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Toimituksen sana
Partiolaisen ihanteita on kaiken kaikkiaan seitsemän: kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja
suojella ympäristö, olla luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, tuntea vastuunsa ja tarttua
toimeen, kehittää itseään ihmisenä sekä etsiä elämän totuutta. Partioihanteisiin sitoudutaan
lupauksen kautta ja nämä lisääntyvät ikäkausien myötä.
Partiolaisten ihanteiden taustalla on paljon tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Partiolainen ymmärtää
ihmisten moninaisuutta sekä edistää tasavertaisuutta. Partiolainen pyrkii ennakkoluulottomuuteen
tunnistamalla omia ennakkoluuloja ja valmiudella muuttamaan niitä. Partiolainen kunnioittaa toista juuri
sellaisena kuin toinen on sekä puolustaa yhdenvertaisuutta, vaikka se joskus olisikin vaikeaa.
Partiolaiselle luonto on tärkeä asia. Partiolainen ymmärtää minkälaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on
ympäristöön. Partiolainen toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että tavoitteena on
säilyttää niin elinvoimainen kuin myös hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville.
Partiolainen on luottamuksen arvoinen ystävä.
Kuten jo aikaisemmin mainittiin, partiolainen suhtautuu myönteisesti moninaisuuteen sekä haluaa
tutustua ja ystävystyä myös omien yhteisöjensä ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Jokainen
partiolainen on osa maailmanlaajuista liikettä, jonka kautta näkee mahdollisuuden muuttaa maailmaa.
Partiolainen tarttuu epäröimättä toimeen yhteisen hyvän puolesta, sekä ottaa vastuuta yhteisöstään
kuin myös yhteiskunnasta. Partiolainen osaa toimia erilaisissa ryhmissä sekä johtaa niitä. Partiolainen
toimii aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä omista lähtökohdistaan käsin.
Partiolainen kehittää itseään jatkuvasti. Partiolainen vahvistaa itsetuntemuksensa lisäksi myös
tiedollisia ja taidollisia ominaisuuksiaan nousujohteisesti. Partiolainen kehittää käsitystään oikeasta ja
väärästä sekä toimii oikeudenmukaisesti.
Sen lisäksi, että partiolainen rakentaa omaa uskoaan tai uskomustaan, on hänellä myönteinen
suhtautuminen eri uskontoihin, uskomuksiin sekä hengellisyyteen.
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

2

TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ - MASTER CHEF
27.2.2021

SEIKKAILIJALEIRI MAALISKUU

TALVEN SM-KILPAILU, RIEKON KIEPAUS II Kajaani
13.-14.3.2021

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSI 1/2021
23.-25.4.2021

LAP RYHMÄNOHJAAJAKURSSI 16.-18.4.2021
1/2021 Osa 1, Rismalahti

LPK LEIRI 16.-18.4.2021
Luomaniemi

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSI 2/2021
30.4.-2.5.2021

JOHTIS 14.4.2021

YRJÖNPÄIVÄ 23.4.2021
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Töräyksen seuraava
deadline
9.5
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Karhujengi esittäytyy

Karhujengi on kokoontunut Luomaniemen alakerrassa tiistai-iltaisin, elokuusta 2020 alkaen,
vahvuudella 12 plus 2. Kokoukset Luomaniemessä on sisältäneet partion toimintaa ja historiaan
tutustumista, askastelua, leikkejä ja pelejä. Poikkeusaika on tuonut muutoksia ja vaihtelua
loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana kokouksiin, kokouksia on pidetty eri pituisina etänä
ja pääosin ulkona, jaetuilla kokoonpanoilla, sisältäen kotitöitä, luistelua ja lumileikkejä.
Akeloina Karhujengissä ovat Juurakon Jukka ja Valveen Tea.
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SUDARI
Ratkaise salakirjoitus
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Laulunsanoista, loruista ja huudoista puuttuu sanoja, täydennä puuttuvat sanat
täältä tulee ________________

Okki vokki kala ________________

meil on suuri ________________

Ikki vikki ___________________ rikki!

________________ tämä verraton
ompi ___________________________!

se katos, ku ____________________ saharaan
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SIVUT
KEVÄÄN JA KESÄN MERKIT-bingo
Tehtävänäsi on bongata kevään ja kesän merkkejä. Aina kun bongaat jonkun bingossa olevista kevään tai
kesän merkeistä, saat raksittaa sen ruudun. Kuinka nopeasti saat bingon? Kuinka nopeasti bongaat kaikki
bingoruudukossa olevat kevään ja kesän merkit?

Pajunkissat

Kiuru

Lepän
kukinnot

Leskenlehti

Nokkosperho- Sitruunaperhonen
nen

Harmaalokki

Leppäkerttu

Kyykäärme

Vihreä
nurmikko

Joutsen

Muurahai-nen

Kumisaapaskeli

+ 10 astetta

Koivun silmu

Ampiainen
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Kameleonttien kevät 2021
Kameleonttien toiminnan piti alun perin alkaa 11.1.2021,
mutta Korona rajoituksien takia siirsimme aloituksen
6.2.2021 meidän Arramajan retkeen. Rajoitukset aiheuttivat
sen, ettemme voineet ryhmänä majoittua majalle, joten
retkestä tuli päiväretki. Retkelle ilmoittautui 14
sudenpentua, joten sudenpennut jaettiin kahteen eri
vartioon ja majalle saapuminen porrasteettiin niin, että
ensimmäisen vartion jäsenet saapuivat klo 9:30 ja tämä
ryhmä lähti saman tien hiihtämään Arrajärven yli kohti
Kilpisaaren laavua. Toisen vartion jäsenet saapuivat 10:00 ja
heidän kohteensa oli Esko laavu. Kilpisaaren laavulla
harjoiteltiin puukon käyttöä ja Esko laavulla nuotion
sytyttämistä. Samalla paistoimme vaahtokarkkeja.
Iltapäivällä kokoonnuimme takaisin Arramajan
ruokakatokselle lounaalle. Sillä välin, kun johtajat valmistivat
herkullista hernekeittoa, vartiot leikkivät Arramajan
lähimetsissä. Ruoka syötiin pienissä pöytäkunnissa ja ruoka
oli ilmeisesti hyvää, kun kotiin vietäväksi jäi vain
kattilanpohjat. Hernekeitto oli tälläkin kertaa ilmeisesti 5/5.
Iltapäivästä vartioiden kohteet vaihtuivat keskenään, mutta
laavuilla oleva ohjelma säilyi samana. Vaahtokarkkien sijaan
nuotiolla valmistettiin tikkupullia. Vartiot palasivat takaisin
Arramajalle klo 17:00, jossa aloitimme yhdessä majan ja
lähialueiden siivouksen sekä puutalkoot. Ensimmäisen
vartion jäsenet haettiin kotiin klo 18:00 ja viimeiset
poistuivat majalta klo 18:30. Kokonaisuudessaan erittäin
onnistunut retki.
Helmikuun ajan Kameleontit kokoontuvat kahtena vartiona
ja ohjelmassa on pulkkamäkeä, luistelua sekä hiihtoa.
Maaliskuussa toivottavasti pääsemme palaamaan
alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan ja voimme aloittaa
Kotikokki sekä Minä uskon jälkien suorittamisen.

Lisää kuvia
Kameleonttien
retkestä löydät
Nastapartion
nettisivuilta
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Napasiiseleiden talvipuuhia
Napasiiselit on aloittanut vuotta 2021 vahvasti ulkoillen.
Vuoden ensimmäinen kerta ehdittiin pitää sisällä ja siitä asti
olemme puuhailleet ulkona.

Olemme mm.

...olleet pulkkamäessä ja
luistelemassa…

...valmistettu pizzaa nuotiolla…

...laitettu ruokaa trangioilla Masterchefin
hengessä...
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...tehty hiihtoretki,
jonka aikana pohdittiin
retki ja leiritoiminnan
turvallisuusohjeita sekä
tietysti paistettu
vaahtokarkkeja ja juotu
lämmintä kaakaota…

… ja suunnistettu
kirkonkylällä
ratkoen Seppo.iorasteja ja tehty
metsäjäätelöä
Kirkonkylän
koululla…

Henna
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Iltatarina
Tällä kertaa iltatarina toteutetaan hieman eri tavalla. Tarkoituksena on, että iltatarina
rakennetaan alla olevien kuvien ja oman mielikuvituksen avulla. Kaikkia alla olevia kuvia ei
tarvitse käyttää.
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