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Toimituksen sana  
 

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja 

toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä” 

 

Tämä edeltävä lause raikaa lippukunnassamme vähintäänkin kerta vuoteen 

lupauksenantotilaisuudessa. Lausuessaan tämän partiolupauksen partiolainen, sitoutuu 

partioliikkeen arvioihin. Lupaus on kaikille yhteinen ja se annetaan jokaisessa 

ikäkaudessa. Lupauksen antaminen sekä sitoutuminen ovat osa partiomenetelmää, joka 

vie taas partiota kohti päämäärää. Partiomenetelmän päämääränä on 

persoonallisuudeltaan, elämäntavoiltaan tasapainoisten, vastuutuntoisten, aktiivisten 

sekä itsenäisesti ajattelevien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen 

jäseninen kasvattaminen. 

 

Partioihanteet sekä niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain ja ne ovat 

partioliikkeen perusta. Partioihanteet ovat: kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa 

luontoa ja suojella ympäristöä, olla luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, tuntea 

vastuunsa ja tarttua toimeen, kehittää itseään ihmisenä sekä etsiä elämän totuutta. 

 

Aiheisiin voit tutustua paremmin seuraavien linkkien takaa: 

Partiofaktat - Partion arvot - Partiolupaus 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partiolupaus/ 

Partiofaktat - Partion arvot 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/ 

Partiofaktat - Partion arvot - Partioihanteet 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-

arvot/partioihanteet/ 
 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Toimittajat: Nuppu Nousiainen 

  Emma Istukaissaari 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partiolupaus/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partioihanteet/
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partioihanteet/
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KYNTTILÄKULKUE SEKÄ LUPAUKSENANTO 
6.12.2021 

XMAS LPK LEIRI (TONTTUILTA) 
10.-12.12.2021 

RYHMÄNOHJAAJAKURSSI 21.-23.1.2022 

NASTAPARTION LEIRI 28.-30.1.2022 
Luomaniemi 

UUSIAIKA TALVIKISAT 19.2.2022 
Rakokivi, Lahti 

SAMOAJA- JA VAELTAJARETKI 26.-27.2.2022 

NASTAPARTION LEIRI 11.-13.3.2022 
Luomaniemi 

RYHMÄNOHJAAJAKURSSI 18.-20.3.2022 

PARTIOVIIKKO 18.-24.4.2022 

YHDEN PÄIVÄN JAMBOREE 21.-22.5.2022 
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Selaillessa vanhoja Töräyksiä, voi löytää vanhoja aarteita ja palstoja joita voi herätellä 

uudelleen henkiin. Otetaan nyt vanha PÄIVÄKAHVISEURAA-juttu uudelleen Töräyksen 

sisältöön mukaan. 

 

Ensimmäinen PÄIVÄKAHVISEURA-juttu löytyy vuoden 1994 kolmannesta Töräyksestä. 

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

päiväkahviseuralainen saa haastaa juttuun mukaan seuraavan Nastapartiolaisen. Kysymyksiä on 

kuitenkin hieman muokattu, mutta perusidea kuitenkin sama. 

 

Ensimmäiseksi kysymyksiin pääsee vastaamaan Ida Auvinen 

 

 

1. Oletko valmis?  

Aina valmis 

 

2. Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla? 

Parhaat retkivallinnat 

 

3. Mikä on Nastolan seudun paras retkipaikka?  

Ikimuistoisia paikkoja on useita, mutta Kalliojärven ja Kärkjärven maastosta 

löytyy mukavia retkeilymaastoja monine laavuineen. 

 

4. Ensimmäisen ryhmäsi nimi? 

 Rohkelikot 

 

5. Ikimuistoisin partiomuistosi tähän mennessä? 

 Roverway ehkä ikimuistoisin, opettavaisella tavalla ikimuistoisin oli ensimmäinen 

lpk:n talviyöretki 

 

6. Kenet haastat seuraavaksi?  

Korppu 
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  Tunnistatko mitä piirustus esittää? Vastaukset löydät Nastapartion nettisivuilta 

Mikä reiteistä vie tähden toisen 
tähden luokse? 
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Töräyksessä 4/94 oli Päkän tekemä ohje pienestä jouluaskartelusta, jossa 

tehtävän anto kuului näin: 

 

”Nyt sinäkin voit piristää perheesi joulupöytää tekemällä tontut ruokailuvälineisiin” 

 

”Leikkaa punaisesta kartongista oheisen mallin mukaan tonttuja. Tee 

kaavioveitsellä tontun keskelle kaksi poikittaista viiltoa. Liimaa kasvot valkoisesta 

paperista ja piirrä tussilla silmät ja naurava suu. Sitten kiinnittämään tonttuja 

ruokailuvälineisiin!” 
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Uusi aika Hämeen piirin partiotaitokisat 19.2 
 

Ensi helmikuussa 19.2 Nastolassa järjestetään 
Partiotaitokisojen Hämeen piirin kisat 
nimeltään Uusi aika. Partiotaitokisat 
yhdistävät ongelmanratkaisutaidon, 
sekä suunnistuksen kun kisavartiot 
etenevät rastilta toiselle erilaisia 
tehtäviä suorittaen. Vaikka kisa on 
Nastolassa, emme ole järjestämässä 
sitä yksin, vaan Uutta aikaa on 
tekemässä kanssamme, Kärkölän 
Kärpät, Myrskylinnut Myrskylästä, 
Orimattilan Samoilijat. Kisakeskuksena 
tulee toimimaan Rakokiven uusi 
monitoimitalo Loisto ja kisarata levittyy Nastolan maisemiin. 
Osallistumisoikeus on kaikilla ikäkausilla tarpojista ylöspäin, valitettavasti 
järjestävien lippukuntien jäsenet eivät osallistu kisoihin kisaajina. Mutta 
jottei ”oma väki” jäisi ihan täysin paitsi kisaajan kokemuksesta, niin 
kisoista pidettiin 27.11 koekisat joissa saatiin 5 vartiota (varsinaisessa 
kisassa vartioita arvioidaan olevan 30-50!) järjestävistä lippukunnista 
kisaamaan, ja suurin osa tulevan kisan rasteista pääsi kenttätestiin. Tästä 
saatiin arvokasta tietoa esimerkiksi rastien toiminnasta ja erilaisista aika-
arvioista. Iso kiitos siis kaikille mukana olleille! 
 
Sitten varsinaiseen tämän kirjoituksen asiaan. :) Nämä kisat ovat siis 
kaikkien järjestävien lippukuntien yhteinen ponnistus ja se ei onnistu 
ilman reippaita partiolaisia järjestelemässä. Nastapartiolla on vastuullaan 
kisaan 3 rastia, sekä kisan huolto sekä kisakeskus toiminta. 
Rastipäällikköinä toimii Jani Vestola, Maija sekä Kimmo. 
Huoltopäällikkönä Antti Palosuo ja Ratamestarina Kaj. Rastipäälliköille voi 
ilmoittautua rasteille auttamaan. Jonkin verran on jo rastipäälliköiden 
avuksi porukkaa ilmoittautunutkin kiitos siitä. Huoltopäällikkö kaipailee 
kisakeskukseen myös muutamaa henkilöä. Kisakeskuksessa tarvitaan 
apua, kun kilpailijat ilmoittautuvat kisapaikalla ennen kisaa, sekä esim. 
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kisan aikaisiin rastien huoltotehtäviin. Kisakeskuksessa toimii kisan aikana 
tulospalvelu sekä kisan johtoa ja yleisöä palveleva tilannekeskus, johon 
haetaan henkilöä, joka tuottaa kisan operatiivista tilannekuvaa. Ts. 
tarkkailee vartioiden GPS jälkien perusteella missä menee sarjojen kärki- 
ja häntäjoukkueet, sekä tarkkailee rastien jonotustilannetta. Ja 
infoaa/päivittää tilanteen muutoksista kisanjohtoa sekä rastihenkilöitä 
Whatsapin/puhelimen kautta.  
 
Eli nyt kaikille kynnelle kykeneville Nastapartiolaisille tiukasti 19.2 
kalenteriin ylös ja tulkaa tekemään ikimuistoinen kisa sekä kisaajille että 
järjestäjille. Ilmoittaudu rohkeasti rastipäälliköille tai huoltopäällikköön ja 
kerromme kernaasti lisää tulevasta pestistäsi, tai jos et vielä ihan tiedä 
mitä voisit tehdä niin katsotaan yhdessä homma kuntoon. :) 
 
 
 
  

 

HUOM ! 

Rasteille haetaan 
tekijöitä. Ilmoittautua 
voi Johtis Whatsappin 

tai FB:n kautta. 
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Lauantaina kolmastoista päivä 36 partiolaista kokoontui Alhaistentielle yöretkeä aloittamaan. 
Kävelimme itse retkipaikalle pari kilometriä, ryhmää johtivat Sudet ryhmän kolmikko. Retkipaikalla 
alkoi saman tien leiriytymisvalmistelut. Nuotiota sytytettiin, Leppikset ja Metsähiiret pystyttivät 
puolijoukkuetelttoja ja sudet 10- teltan. Osa retkeläisistä aikoi yöpyä myös laavuissa.  Päivä meni 
polttopuita tehdessä, ruokaa valmistellessa. Osa teki ruokaa jopa jätkän kynttilällä. Nuotion äärellä 
vietettiin pitkään iltaa rupatellessa ja leikkejä leikkiessä. Yö meni rauhallisesti.   
 
Sunnuntaina herättiin kahdeksaan mennessä ja aloitettiin aamupalojen valmistelu. Leiri saatiin 
purettua yhdentoista aikoihin. Kävelimme takaisin retken lähtöpisteeseen, jossa retkeläisiä 
oltiinkin jo odottelemassa läheiset.  
 
Kiitos kaikille yöretkelle osallistuneille sekä suuri kiitos Sudet ryhmälle retken järjestelyistä.  
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Ensimmäisenä päivänä pidimme Amazing Race päivän Keuruun keskustassa ja 
pääsimme satunnaisissa tehdyissä ryhmissä kilpailemaan muita ryhmiä vastaan ja 
rasteissa päästiin tekemään tehtäviä ja päästiin ratkaisemaan pulmia. 
Oli rasteja, jossa piti tietyistä paikoista ottaa ryhmäkuvia, piti Espanjankielisen äänityksen 
kautta muodostaa lause suomenkielisillä lapuilla (suomenkielisiä sanoja oli erillisinä 
paperilappuina ja äänityksen kautta piti osata suomentaa Espanjan kieli suomeksi). 
Myöskin oli rasti, jossa oltiin salilla ja lattialla oli esineitä ja meillä oli tietty määrä aikaa 
löytää esineitä, jotka liittyvät rantalomaan.  
Amazing Race:n välissä käytiin syömässä ja päivän lopussa pääsimme leiripaikalle 
pystyttämään telttoja pystyyn ja vietimme vapaa-aikaa. 
 
Toisena päivänä oli ohjelma laaksoissa, saunailta ja elokuvailta. Ohjelmaan liittyi 
seksuaalisuuden liittyvät asiat ja mietittiin oikeita termejä puhekielessä. 
Toinen ohjelma aika laaksoissa oli hiilijälkeen liittyvät asiat ja ympäristön ja 
vastuullisuuteen liityvät asiat. 
Elokuvailta alkoi ilta kymmenestä keskiyöhön asti ja siellä pyöri Shrek elokuva.  
Pääsimme tietenkin syömään ruokaa päivän aikana ja myöskin uimaan ja viettämään 
vapaa-aikaa. 
Vietimme Ron:in kanssa vapaa-aikaa pääosin pelaamassa frisbeegolfia.  
 
Kolmantena päivänä oli myöskin ohjelmaa laaksoissa, markkinat, saunailta ja bileet!  
Ohjelmasta en valitettavasti muista mitään. Markkinoilla saimme otettua itsellemme 
kasvomaalauksen ja tehtiin rannekoruja. Hengailimme markkinoilla ja siellä myöskin pääsi 
paistamaan vaahtokarkkeja halutessaan. 
Markkinoiden jälkeen sai käydä saunassa, jos halusi ja ilta kymmenestä aamuyö kahteen 
asti oli bileet. Bileissä oli hyvä meininki ja musaa riitti! 
 
Viimeisenä päivänä pakkailimme tavaroita ja purimme telttoja. Söimme tietenkin 
aamupalan ja kävimme suihkussa. Lopetimme leirin muodostamalla kukan kaikista 
osallistujista ja drone otti hienon kuvan siitä ilmasta käsin. Kuva löytyy @kohu2020 
Instagram tililtä. 
 
Paluumatkan kyydissä oli hyvä meininki ja kaikki linja-autossa olleet alkoivat laulamaan ja 
taustalla soi musiikkia. Ei ainakaan tullut tylsää. Kaikki pitivät hauskaa. 

 
 

- Simon ja Ron 
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ILTATARINA 

Tällä kertaa iltatarina on kuvitetussa muodossa. Tällä kertaa siis jokainen, voi itse keksiä 
mieleisen tarinan. 

 

 

 

 
 


