tarkoituksena oli valmistella kahta jälkimmäistä tapahtumaa.  
Viimeistelimme mm tienpohjan alueelle joen pohjoispuolelle  raivaten yli kuution kokoisia kiviä 
traktorin voimallisella avustuksella  hämärtyvässä illassa. Maastokelpoisella ajoneuvolla pääsi 
tämän jälkeen  leirialueen tuntumaan. Tavaroiden kuljettaminen helpottui näin suunnattomasti .  
Rakensimme myös keittiökatoksen, koska ruoat tehtiin yhdessä pisteessä koko leirijoukolle.  
 
Vielä muutama virke tieyhteyden vaikutuksesta leirin turvallisuusjärjestelyille.  Tien myötä  
johtajilta pieneni suuri huoli mahdollisten loukkaantuneiden saattamisesta hoitoon.  Selvennetään 
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aluksi kuinka oli varauduttu potilaiden evakuointiin ja hätäilmoitusten tekemiseen tiettömän 
taipaleen taakse ennen kännyköiden aikakautta.  Mitenkä olisi toimittu jonkun loukkaantuessa 
vakavasti?  Ambulanssin tilaamiseksi oli yli kolmen kilometrin juoksumatka Toivonojalle puhelimen 
ääreen. Toinen vaihtoehto olisi joen ylityksen jälkeen ollut pyytää läheisiltä mökkiläisilta apua 
mikäli he olisivat olleet paikalla. Kolmas piste yhteyden luomiseksi olisi ollut Säyhteen leirikeskus 
muutaman kilometrin soutumatkan päässä. Potilas olisi kuljetettu sitten veneellä sopivaan 
paikkaan.  Onneksi mitään vakavampaa ei sattunut ja tarvetta kuljetuksiin ei syntynyt.  Niihinkin oli 
tietysti varauduttu miettimällä ennakkoon toimenpiteet mahdollisissa vaaratilanteissa.  Vakavin 
tapaturma meille sattui eräpoikaleirin alussa.  Ilpo seisoi uhkarohkeasti kuoppaista uraa ajavan 
traktorin peräkärryn lavalla ja montun ylittänyt rengas vippasi hänet kumoon. Pää kopsahti 
voimakkaasti lavaan ja epäilimme hänen saaneen aivotärähdyksen.  Lepo teltassa riitti 
onneksemme ensiavuksi ja selvisimme säikähdyksellä. 
 

 
 

Musa, Massey Ferguson ja kuljettaja. Turvallisuuden kannalta tärkeä tie on valmistumassa 

 
Toimin partiopoikien leirin johtajana kesällä 1971. Leirin suunnittelu aloitettiin jo talvella.  
Leiriohjelma noudatti ensimmäisellä leirillä hyväksi koettua toiminnallista ohjelmarunkoa.  Päivien 
teemana oli partio- ja erätaidot, retkeily sekä vaellus, ensiapu ja urheilu. Samaan aikaan 
suunnittelin myös johdettavakseni saamaani Salpausselänpartiopoikapiirin vihreän sarjan pt-kisaa.  
Testasimme muutamia kisoihin suunniteltuja tehtäviä niiden niveltyessä sopivasti leirin 
päiväohjelmaan.  Rakentamista oli nyt selvästi vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin alueen 
ollessa nyt jo melko valmis. Suuritöisin rakennelma tällä kerralla oli esteradan tekeminen 
maastoon.   Vaellukseen liittyen ylitimme tietysti Arrajoen.  Sauna lämmittettiin päivittäin.  
Yhteiset iltanuotiot päättivät antoisat leiripäivät.  Keskuskeittiössä valmistettiin ateriat kaikille 
kaasupolttimen antaessa kokin kattiloihin tarvittavan lämmön.  Leiriläisten vanhemmilla ja 
ystävillä oli tietysti mahdollisuus vierailla luonamme.  Kaukaisen maailman tapahtumista 
pysyimme selvillä matkaradiosta kuunnetavien uutislähetysten avulla.  
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Arraleiri II johtajat Tom ja John, lippu on laskostettu rinkan päälle leirin päätyttyä, muistot elävät 
yhä 

 
 
Näin alkoi leirielämä Arrajärvellä  puoli  vuosisataa sitten.  Alueen muokkaaminen nykyiseen 
asuunsa vuosikymmenten saatossa on vaatinut runsaasti suunnittelua sekä työtä.  Jokainen 
partiosukupolvi on tehnyt oman kerroksensa. Sadat partiolaiset ovat saaneet kokea 
unohtumattomia  leiripäiviä niin kesällä kuin talvella Arrajärvellä.  Ensivaikutelmani alueen 
sopimattomuudesta leirielämään on osoittautunut täysin vääräksi.  Omat kokemukseni vartion 
johtajana ensimmäisellä lippukuntaleirillä ja toisen leirin johtajana ovat säilyneet antoisina 
kokemuksina suunnittelusta ja johtajan vastuusta partiovuosiltani.  Alle kansakouluikäiselle 
siskolleni vierailu leireillä on ollut myös unohtumatonta ja ehkä kannustin liittyä myöhemmin 
veljiensä sekä siskonsa vanavedessä lippukuntaan. Hän kertoo näin: ’’Muistan aina sen alueelle 
johtaneen kapean savisen polun, jota reunustivat keltaiset leinikit/kullervot ja siniset lemmikit.’’ 

 
Leirivartion johtaja 1969 ja leirin johtaja 1971  Tom  
 

 
 
 
Lähteet: Kotka-vartion päiväkirja, kirjoittajan muistikuvat, kirjoittajan diosta skannatut digikuvat ja 
Nastola Lehden julkaisema kuva  (lupa kuvan julkaisemiseen saatu päätoimittaja Ville Hakalalta 
22.8.2022)   
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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 

Muumit saattaa munia - oikeesti! 

Oho, nyt mä vahingos lisäsin jonku 

eräjorman - eiku se oot sinä! 

Korttia voi pelata ihan missä vaan 

leirilippukunnan pesis <3 

vessas oli kuusi 

ravepatonki 

 
Ruuanjakaja: ”otatko kokonaisen vai puolikkaan 
patongin” 
Jasmin: ”Kokonainen” 
*Ruuanjakaja antaa kokonaisen leivän!” 

Emma jakamassa ruokaa: "otatko kukkakaalii tai 
porkkanaa" 
"porkkanaa" 
*Emma laittaa ajatuksissaan molempia* 
 

Samin tanssikoulu 

Samin suunnistusretkibileet 
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ILTATARINA 
 
Ateria Jumalan kanssa 

Eräs pikkupoika halusi kiihkeästi nähdä Jumalan. Hän arveli, että Jumalan luokse oli varmaankin pitkä 
matka, joten hän pakkasi reppuunsa mukaan eväitä. Sitten hän lähti matkaan.  

Jonkin ajan kuluttua pojasta tuntui, että hän oli vaeltanut jo pitkästi, ehkä kilometrin. Oli aika levätä. 
Poika näki puistonpenkin, jonka toisessa päässä istui vanha mies. Poika istui vanhuksen viereen ja 
avasi reppunsa. Hän oli juuri haukkaamassa eväsleivästään, kun hän ymmärsi, että vieressä istuva 
vanhus taisi olla nälissään. Poika päätti antaa miehelle palan leivästään. 

Poika ojensi vanhukselle leipäpalaa. Vanhus näytti hämmästyneeltä. Sitten hänen kasvoilleen levisi 
kaunis hymy. Hymy oli niin kaunis, että poika päätti jakaa loputkin eväänsä vanhuksen kanssa.  

Poika ja vanhus istuivat yhdessä koko iltapäivän. Sanaakaan ei sanottu, vain hymyiltiin ja syötiin eväitä. 
Kun alkoi hämärtää, poika ymmärsi, että oli aika palata kotiin. Hän nousi penkiltä ja lähti. Pienen 
matkan päässä hän kääntyi katsomaan taakseen ja näki vanhuksen vilkuttamassa. Silloin poika ryntäsi 
takaisin ja halasi vanhusta. Vanhuksen kasvoille levisi onnellisin hymy, mitä poika oli koskaan nähnyt. 

Poika juoksi koko matkan kotiinsa. Hän ryntäsi kertomaan äidilleen, mitä oli tapahtunut: 

- Äiti! Olin päivällisellä Jumalan kanssa! 

Ennen kuin äiti ehti hämmästykseltään kysyä mitään, poika jatkoi: 

- Arvaa mitä? Jumalalla on kaunein hymy, mitä olen ikinä nähnyt! 
  

Vanhuskin palasi kotiinsa. Sukulaiset ihmettelivät, missä tämä oli oikein ollut. Vanhus vastasi: 

- Tapasin Jumalan ja tiedättekö mitä, hän vaikutti paljon nuoremmalta kuin mitä olin kuvitellut!  

 

 

Tuntematon, muotoilu H.P. (Kirjassa Kerron sinulle tarinan II, Heli Pruuki toim., LK-kirjat 2005.) 
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Mikäli takataskussasi on partiomuisto tai olet osallistunut johonkin 
partiotapahtumaan, älä jätä sitä sinne vaan kirjoita siitä juttu Töräykseen! 

 

Sanoitko itse vai sanoiko joku partiokaveri jotakin hauskaa? Tai sattuiko jokin 
hauska kommellus? Taltioi se, ja lähetä se Suihkuseurapiiriin! 

 

Oletko järjestämässä jotakin tapahtumaa? Töräys on yksi oiva kanava 
mainostaa sitä. Lähetä mainos Töräykseen! 

 

 

Kiitos kaikille vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 


