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Toimituksen sana   

 

Viime aikoina on tullut paljon mietittyä sitä, kuinka paljon tulee vietettyä aikaa puhelin 

kädessä. Puhelimen "neppailu" on puhututtanut paljon. Tästä on käyty keskustelua 

esimerkiksi kavereiden kanssa. Jokainen, jonka kanssa olen asiasta keskustellut, on 

todennut olevansa liikaa puhelimella ja olevansa todella riippuvaisia puhelimestaan. 

Kuten myös itse. Olen nyt kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, millaisissa tilanteissa 

sitä puhelinta tulee käytettyä ja voisiko jossain tilanteissa olla käyttämättä. 

 

Mieleeni juolahti yksi esimerkki, missä tilanteessa olisin hyvin voinut jättää puhelimen 

taskuun ja kuluttaa aikaani jotenkin muuten.  

 

Odotin vuoroani vastaanotolle. Olin saapunut paikalle hieman etuajassa, istuin 

odotusaulaan ja kaivoin puhelimen esille. Selasin erilaisia sovelluksia ja kyttäsin kelloa 

puhelimesta. Vieressäni oli lehtiteline, jossa oli erilaisia aikakauslehtiä. "Neppailin" 

puhelinta siihen asti kun kuulin nimeni ja oli minun vuoroni astella vastaanotolle. 

Vastaanoton jälkeen kaivoin heti puhelimen taskusta ja katsoin, oliko kukaan minua 

kaivannut. 

 

Olisiko voinut valita puhelimen ajatuksettoman selaamisen esimerkiksi 

aikakausilehden selaamiseen? Olisin voinut, mutta puhelin se vain tarttui käteen. Nyt 

kun kirjoitan tätä juttua, mietin aikaa kun minulla oli vielä näppäinpuhelin ja odotin 

vuoroani vastaanotolle. Miten ihmeessä silloin kulutin aikana odottaessa vuoroani? No, 

selailemalla niitä aikakauslehtiä. En välttämättä lukenut artikkeleita, mutta selasin 

kuvia ja lueskelin otsikoita. Oikeastaan ihan samaa asiaa tein nyt odottaessani 

vuoroani, mutta puhelimella. Puhelimen selaamisessa ei ollut päätä eikä häntää, en 

tarkoituksen mukaisesti esimerkiksi lukenut uutisia tai vastannut jonkun lähettämään 

viestiin. 

 

Vuoden vaihde on yleensä lupauksien aikaa. Halutaan tehdä erilaisia lupauksia tulevalle 

vuodelle, kuten vähentää herkkujen syömistä, aloitetaan uusi harrastus tai oikeastaan 

mitä vain. Oma lupaukseni koskee puhelinta ja ruutuaikaa. En aio määrittää liian 

tarkkoja karmeja, mutta tavoitteena olisi jättää kuitenkin ruutuaika mahdollisimman 

vähäiselle ja valita esimerkiksi aikakausilehtien selaamisen puhelimen selaamisen 

sijaan. Mikä on sinun uudenvuodenlupaus? 

  

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 
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Tiedoksi ! 
 

Nastapartion hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 05/2022 25.9.2022 Töräys 
ohjeet, jotka on päivitetty 11.9.2022. 

 
Töräys ohjeet pääset lukemaan Nastapartion nettisivuilta. 

 
Muistathan tutustua näihin kun kirjoitat juttua Töräykseen. 
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EKOTEKOKEKO Sudenpentutapahtuma 12.11.2022 Hollolassa 
  

Vähän aikaa sitten järjestettiin Ekotekokeko-niminen tapahtuma ja kerromme nyt 2 ensimmäistä 
rastia. 

1. Sähköä säästäen. Yksi menee sokkeloon (silmät sidottuna) ja muut huutavat ohjeita reunoilta ja 
päätetään esine ja pitää löytää se. 
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2. Rumpu. Piti leikata pringlessien purkki puoliks ja ilmapallo päälle. Reiät sivuille. Langat läpi ja 
solmuun ja helmet solmulla päihin. 
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  Rohkeat Naalit suorittivat rastin 4 hienosti. Siellä liikuttiin pitkin narua. Jos esimerkiksi sanottiin, 
että vasemmassa reunassa on 10 ja oikeassa 0 ja kysymys on kuinka monta perheenjäsentä 

perheessäsi on niin menet sinne missä on oikea vastaus. 
Rastilla 3 mietimme eri ruokien hiilijalanjälkiä 

Rastilla 5 yhdistettiin linnun kuva, nimi ja paino. 
 

Naalien mielipide: Siellä oli kivaa! 
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6 rasti. Me tehtiin siellä sellaista, että mikä asia maatuu nopeammin. 
7 Siellä tehtiin tuulimylly. 

8 Siellä tehtiin: liattiin  ja yritettiin puhdistaan sitä vettä. 
 

Meidän mielestä siellä oli kivaa. 
 

T. Naalit 
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Nastapartion 60-vuotisjuhlaleiri 

RETRO 
29.7.-6.8.2023 

 

 
 
 
 
 

Tule sinäkin mukaan leirille, jollaista et 
ole ennen kokenut! Kännykät kotona, 
mutta kaverit mukana paikan päällä 
kokonaiset yhdeksän päivää. 
Ilmoittautumisohjeet Töräyksen ensi 
numerossa – varmista oma paikkasi ja 
muistuta muitakin! 
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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 Antti Po. 

 

Oletko valmis? 

-  Aina valmiina. 

 

Kuvaile itseäsi muutamalla sanalla. 

- Yritän parhaani mukaan auttaa toisia. 

 

Mikä on Nastolan seudun paras retkipaikka? 

- Arolan luola on hyvä paikka käydä päiväretkellä. 

 

Ensimmäisen ryhmäsi nimi 

- Koiranpennut 

 

Ikimuistoisin partiomuistosi tähän mennessä? 

- Muistoja on useita, mutta päällimäisenä ovat Ko-Gi kurssin leiriosa ja Napasiiseleiden 

Lapin vaellus. 

 

Seuraavaksi haasteen saa vastaan Jukka J. 
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Tehtävänäsi on sijoittaa seuraavat kompassin osa 
oikeisiin paikkoihin. 
 
Viivoittimet 
 
Kulkusuuntanuoli 
 
Pohjoisneula 
 
Astelukemat 
 
Pohjaviivat 
 
Suurennuslasi 

Naalien tekemä pulmatehtävä.  
Tehtävän tarkoituksena on selvittää koodi ja mikä 
kysytty merkki on. 
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Tehtävänäsi on ratkaista alla oleva ristikko annettujen vihjeiden perusteella. Vihjeet eivät 
ole oikeassa järjestyksessä, vaan tehtävänäsi on myös sijoittaa ratkaisu oikealle riville. 

https://www.partioaitta.fi/oppaat/suunnistus/kompassi/ 
 
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/ 
 

https://www.partioaitta.fi/oppaat/suunnistus/kompassi/
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/
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Karhujengin retki Mastolaan 
 
Päivä radio- ja tv-historian parissa. 
 
Karhujengi matkusti bussilla Nastolasta Mastolaan lauantaina 26.11. Mastola on radio- ja 
tv-museo Lahdessa, radiomastojen juurella. 
 
Pääsimme tutustumaan radio- ja tv-lähetysten historiaan Lahdessa ja kuinka lähetyspaikka 
tuli Lahteen. 
 
Historian lisäksi pääsimme tutustumaan Suloiset Sankarit-näyttelyyn, joka kertoi 
elokuvissa esiintyneistä eläimistä. Lyhyt dokumentti vei meidät mukaansa tutustumaan 
siihen, miten eläimiä koulutetaan näyttelijöiksi ja millaista on työskennellä vaikkapa kanan 
tai ilveksen kanssa. 
 
Museovierailun ehdoton hitti oli vihreäkangas, jonka edessä jokainen pääsi pitämään 
vaikkapa oman säätiedotuksen. 
 
Retken päätteeksi tilattiin museon kahviosta kuumat kaakaot ennen kotimatkaa takaisin 
Nastolaan, tietenkin bussilla.  
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JOTA-JOTI   Seurakuntatalolla 15.10.2022 
 

Mikä on JOTA-JOTI? 

Jamboree on the Air –Jamboree on the Internet eli JOTA-JOTI järjestetään vuosittain lokakuun 
kolmantena viikonloppuna. Tapahtumassa käytetään erilaisia viestintäkanavia, joiden avulla 
rakennetaan yhteyksiä muihin partiolaisiin eri puolilla maailmaa.   

Tapahtuman tavoitteena on kannustaa partiolaisia maailmanlaajuisesti viestimään toistensa 
kanssa internetin ja radion välityksellä, antaa partiolaisille hauskoja ja kasvattavia 
kokemuksia sekä rakentaa yhteenkuuluvuutta kansainvälisessä partioliikkeessä. JOTA-
JOTI on Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM) kansainvälinen 
tapahtuma, ja siihen osallistuu nykyisin lähes kaksi miljoonaa 
partiolaista ympäri maapallon.   

Mitä meidän JOTA-JOTI-tapahtumassa tehtiin? 

Internetissä chattailyn lisäksi laitoimme yhdessä ruokaa 
kansainvälisellä teemalla. Päivän menu koostui vietnamilaisista 
kevätkääryleistä, sekä italialaisesta tiramisusta ja pizzasta. Lisäksi 
herkuttelimme perinteisemmillä suomalaisilla herkuilla käyttäen 
syömiseen kuitenkin kansainvälisen teeman mukaisesti 

syömäpuikkoja. 

Meidän tapahtuma järjestettiin 
yhteistyönä paikallisten radioamatöörien kanssa. Meillä oli siis 
mahdollista päästä keskustelemaan toisten partiolaisten kanssa 
ympäri maailmaa myös radioaalloille. Lisäksi radioharrastajat 
opettivat meille erilaisia sähkötöitä, joista tulikin päivän 
ehdoton hitti. Saimme valmistaa metallinpaljastimia sekä 
morsetussummereita. Ihanan äänekkäitä 
vekottimia kumpainenkin.  

 

 

 

Päivän aikana oli myös mahdollista harjoitella muita erilaisia viestintä 
välineitä kuten radiopuhelimia ja viestityslippuja erilaisten harjoitusten 
kautta.  

      Kirjoitteli Henna 
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Napasiiseleiden matka lappiin 22.-29.10.2022 
 

Lauantai 22.10. 
Lauantai aamuyöllä noin kello 4.45 kaikki 
Napasiiselit olivat kyydissä ja valmiina pitkälle 
ajoreissulle. Ajomatka kesti 13 tuntia ja matkan 
aikana pysähdyimme Hirvaskankaalla, Oulussa ja 
Rovaniemellä. Matkan aikana kuunneltiin paljon 
musiikkia ja pidettiin hauskaa.  
 
 
 
 
 

 
Sunnuntai 23.10 
 Sunnuntaiaamu alkoi aamupalan merkeissä ja 
aikaisella lähdöllä ensimmäiselle päiväretkelle. 
Ensimmäisen päiväretken päämääränä oli 
Sivakkaojan laavu, matkan varrella tuli vastaan 
poroja ja valokuvaaminen oli erittäin isossa 
suosiossa. Sivakkaojan laavulla eväänä oli 
nakkeja ja lihapiirakoita. Laavulta löytyi myös 
erittäin kesyjä kuukkeleita, joille syötettiin 
pähkinöitä kädestä.  
 

 
Kämpille päästyä päätimme lähteä katsomaan Kaunispään huippua. Kaunispään huipulla tuuli 
erittäin paljon, tuntui siltä kuin olisi lähtenyt lentoon. Kämpille palattua söimme, saunoimme ja 
söimme lisää. Illalla pakkasimme rinkat valmiiksi aikaista vaelluksen lähtöä varten.  
 

Maanantai 24.10 
Maanantaiaamu alkoi aikaisella herätyksellä ja 
auton pakkaamisella. Suuntasimme matkamme 
Kiilopään tunturikeskuksen parkkipaikalle. 
Parkkipaikalle saavuttua pistimme rinkkamme 
selkään ja matka alkoi kohti Niilanpäätä ja sen 
kautta Suomunruoktuun. Matkan varrella 
pysähdyimme Suomunlatvan laavulle syömään 
pastakuppeja ja makkaraa.  
 
 

Ennen Suomujoen ylittämistä kävimme Suomunruoktun museokämpällä. Suomunruoktun 
autiotuvalla söimme itse kuivaamaamme saksanhirveä ja perunaa, se oli reissun paras ruoka. 
Ruuan syötyä menimme nukkumaan, kello oli noin seitsemän.  
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Tiistai 25.10 
Tiistaiaamuna lähdimme noin puoli 
yhdeksän aikaan kohti Rautulammen 
autiotupaa. Kävelimme Rautulammelle 
noin 12km, ja pidimme ruokatauon 
Rautulammella saavuttuamme 
autiotuvalle. Rautulammella ruokana oli 
pasta carbonaaraa. Myöhemmin söimme 
päivällisenä jauhelihakeittoa ja menimme 
nukkumaan noin seitsemältä. Rautulampea 
ympäröi hienot maisemat ja kaunis 
ympäristö. 
 

 
Keskiviikko 26.10. 
Keskiviikkona heräilimme 
Rautulammelta noin 7 aikoihin, 
söimme aamupalaa, pakkasimme 
tavarat ja lähdimme 
matkaamaan takaisin Kiilopään 
tunturikeskukselle. Matkalla 
pysähdyimme syömään 
Luulammen päivätuvalle 
tomaatti-mozzarella-pastaa.  

Tunturikeskukselle päästyä pakkasimme autoon rinkat ja lähdimme kämpille ruuan 
laittoon ja saunan lämmitykseen. Illalla vielä pakkasimme reput seuraavan päivän 
päiväretkeä varten. 
 
 
 

Torstai 27.10. 
Torstaina lähdettiin ajelemaan Ivaloon ja 
Inariin päin. Ensin käytiin Karhunpesänkivellä 
ja sen jälkeen lähdimme kävelemään pienen 
matkan Pielpajärven erämaakirkolle, siellä 
söimme linssimuhennosta, joka ei ollut kovin 
mieleistä ruokaa monellekaan. 
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Perjantai 28.10. 
Lähdimme Lapinhämeestä kohti Kiilopään tunturikeskusta 
noutamaan pyöriä. Saatiin kaikki pyörät ja lähetti kohti 
Kiilopäätä. Osa porukasta jäi puolivälis ylösnousua ja lähti 
takaspäin ajelemaan tasaisempia maastoja. Me loput 
pysähdyttiin poroaidalle ja lähettiin siitä Kiilopään päältä 
alaspäin Luulammelle. 
 
Luulammella pidimme tauon 
ja syötiin vähän eväitä sekä 

säädettiin satulat takaisin kuntoon. Siitä me lähdettiin kohti 
Prospektorin kaivoskämppää. Matkalla sinne pysähdyttiin 

Rumakurun päivätuvalla. Prospektorin 
Kaivokselta lähdettiin kohti 
Kummituskämppää. 
Kummituskämpällä nähtiin loput 
porukasta, jotka oli tullut sinne autolla. 
Kummituskämpältä lähdettiin kohti 
Kiilopään tunturikeskusta. Matkalla pysähdyttiin grillillä syömässä. 
Käytiin vielä matkalla Ahopäällä ennen kuin palautettiin pyörät. 
Ne ketkä eivät lähteneet aamusta pyöräilemään, kävivät 
Tankavaarassa huuhtomassa kultaa ja retkeilivät loppupäivän jalkaisin 
Saariselän maastoissa. 
 
 

Lauantai 29.10. 
Lauantaiaamuna söimme aamupalan, jonka jälkeen aloimme 
siivoamisen. Kun saimme siivottua, lähdimme ajamaan kotiin päin. 
Pysähdyimme kotimatkalla Rovaniemellä moikkaamassa 
joulupukkia, Oulussa syömässä ja Vaajakosken ABC:llä halukkaat 
pääsivät kauppaan. Matkassa kesti noin 13 tuntia ja matka sujui 
hienosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reissua näin muisteli: Napasiiselit 

 
  



18 
 

Kaislikko seikkailijakisat 1.10.2022 
 

  

   
 

Hämeen partiopiirin syksyn seikkailijakisat pidettiin lokakuun alussa Forssan 
Koijärvellä. Nastapartiosta seikkailijakisaan osallistuivat turkoosiin sarjaan 
Värikkäiden Kameleonttien seikkailijajoukkue. 
 
Aikaisin lauantaiaamuna Kameleontit kokoontuivat Lahden matkakeskukseen, josta 
matka jatkui bussilla kohti Koijärveä . Matkalla oli pysähdys Hämeenlinnassa, josta 
tuli kyytiin paikallisten lippukuntien joukkueita. 
 
Kisat alkoivat perinteisesti kädentaitotehtävällä.  
Tehtävässä valmistettiin annetuista materiaaleista 
Vellamon laatikko. 
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Aloitustehtävältä matka 
jatkui Koijärven 
kylämaisemissa ja 
metsäosuudella reitillä, jonka 
varrelle oli sijoitettu erilaisia 
tehtävärasteja. 
 
 
 
 
 
Rasteilla kisattiin veteen ja vesillä liikkumiseen liittyvissä 
tehtävissä. Aiheina oli mm. etäisyyden arviointia, vesillä 
liikkumista, ensiapua, solmuja ja kalastusta. Mukaan mahtui 
myös ruokarasti, jossa valmistettiin trangiaa apuna käyttäen 
kasviskreppi.  
 
 
 
 
 
 

Kisassa Värikkäät Kameontit sijoittuivat 
hienosti toiselle sijalle heti järjestävän 
lippukunnan joukkueen jälkeen. 
Värikkäistä Kameleonteista kisaamassa olivat Elsa, Emma, 
Jade, Kaisla ja Leevi. 
 
Onnittelut joukkueelle loistavasta sijoituksesta. 
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Pelastusleiri 30.9-2.10.2022 
 

Perjantai 30.9 
Saavuimme Luomaniemeen kello kuudelta ja aloitimme 
ryhmiin jakautumisesta. Seuraavaksi ronttasimme 
varusteemme huoneisiin joissa majoittuisimme. Sänkyjen 
petaus puuhien aikana alkoi hälytys kellot soida ja meidät 
ohjattiin ulos hiekkakentälle. Saimme tietää että kyseessä 
oli ensimmäinen evakuointiharjoitus, joka leirikeskuksessa 
on järjestetty. Paikalle piti saapua myös pelastuslaitokselta 
yksikkö, mutta työkiireiden takia he eivät onnistuneet 
pääsemään paikalle (Miljan äitin auto oli syttynyt 
palamaan). Päästyämme takaisin sisälle saimme 
tehtäväksemme alkaa kuivattaa ruokaa. Tämä tehtiin sen 
takia, että Napasiiselit olivat menossa UKK-puistoon 
syysloma vaellukselle. Keittelimme ja paistelimme 
jauhelihakeitto tarpeet, riistakäristys tarpeet ja linssipadan. 
Näiden lisäksi kuivaukseen pääsi omenoita ja banaania. 
Kuivumista valvottiin lähes koko yön. 
 
Lauantai 1.10 
Aamulla kahdeksalta herättiin ja sännättiin lipunnostoon. 
Saimme tietää aamupäivän ohjelmasta. Maittavan 
aamupalan jälkeen kävimme perjantaina jaetuissa ryhmissä 
alkusammutusrastilla, teltasta evakuointi harjoituksessa ja 
tietysti kuivattamassa ja kääntelemässä ruokia. Villähteen 
VPK:n vetämällä alkusammutusrastilla sammutimme 
peitteen avulla rasvapaloa, kokeilimme jauhe- ,vesi- ja 
hiilidioksidisammutinta. Nämä taisi onnistua kaikilta ilman 
kulmakarvojen tai etuhiuksien palamista. Teltasta seinän 
läpi pakeneminen ei ollutkaan ihan niin helppoa kuin aluksi 
luultiin. Vaikka vanha talviteltta oli jo todella reikäinen, ei 
kankaasta mentykään niin vain läpi. Vaati terävän puukon ja 
päättäväisen iskun sekä viillon, että sai itselleen sopivan 
aukon josta mahtui ulos ilman koko teltan mukaan lähtemistä. 
 
Kunhan kaikki ryhmät olivat kiertäneet nämä kolme rastia, 
oli vuorossa kaikille yhteinen näytös. Hiekkakentän kulmaan 
johon talviteltta oli pystytetty, mentiin katsomaan kuinka 
teltta palaa. Koko aamun oli satanut ja koska teltta oli 
rei’itetty joka sivulta vieläkin ilmavammaksi kuin se aluksi oli, 
niin sytytys aiheutti jopa palokunnan pojille hieman 
hankaluuksia. Kunhan sopiva palavien nesteiden koktaili oli 
saatu valmistettua ja telttaa kuivemmaksi isolla tulella 
poltettua niin loppujen lopuksi teltta syttyi palamaan ja 
paloikin nopeasti. Jopa niin nopeasti että sitä ei meinannut 
saada edes kuvattua. Tämän jälkeen siirryttiin lounaalle. 
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Kun vatsa oli ravittu ja savunhaju hieman lientynyt 
jatkoimme rastien merkeissä. Nyt aiheena oli ensiapu 
jota meille oli saapunut opastamaan Suomen Punaisen 
Ristin Nastolan osasto. Rastit pitivät sisällään 
painesiteen, paineluelvytyksen, defibrillaattorin käytön 
ja tajuttoman ensiavun. Myös ruoan kuivaus jatkui, 
mutta ei niin aktiivisena, lähinnä kuivumisasteen 
tarkkailuna ja pakkaamisena. 
 
Välipalan jälkeen ohjelmaan lisättiin myös iltaohjelman 
suunnittelu. Jokaiselle vartiolle annettiin yksi aihe josta 
saivat keksiä kolme sopivaa iltaohjelmaa. Päivälliseen 
mennessä kaikki oli saaneet ensiapu rastit kierrettyä ja 
iltaohjelmatkin suunniteltua. Toteutuksen harjoitteluun 
ja mahdollisen rekvisiitan etsimiseen jäi aikaa ruokailun 
jälkeen. 

Päivällisen jälkeen pääsimme me johtajat esittämään 
näyttelijän taitoja, oli aika ensiapu harjoituksen. Vartio 
kerrallaan saapui onnettomuuspaikalle jossa autoilija oli 
törmännyt potkulautailijan kanssa. Ilmeisesti 
onnettomuus näytti sen verran aidolta että osa ei 
meinannut saada sanaa suustaan, jäivät vain suu auki 
katsomaan vierestä kun potilaat kärsivät ja valittivat 
omaa oloaan. Mutta onneksi kaikki ryhmät lopulta saivat 
soitettua "hätäkeskukseen" ja kutsuttua apua paikalle. 
Joka viimeisen ryhmän ollessa rastilla saapuikin, tosin 
noutamaan päivällä teltanpolton yhteydessä unohtunutta 
go pro kameraansa. 

 
Seuraavaksi olikin aika käydä saunassa tai muuten vain pesulla siistiytymässä illan ohjelmaa 
varten. Kokoonnuimme rantasaunalle ns. iltanuotiolle ja lauloimme perinteisiä partiolauluja sekä 
katsoimme toinen toistaan huikeampia sketsejä, pelasimme pelejä, ja osallistuimme leikkeihin. 
Toki myös iltapalaa oli ohjelmassa, kaikki saivat maistella juures-sipsejä ja kuivattuja omena- sekä 
banaanilastuja. Iltahartauden jälkeen saivat halukkaat vielä jäädä hengaamaan rantasaunalle, 
mutta leirikeskuksella oli hiljaisuus. Pisimpään bilettäneiden ilta venyi aina aamukolmeen asti. 
 
Sunnuntai 2.10 
Aamulla heräsimme pirteinä lipunnostoon ja aamupalalle. Tämän jälkeen oli vuorossa 
luonnollisesti siivous. Kaikki paikat puunattiin, imuroitiin ja mopattiin. 
Lipunlaskusta kaikki poistui takaisin kotikoloihinsa hiljaisuuteen. Jälleen oli yksi partio muisto 
enemmän plakkarissa. Kiitos kaikille mukanaolosta, mahdollistamisesta ja ponnisteluista. 
 
T. Leirinjohtaja 
 
Kuvat: Henna 
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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 

Kattoikkunallinen majoitus 80 euroa per yö 

Alkusammutusharjoituksessa yksi palosammuttimen 

sokka katosi, joka loppujen lopuksi löytyi kengästä 

Alkusammutusharjoituksessa annettiin tutustuttavaksi 

lämpömittari, jolla pystyi katsomaan kuinka lämmin kohde 

on. 

 

Yksi havainto oli, että kun takkia hieman avaa niin 

lämpötila nousee 10 astetta 

Mä nään jos mä katon 
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ILTATARINA 

 

Vuoden 2022 viimeisessä Töräyksessä iltatarinana toimii Partiolaisten joulutarina. 

Partiolaisten joulutarina herättää tämän vuoden adventtikalenterin kuvan henkiin. 

Tarinassa on neljä osaa. Osat julkaistaan aina adventtisunnuntaisin. Voit kuunnella tai 

lukea tarinat. 

 

Tarinat löydät osoitteesta: https://www.partio.fi/nyt/joulutarina/ 

 

 

 
 

  Kuva: https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/ 
 

https://www.partio.fi/nyt/joulutarina/
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/
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Töräyksen toimitus toivottaa kaikille 

nastapartiolaisille hyvää joulua sekä 

hupaisaa ja onnellista uutta vuotta 

2023! 


