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Toimituksen sana

”Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei

päivääkään”

Päivät alkavat pidentyä pikku hiljaa ja ulkolämpötilakin alkaa olla jo melkein koko
vuorokauden ajan plussan puolella. Päivä päivältä menemme lähemmäksi kesälomaa ja
vuoden pisintä päivää eli kesäpäivänseisausta. Lumikin alkaa pikku hiljaa katoamaan ja
sen alta alkaa pilkottamaan nurmikko. Ulkoilemaankin on kiva lähteä, kun ei tarvitse
pukea kaikkea mahdollista, että ulkona tarkenisi olla. Kohta saakin laittaa talvivaatteet
säilöön ja ottaa niiden tilalle kevätvaatteet, miksei jo joitakin kesävaatteitakin.

Kevät on vuodenaika talven ja kesän välissä. Kevään kuukausia on maalis-, huhti- ja
toukokuu. Termisen kevään aikana vuorokauden keskilämpötila on 0 ja +10 asteen
välillä.

Töräyksen toimitus toivottaa kaikille hyvää alkanutta kevättä!

Töräyksen toimitus

Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti
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ILMOITUSTAULU

Töräyksen toimitus kaipaa
lisää juttujen kirjoittajia.

Kakkukisat 22.4,
lisäinfoa sivulla
11
Haluatko lähettää jutun Töräykseen?
Jutun voi lähettää sähköpostiin
marjoanttila96@gmail.com
Otsikolla TÖRÄYS

Sudenpentuleiri 21.-23.4
Lisäinfoa sivulla 7
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Nastapartion vaatetilaus
Nyt niitä on taas mahdollisuus tilata – nimittäin napavaatteita!
Tarkemmat tiedot tilattavista vaatteista ja väreistä julkaistaan Nastapartion nettisivuilla piakoin!

Tilattavat tuotteet ovat:
-

T-paita 20€
Huppari 35 €
Collegehousut 25 €
College paita 30 €
o lasten 25 €
buff-huivi 8 €

Lisätiedot:
Ida Auvinen
ida.auvinen@hotmail.com
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NASTAPARTION KESÄLEIRI
Nastapartion kesäleiri pidetään Arralla 31.7. - 6.8.2017.
Seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset leireilevät
maanantaista sunnuntaihin 31.7. – 6.8. Sudenpennut sekä
Nallepartiolaiset pääsevät mukaan torstaista sunnuntaihin 3.-6.8.
Ilmoittautuminen leirille alkaa huhtikuun alkupuolella. Ennen sitä
leiristä tulee lisätietoja ryhmänjohtajien kautta ja Nastapartion
nettisivuille.
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Tervetuloa viettämään mukava
viikonloppu muiden sudenpentujen
touhuten ja aktiviteettien parissa
puuhaillen!

Ilmoittautuminen tapahtuu Nastapartion nettisivujen
kautta
ja alkaa to 16.3.
Ilmoittautuminen päättyy jo ma 3.4, olethan siis nopea!

Leirin hinta on 35€.

Leirikirje lähetetään osallistujille myöhemmin sähköpostitse.

Iloisin terveisin

Leirinjohtaja
Janita Rintala
puh. 0400 315 877
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SUDARI
Lisää adjektiivit aukkokohtiin. Pyydä kaveriasi tai vanhempaasi
sanomaan sinulle adjektiivejä jotka sitten lisäät aukkokohtiin. Kun
kaikki aukkokohdat on täytetty, voit lukea tarinan ääneen ja katsoa
tuliko siitä hullun kurinen.
Vinkki: Adjektiivi vastaa kysymykseen millainen.
Olipa kerran _____________________ Mikko ja Minna
_____________________. He olivat innoissaan siitä, että pääsivät
vihdoin ja viimein ihka ensimmäiselle partioleirillle. Minna aloitti
pakkaamisen leirille jo hyvissä ajoin, mutta Mikko jätti
pakkaamisen viime tinkaan. Minna ja Mikko pakkasivat mukaan
_____________________ makuupussit,
_____________________ makuualustat, vaatteita,
_____________________ puukon, muistiinpanovälineet,
peseytymisvälineet, _____________________ taskulampun,
_____________________ istuinalustan ja
_____________________ herkkuja.
Kun leirille lähtö koitti, molemmat huomasivat, että jotain todella
tärkeää on unohtunut. Mutta mikä se olisi voinut olla, no tietenkin
partiohuivi. Molemmat kiiruhtivat vielä hakemaan
_____________________ huivinsa, jonka jälkeen matka alkoi kohti
_____________________ Luomaniemeä.
Leirin aikana Mikko ja Minna pääsivät tekemään vaikka mitä. Mikko
rakensi _____________________ linnunpöntön ja Minna väkersi
itselleen _____________________ pajupillin. Leirillä he saivat
uusia kavereita. Mikon uudet kaverit olivat
_____________________ Aleksi ja _____________________
Aapo ja Minnan _____________________ Tiia ja
_____________________ Piia.
Leirillä pääsi myös ostamaan karkkia. Minna ja Mikko olivat
molemmat saaneet pari kolikkoa, joille voisivat ostaa itselleen lisää
herkkuja, jos vaikka vanhat sattuisivat loppumaan. Minna valitsi
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SIVUT
itselleen _____________________ karkkeja ja Mikko taas
_____________________ karkkeja.
Kun leiri oli loppumaisillaan, kaikki _____________________
leiriläiset kokoontuivat päiväsaliin tekemään
_____________________ sisaruspiiriä.
Kotiin päästyään Minna ja Mikko eivät puhuneetkaan muusta kun
juuri loppuneesta leiristä. Samalla he myös ilmoittivat
osallistuvansa jokaiselle partioleirille, minne vaan sattuisivat
pääsemään.
Oikein vai väärin?
Karhu on Euroopan suurin petoeläin. ______
Ilves on Suomessa ainoa luonnonvarainen kissaeläin. ______
Oravan hännän pituus on 18-24cm. ______
Lokki on Suomen kansallislintu. ______
Ahven on Suomen kansalliskala. ______
Hieskoivu on Suomen kansallispuu. ______
Ruusu on Suomen kansalliskukka. ______
Valas on nisäkäs. ______
Kirahvin kaulan pituus on noin 2,4 metriä. ______
Susi kuuluu koiraeläimiin. ______
Kettu on väriltään punainen tai punaruskea. ______
Vastaukset: O O V V O V V O O O O
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H

aluisitko lähteä leirille tai retkelle, mutta sinulta ei löydy omaa
makuupussia tai et ole vielä sellaista kerennyt hankkimaan? Ei hätää!
Nastapartion toimistolta voit lainata makuupussin, joka soveltuu jopa
talvileireille ja on tarkoitettu lainaksi niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.
Ota rohkeasti yhteyttä kalustonhoitaja Jamppaan (040 553 3277).
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Töräyksen keittiössä
Helppo lettutaikina
Raaka-aineet:
5dl maitoa
2 kananmunaa
2dl vehnäjauhoja
0,5 dl rypsiöljyä tai sulatettua voita
1 tl suolaa
Kaada maito kulhoon ja vispaa sen joukkoon kananmunat, jauhot ja
mausta suolalla. Lisäksi lisää sulatettu voi tai öljy. Anna turvota
puolisen tuntia ennen lettujen paistoa. Paista letut voissa.
http://www.kotikokki.net/reseptit/nayta/69251/Lettutaikina/
Helpot kaurakeksit
Raakaa-aineet:
50g voita
2dl kauraryynejä
1dl sokeria
1rkl vehnäjauhoja
1tl leivinjauhetta
1 kananmuna
Sekoita kuiva-aineet keskenään. Lisää sekaan sulatettu voi ja lopuksi
kananmuna. Sekoita kevyesti, älä vatkaa.
Tee taikinasta kasoja (n. 1 tl) pellille ja paista uunissa 200 asteessa
noin 5 minuuttia.
Kasojen tulisi levitä pyöreiksi kaurakekseiksi. Keksejä kannattaa
seurailla tarkkaan, sillä ne palavat helposti. Paistoin aina keksien tulisi
kerran kohota ja sitten laskea takasin muotoonsa.
http://www.kotikokki.net/reseptit/nayta/99363/Helpot%20kaurakeksi
t/
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Tulenteko – Partiowiki

”Syty nuotio, pala nuotio, valaise ja lämmitä meitä”
Tulenteko on peruspartio- ja erätaito. Tulentekoon tarvittavia välineitä
ja materiaaleja on palava materiaali, yleensä puu, sytyke ja
tulentekovälineet kuten tulitikut. Tulen sytyttämiseen tarvitaan
koulun kemian tunnilta tutut kolme elementtiä: lämpö, palava
materiaali ja happi. Jos joku näistä puuttuu, on tulenteko mahdotonta.
Miten itse sytyttäisit esimerkiksi nuotion?
Tulenteko on sitä helpompaa, mitä pienemmäksi puut on pilkottu ja
mitä enemmän on käytettävissä sytykkeitä. Puut tulisi olla kuivia ja
asettaa ilmavasti, jonka jälkeen sen voi sytyttää.
Nuotio kannattaa rakentaa sen perusteella mikä nuotion tarkoitus on.
Onko tarkoitus tehdä pieni tunnelmaa nostattava nuotio taukopaikalle,
onko nuotion avulla tarkoitus valmistaa ruokaa vai laittaa kaminaan
tulet, jotta yöpymispaikassa olisi lämmin?
Tulentekeminen ulkona tuulessa on haastavampaa kuin tyynessä tai
sisätiloissa. Palavaa tulitikkua kannattaa suojata kämmenillä ja oma
vartalo voi toimia tuulensuojana heikolle alkavalla nuotiotulelle.
Hyvällä ennakkovalmistelulla itse tulen saa syttymään ”yhdellä
tulitikulla”.
Nuotion voi koota monella eri tavalla. Selvitä itsellesi mitä eroa on
kekonuotiolla ja ristikkonuotiolla.
https://fi.scoutwiki.org/Tulenteko
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Julia: Taas on värit loppu toimiston tulostimesta!
Antti: Voin vaihtaa sen!
5 minuuttia myöhemmin
Antti: Toki tuota väripatruunan toimimista olisi helpottanut, jos
siitä olisi suojamuovit poistettu, kun se on paikalleen asennettu

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa kenelle
tahansa Töräyksen toimittajista tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: marjo.anttila96@gmail.com
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Matti-mato partiossa
Olipa kerran Matti mato, joka päätti ruveta harrastamaan
partiota. Mato päätti mennä ostamaan partiota varten
tarvikkeita. Mato osti puukon, vihon ja kynän. Matkalla se
näki ystävänsä Kanan. Kana tuli Madon kanssa partioon.
He menivät metsään veistämään puuta. Sen jälkeen he
tekivät puusta voiveitset. Veistäminen sujui hyvin. He
saivat partiomerkin veistämisestä. Sitten he menivät
kirjoittamaan tarinaa, jonka nimi oli hukkunut pingispallo.
Tarinassa kerrottiin pingispallosta, joka oli hukassa. Sitten
pingispallo löytyi tarinan lopussa ja he alkoivat pelaamaan
pingistä. Sitten partio loppui ja Matti mato ja kana menivät
nukkumaan. Huomenna he menivät partioon ja jatkoivat
tarinaa. He eivät keksineet tarinalle loppua. Sitten he
menivät yläkertaan pelaamaan lautapelejä. Sitten kun he
olivat pelanneet kauan, oli aika lähteä ulos. Ulkona he
leikkivät lumisotaa ja partio loppui. Kana ja Mato lähtivät
kotia. Kotona heillä oli vielä aikaa olla ulkona. Siellä he
rakensivat lumiukon ja olivat hippaa kanan kanssa.
Tarina kirjoitettu sudenpentujen leirillä.
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Sudenpentujen päivä
Sudenpenturyhmät Ilvekset ja Perhoset lähtivät keskiyöllä
metsässään tutkimusretkelle. Tarkoituksena oli tutkia,
paljonko maassa on kultaa. Kun kello oli tarpeeksi paljon,
yli keskiyön heidän oli tarkoitus mennä telttoihin
nukkumaan, jossa oli makuupussit. Sitten aamulla heillä oli
ajatuksena mennä piknikretkelle. Koriin he pakkasivat
hedelmiä myös omenoita, lisäksi he ottivat lettuja,
voileipiä, makkaroita, vaahtokarkkeja ja karkkeja. Retkellä
he tekivät nuotion. Oli monta tapaa sytyttää nuotio. He
kokeilivat saada kipinöitä hieromalla keppiä puuhun,
heittämällä kiveä kallioon mutta se ei toiminut vaan he
käyttivät sytkäriä. Nuotiolla he paistoivat vaahtokarkkeja ja
makkaraa. He joivat mehua ja tekivät nuotiolla teetä. Kun
oli aika lähteä, piti huolehtia, että nuotio tuli sammutettua.
Viereisestä purosta he saivat vettä, jolla sammuttivat
nuotion. Kun he pääsivät takaisin teltalle, niin kello oli niin
paljon, että piti käydä nukkumaan. Aamulla he lähtivät
takaisin partiorakennukseen ilman kultaa. Kuitenkin kaikki
meni hyvin.
Tarina kirjoitettu sudenpentujen leirillä.

16

