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Toimituksen sana
Tätä toimituksen sanaa kirjoittaessa katselen ulos junan ikkunasta ja
pohdin mistä sitä kirjoittaisin.
Kesä, vuoden aika kevään ja syksyn välissä. Kesällä aurinko paistaa ja on
lämmin ja ehkä joskus on vähän liiankin lämmin. Kesällä pääsee rannalle
ottamaan aurinkoa ja järveen taikka mereen polskimaan. Kesällä syödään
herneitä ja mansikoita sekä juhlitaan juhannusta ja ennen kaikkea
levätään.
Kaikilla on varmasti jo katseet kohti tulevaa kesälomaa ja lista valmiiksi
tehtynä mitä kaikkea haluaa oikein tehdä. Vai onko? Jos ei ole, Tuuttaapalstalta löytyy hyvä TO DO-lista minkä juttuja voit kesälomallasi
toteuttaa.
Tuuttaa-palstalla olevan TO DO-listan lisäksi Töräyksen toimituksella on
teille tehtävä. Ottakaa jokaiseen partiohenkiseen tapahtumaan kynä,
vihko ja kamera. Kirjoita tapahtuman kohokohdat ylös ja ikuista se
valokuvalla. Mutta mikä parasta, saat jakaa kokemuksesi koko
lippukunnalle. Syksyn ensimmäiseen Töräykseen tulee palsta johon
jokainen voi lähettää kuvan pienen kuvatekstin kera jokaisen nähtäväksi.
Hyvää kesää kaikille toivottaa Töräyksen toimitus!

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Teija Järvinen, Tytti Varjonen
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Multiprint Lahti
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ILMOITUSTAULU
Töräyksen
deadlinet:
16.8 JA 31.10

Reissu2015
17.5.2015
Tampereella
Kesäleiri
Pärjääjät
Arramajalla
27.7.-2.8

Töräyksen 1/15
Sudarisivujen tietovisan
vastaukset löydät sivulta
20.

Koonnut: Marjo
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Hämeen partiopiirin meno-info syksylle 2015

Seikkalijakilpailut 3.10. Tampere/Hämeenlinna
Ilmoittautuminen: 19.08. - 09.09.2015

Matka maailman ympäri – SM kilpailut 3 – 4.10.
Ilmoittautuminen: 03.08. - 13.09.2015

Explo 23 – 25.10.2015

Aikamatka – sudenpentutapahtuma 14.11. Ruovesi/Forssa

Vaeltajien jatkot 21. – 22.11.
Ilmoittautuminen: 03.08 - 18.10.2015
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Samovaari
Iloiset ja veikeät samoajat, vaeltajat sekä johtajat saapuivat perjantai iltasella
jouluaaton viettoon Luomaniemeen. Pienet joulupukin apurit aloittivat joululeirin vieton
historian havinalla. Nastapartion menneestä ajasta oli
kertomassa diakuvin Uokki. Joka kertoikin iltatarinan ahneudesta. Mikä laittoikin
kaikki miettimään näin Jouluna, että onko ihmisen ahneudella rajoja. Noh siitähän osa
tontuista menikin sitten nukkumaan. Mutta kaikista tarmokkaimmat jaksoivat valvoa
pelaten vielä lautapelejä.
Lauantaiaamu sarasti siltikin. Vaikka jouluaatto näyttikin varsin ankealta lumen
puutteessa. Pukin apurit aloittivat aamunsa perinteisesti lipunnostolla. Jonka jälkeen
olikin luvassa joulun toiveohjelmaa Joulupukin kuumanlinjan merkeissä.
Lounaan jälkeen tontut laitettiin miettimään partioaiheisia kysymyksiä tontturadan
kiertämisen ohella. Piti muistella mm. Partioihanteita ja onko niitä helppo toteuttaa.
Iltapäivällä alkoikin todellinen tonttujen puuhastelu kun yhteistyön voimin 222
sinappipurkkia purkitettiin. Oli siinä iloa kerrassaan kun se homma oli tehty. Keittiössä
kyyneleet virtasivat sillä sinappihöyry oli aika vahvaa. Jokainen löysi oman hommansa.
Oli purkkien koristelua ja tiskaamista ja sinapin keittämistä ja purkittamista. Lisäksi
oli vielä torttujen ja piparien tekoa.
Kyllä sitä illaksi maistuvat herkut saatiinkin aikaiseksi. Jouluaaton ilta koitti ja
odotettiin pukkia silmät kiiluen lahjojen toivossa. Pukkihan se sieltä saapuikin eikä
tonttujen odotus ollut turha, sillä jokainen sai pienet lahjat. Pukille laulettiinkin
joulupuu on rakennettu. Ja niin joulu oli saapunut Luomaniemen joulukylään. Ilta
päättyi iltahartauteen jossa oli näytelty jouluevankeliumi oikein hienosti.
Jouluevankeliumin jälkeen alkoi tonttujen akrobatiakoulu
sillä jotkut hurjapäät tekivät pyramidin. Joulukarkkeja
syöden oli vallan rattoisaa viettää jouluaattoa kera
ystävien. Kunnes väsymys iski ja nukkumaan mentiin.
Sunnuntaiaamuna siivoiltiin ja joululeiri loppui nastapartion
kevätkokoukseen. Tunnelma koko pienen leirin osalta oli
leppoisa ja lämmin kuin Joulun henkäys.

- Iina ja Viivi iloiset pukin pikku apurit
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HELMIMESSUT 25.4.2015
Jo perinteeksitulleeseen tapaan myös tänä vuonna
joukko reippaita Ikipartiolaisia suuntasi viettämään
lauantaipäivää Helmimessuille.

Tänä vuonna partion pisteellä oli tarjolla
makkaraa, hernekeittoa, muurinpohjalettuja,
nuotiokahvia ja Nastapartion nuotiosinappia
partiotoiminnan hyväksi.

Eikä pidä tietenkään unohtaa myös loistavaa
tunnelmaa nuotiolla istuskellen ja ihmisten
kanssa jutustellen.

Juttu: Henna
Kuvat: Retsi
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KONNICHIWA – seikkailijoiden ja tarpojien
leiri Luomaniemessä 27.-29.3.
Leirillä sukellettiin tulevan jamboree-maan hengessä
japanilaiseen kulttuuriin. Ohjelmassa tutustuttiin
japanilaiseen kirjoitukseen, ruokailutapoihin, kieleen…
ja moneen muuhun juttuun. Tässä leiriläisten
kommentteja leirin jälkeen:
Leirillä kivointa oli sumopaini ja paperikassien teko. Opimme puhumaan
japania ja leikkimään japanilaisia leikkejä. Saimme myös uusia kavereita.
Oli myös kivaa tehdä origameja. Isoset oli myös kivoja.
Emma ja Riina
Tämä oli hyvä leiri. Rastitehtävä oli mukava. Oli kivaa oppia japania.
Japanilaiset sanat olivat outoja. Sketsit oli tosi kivoja.
Vivian ja Anniina
Kivointa oli, kun saimme esittää iltaohjelmassa sketsejä. Teemana oli
Japani ja se oli mukava teema. Loihdimme Luomaniemeen
kirsikkapuutarhan ja opimme puhumaan hieman japania.
Iiris ja Venla
Moi! Tällä leirillä kivointa oli japanin kielen opettelu ja rastirata. Opimme
kirjoittamaan oman nimemme japaniksi ja oli hauskaa. Söimme myös
riisiä puikoilla niin kuin japanilaiset.
Emma I ja Emma K
Rastiradalla hauskinta olivat sumopaini ja paperikassin maalaus.
Origamitaittelu oli myös mahtavaa. Vapaa-ajalla pöytäfutis oli parasta.
Jari ja Joose
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Kivointa leirillä oli rastirata. Oli kivaa oppia japania. Oli kivaa juoda
mehua ja syödä pullaa kirsikkapuutarhassa. Oli kivaa taitella origameja. Ja
iltaohjelman sketsit oli tosi hauskoja ja mukavia.
Kreetta ja Nuppu
Japani teema oli kiva ja siihen liittyvät aktiviteetit olivat kivoja. Parasta oli
juoda päiväkahvit kirsikkapuutarhassa. Iltaohjelmien tekemisen vapaus oli
kivaa ja oli ne iltaohjelmanumerotkin kyllä loistavia. Kiitos leirin
järjestäjille!
Tatti ja Ella
Opimme puhumaan leirillä japania. Leirillä oli kivaa, kun teimme
japanilaisia juttuja. Isoset oli kivoja. Oli kivaa tehdä omia iltaohjelmia ja
sketsejä. Oli hauskaa syödä syömäpuikoilla. Oli kivaa puhua japania.
Meillä oli tosi kivaa! Origameja oli hauska tehdä! Haluaisimme, että
Japani-leirejä olisi useammin.
Nimetön palaute
Syksyllä jatkamme Japani-teemaa
jamboree-kuvaillassa. Siihen asti
SAYONARA!
Leiriläisten palautteet koosti Nyyti
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SUDARI
Ratkaise ristikko vihjeiden avulla.
1. Käytetään suunnistaessa

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja
vartion tunnut
Paperi, jossa on merkittynä maastoa
Käytetään vaelluksella tavaroiden kantamiseen
Kansainvälinen partioleiri
Kunnioittaa toista ihmistä,
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
8. Annetaan itsenäisyyspäivänä
9. Retkikeitin
10. Sillä voi nukkua yön metsässä
11. Kolo

10

SIVUT
Väritä autot lempiväreilläsi ja piirrä niille sopiva tausta.

Keksitkö vastauksen
arvoitukseen.
Pulpetillasi on kolme
kärpästä. Tapat niistä
yhden. Kuinka monta jää
jäljelle ?

-Apinat
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27.7.-2.8. 2015 Järjestetaan Arramajalla Nastapartion
kesäleiri, joka kätkee tällä kertaa sisäänsä jännittävän leikkimielisen
Pärjääjät -seikkailukilpailun.
Maanantaista 27.7. lähtien leirille ovat tervetulleita seikkailijat,
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja johtajat.
Sudenpentuja ja Nallepartioperheitä kutsutaan mukaan leirille
torstaista sunnuntaihin, eli 30.7.-2.8. väliseksi ajaksi.
Myös kaikki partiolaisten perheet ovat tervetulleita mukaan leirille
koko ajaksi tai vaikka osaksi aikaakin (sisarukset vain vanhempien
seurassa).
Leirillä toimitaan joukkueittain kaikki yhdessä. Yöpyminen
tapahtuu pääsääntöisesti teltoissa. Perheille löytyy kyllä tarvittaessa
myös aittamajoituspaikkoja rajoitetusti.
Leiri maksaa 90€/ ma-su, 45€/to-su tai 15€/päivä, jos pääset
mukaan vain joiksikin päiviksi. (alle 4 v. Ilmaiseksi)
Leirille ilmoittautumisaikaa on jatkettu 31.5. asti. Ilmoittaudu
Nastolan seurakunnan nettisivujen kautta
(www.nastola.seurakunta.net). Ilmoittautuneet saavat leirikirjeen
kesällä ennen leiriä. Meitä on mukana jo paljon mut monenmonta
mahtuu vielä mukaan. Tätä et halua jättää väliin.
Lisätietoja leiristä voit tarvittaessa kysellä Hennalta
(henna.pohja(a)gmail.com tai 050-3537697).
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ROIHU 2016
Roihu on Suomen Partiolaisten yhteinen elämys,
joka huipentuu 20.-28.7.2016 suurleiriin Evolla.
Tarpoja, samoaja, vaeltaja, aikuinen...
Olethan sinäkin mukana?
Lisätietoja Roihusta voit käydä katselemassa osoitteessa
http://www.roihu2016.fi.
Napan Roihuasiamiehenä toimii Henna Pohja
(henna.pohja@gmail.com , 0503537697).
Lisätietoja Napan Roihulle lähdöstä informoidaan
lisää kohti leiriä mentäessä.
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järjestettiin vuoden teemalla
”Kulttuurit kohtaavat” ja
viisitoista ryhmää oli
saapunut hyvin
varustautuneina paikalle
Luomaniemeen Yrjönpäivänä
23.4.

Salissa oli kova tekemisen meininki ja toinen toistaan
upeampia luomuksia syntyi innokkaiden sokerileipureiden
käsissä.
Gepardinpennut maistelivat tuomaristona kaikki kakut ja se
osoittautuikin poikien mielestä kovaksi urakasi. Eikä voittajien
valintakaan ollut helppoa, vaikka pojat kakkuja monelta
vinkkeliltä olivat arvioineetkin.

14

Voittajien on helppo hymyillä – kaikissa kolmessa
sarjassa!

Partioviikolla on
hienoa antaa
partiolupaus ja
kakkukisan päätteeksi
huivitettiin monta
uutta eri ikäistä
Nastapartiolaista!
Iltapiirissä meitä oli
129 – hyvin oli saatu
väki paikalle –
saatoivat
Gepardinpennut
tyytyväisinä todeta.
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TUTELLA TUUTTAA JA TEIJALLA MYÖS

Toukokuu ”Suomessa sen käsitetään yleensä olevan kevään viimeinen kuukausi.
Siinä on 31 päivää. Toukokuu on saanut suomenkielisen nimensä siitä, että silloin
tehdään toukotyöt eli viljan kylvö ja sen valmistelut, kyntö ja äestys.”
Nyt on jo koittanut kevät ja toukokuu. Toukokuu tarkoittaa tietenkin sitä, että kohta
on kesä. Kesää odottaa monestakin syystä, on lomaa, lämmin ja saa syödä paljon
jäätelöä. Kesällä voi tehdä monia hauskoja juttuja. Hauskoista jutuista on myös
mukava koota itselle to do- lista.
KESÄN TO DO- LISTA
 Käy järvessä uimassa
 Syö paljon eri makuisia jäätelöitä
 Leiki vesisotaa
 Tapaa partiokamuja
 Grillaa
 Opettele jotakin uutta
 Kävele ulkona paljain jaloin
 Poimi mansikoita
 Nuku yö ulkona
 Hyödynnä partio taitoja
Kesän jälkeen voi palata katsomaan omaa listaansa ja muistella mitä kaikkea tulikaan
tehtyä.

OIKEIN RENTOA JA AURINKOISTA KESÄÄ
JOKAISELLE!
-Teija ja Tytti
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Kevätyöretki Kalliojärvelle 2 - 3.5.2015

Villähteen Kesäsiirtolalle kokoontui pieni, mutta reipas
joukko lauantai aamupäivällä. Tavoitteen oli vaeltaa
Seelammin kautta Kalliojärven maisemiin ennen
kaatosateen alkua. Siinä onnistuimmekin ja laavut saatiin
hyvin pystyyn kiintolaavun tuntumaan. Antin pressu tuli
hyvään käyttöön ja siitä saatiin retkeilijöille katos ja
saatoimme sen suojassa viettää mukavan retken eväitä
nautiskellen, vuoleskellen ja kevään ääniä kuunnellen –
mm. joutsenten töräyttelyä ja kuikan huutoa. Eikä edes
satanut läheskään koko ajan…

Sateen jälkeen on pouta ja niin aamu valkenikin aurinkoisena.

Kotiin palattiin Kinnankosken kautta.
Reippaasti jaksettiin me kaikki mukana
olleet: Aleksi, Jasse, Joonas, Eeli, Toivo,
Kimmo, Veeti, Antti, Oskari, Sonja ja Nina.
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Konsta ja vilma miettivät että hyväksyvätkö perheenjäsenensä jos
ne on nössöjä eikä mene uimaan
Vilma siihen - me voidaan sitten yhdessä perustaa perhe

Saaran sanomia:
-Kaikki menee saaraan
-Onks nää diat värillisii?
-Kaikki miehet on sikoja mutta kaikki
siat ei oo miehiä
-Tuol on saara ja tuomas ja MOOSES
- ai onks teijän isä Jani-Mooses?

Tytin sanomia:
-Hamsterit huolehtii linjoistaa : tää
näkyy tää rasvamaito
-Tytin huulipunajuuri

Srk:n k18 yöretkellä saara ja vilma ja eve
tekivät ruokaa ja miettivät että
onko kaikki tarvittava nyt. - saara siihen :
entäs se ruoka?

Kimmo kakkukisassa:"Käyppäs
kysymässä tuolta...
valkotakkinen
setä jakaa tuolla tikkareita."
(Valkotakkinen setä = Eetu)

Viivi kokee saunaan mennessään ikäkriisin

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden
lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
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kenelle tahansa Töräyksen toimittajista tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: marjo.anttila@pp.phnet.fi

Iltatarina
Kalevi Kilpikonnan kuumailmapalloretki
Eräänä päivänä koulun jälkeen Kalevi Kilpikonna päätti lähteä
ystäviensä kanssa kuumailmapalloretkelle. Kalevi Kilpikonna ei ollut
koskaan lentänyt kuumailmapallolla, mutta oli aina ihaillut kotinsa
ikkunasta kauniina iltoina taivaalla näkyviä värikkäitä palloja. Pallot
näyttivät liikkuvan niin ihanan rauhallisesti, ja ylhäältä pallon korista
katsottuna näkymät olisivat varmasti upeat. Kalevi ja ystävät kiiruhtivat
kuumailmapallokentälle. Siellä täytettiin juuri yhtä hienon näköistä punakeltaista palloa. ”Mahtuuko vielä kyytiin?” Kalevi kysyi pallon vieressä
seisovalta mieheltä. ”Mahtuu toki”, mies vastasi ystävällisesti hymyillen.
”Kavutkaa kyytiin vaan.” Ja niin Kalevi ystävineen astui kuumailmapallon
koriin. Pian kuumailmapallo oli täytetty ja köydet irrotettu. Pallo alkoi
kohota kohti korkeuksia. Aluksi kuumailmapallon kori tuntui Kalevista
hieman turvattomalta
alustalta, mutta kun ystävällinen mies kertoi matkanteon olevan täysin
turvallista, ei Kalevia enää jännittänyt.
Maisemat olivat hienot heidän lentäessään järvien, metsien ja peltojen
ylitse. Siellä täällä näkyi kyliä ja kaupunkeja. Niiden välillä mutkitteli
teitä, joita pitkin autot liikkuivat mustina pisteinä. Välillä Kalevi
ystävineen nautti herkullisia eväitä, jotka he kotoa lähtiessään olivat
pakanneet reppuihinsa. Ystävällinen mies muistutti heitä, että mitään ei
saanut missään tapauksessa tiputtaa alas taivaalla olevasta
kuumailmapallosta. Alhaalla maan pinnalla olevilla ei olisi hauskaa, jos
heidän päälleen yhtäkkiä tippuisi eväsleipiä. Kun ystävällinen mies sitten
ilmoitti, että kohta laskeuduttaisiin, Kalevi ystävineen harmistui. He
olisivat viihtyneet kuumailmapallolennolla
kauemminkin. Niinpä he lupasivatkin ystävälliselle miehelle tulevansa pian
uudelleen, mutta nyt oli jo korkea aika kiiruhtaa kotiin nukkumaan.

Vanha Tarinankertoja
http://lasteniltasatuja.blogspot.fi
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SUDARISIVUJEN VASTAUKSET (Töräts 1/15)
1. Kumpi painaa enemmän kilo rautaa vai kilo höyheniä?
= NE PAINAVAT SAMAN VERRAN
2. Se on läpinäkyvä, mutta ei juotava tai syötävä. Niitä on jokaisessa talossa. Mikä
se on? =IKKUNA
3. Mikä kiertää taloa mutta ei liiku?
= AITA
4. Viisi lasta menivät kauppaan, he kaikki näkivät nallen ja ihastuin siihen, mutta
nalleja oli vain yksi. Miten oli mahdollista, että he kaikki saivat saman nallen?
=HE OLIVAT SAMASTA PERHEESTÄ
5. Pelkään valoa, minua ei voi koskettaa, minut voi nähdä, minua pelätään joskus,
kuka minä olen?
=PIMEYS
6. Yhtenä päivänä pankista ryöstettiin kultaa. Syyllistä ei löydetty.
Valvontakameran mukaan syyllinen meni pyöreän muotoiseen taloon. Seuraavana
aamuna poliisi kuulustelu pyöreän talon isäntää, emäntää, lapsia, kotiopettajaa ja
naapuria
Poliisi kysyi heiltä, että mitä he tekivät rikoksen aikana:
Isäntä vastasi: Olin menossa kauppaan.
Emäntä vastasi: Olin tiskaamassa astioita.
Siivoja vastasi: Olin pesemässä talon nurkkia.
Lapset vastasivat: Olimme opiskelemassa.
Kotiopettaja vastasi: Olin opettamassa talon lapsia.
Naapuri vastasi: Olin pankissa maksamassa velkojani.
Kuka on syyllinen?
= SIIVOOJA KOSKA PYÖREÄSSÄ TALOSSA EI OLE NURKKIA
7. Olen 3-numeroinen luku. Kymmeniä minulla on viisi enemmän kuin ykkösiä. Satoja
minulla on kahdeksan vähemmän kuin kymmeniä. Mikä luku olen?
=194
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