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Toimituksen	sana	

Puun lehdet vaihtavat väriä, on keltaista, oranssia, punaista ja ruskeaa. 
Ilma viilenee, maa on märkä. Päivät lyhenevät, katuvalot syttyvät. 

Sade, kumisaappaat ja sadetakki. Mitä muuta? 

Koulu, partio ja työt. Mistä sinun syksy koostuu? 

Arkitöistä, syyslomasta ja leireistä.  

Päivä päivältä menemme lähemmäs joulua ja uutta vuotta. Montako päivää 
on vielä jäljellä? 

Enää ei tarkene shortseilla ja t-paidalla. Pitääkö kaivaa jo toppatakki? 

Mitä muuta syksyyn kuuluu, kun kesän pakkaaminen laatikoihin ja 
valmistautuminen talveen? 

Syksy on yksi lauhkean ilmastovyöhykkeen neljästä vuodenajasta. Silloin 
sato korjataan ja lehtipuut pudottavat lehtensä. Tähtitieteen 
näkökulmasta katsottuna syksy alkaa syyspäiväntasauksella syyskuun 22. 
tai 23. päivän kohdalla pohjoisella pallonpuoliskolla. Pohjoisella 
pallonpuoliskolla syksykuukausia on syys-, loka- ja marraskuu. 

	

	

Töräyksen toimitus 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

  Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

Painopaikka:  Grano Lahti 
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ILMOITUSTAULU 

Lippukunta-leiri 
24-26.11 

Kynttiläkulkue 
6.12 

Tonttuilta 11.12 

Töräys kaipaa lisää 
juttujen kirjoittajia 

Onko	sinulla	kuvia	Nastapartion	
tapahtumista?	

Jos	on,	joita	voisi	julkaista	sivuilla,	niin	
käythän	lisäämässä	ne	kansioon	”Kuvia	

2017”.	

www.nastapartio.fi	

Lisätietoja	Nastapartion	facebooksivuilla	tai	
Idalta	ida.auvinen@gmail.com	
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Sammakoiden	pyöräilyretki	1-2.4.2017	

	

Lähettiin	retkelle	lauantaina	klo	12.00.	Lähdimme	Villähteen	Kukkasen	
uimarannalta.	Heti	kun	lähdimme	ajamaan,	alkoi	satamaan	räntää	ja	vettä.		Kun	
olimme	pyöräilleet	50m,	vartionjohtajamme	Julia	kaatui	meistä	ensimmäisenä.	
Sitten	seuraava	kilometri	menikin	Julialla	talutellessa.	Moni	muukin	kaatui	matkan	
aikana,	sillä	tiet	olivat	paikoitellen	jäässä.	Matkalla	pysähdyimme	ensin	
loistolaavulle.	Siellä	oli	meidän	ensimmäinen	rasti	jossa	tehtävänämme	oli	saada	
vesi	kiehumaan	mahdollisimman	nopeasti	ja	muutama	karttatehtävä.	Meillä	meni	
siihen	aikaa	noin	30	min.	Sen	jälkeen	söimme	vielä	makkaraa.	Sitten	jatkoimme	
matkaa	seuraavalle	rastille	joka	oli	noin	1km	päässä.	Toisella	rastilla	maisteltiin	
karkkeja	sokkona.	Olimme	kaikki	märkiä,	sillä	matkalla	satoi	melkein	kokoajan.	Sen	
jälkeen	pyöräilimme	yöretkipaikalle,	jossa	meitä	odotti	kolme	yöretkiläistä.	Matkaa	
meille	tuli	yhteensä	noin	21km.	Perille	tultuamme	vaihdoimme	kuivaa	päälle	ja	
teimme	ruokaa.	Illalla	sahasimme	ja	hakkasimme	yötä	varten	puita.	Kun	puuta	oli	
tarpeeksi,	pääsimme	telttaan	lämmittelemään.	Kello	23.00	alkoi	ensimmäinen	
kipinävuoro	ja	ne	jatkuivat	aina	aamu	7.00	asti.	Yö	sujui	lämpimästi,	lukuun	
ottamatta	muutamaa	pierua.	J	

	
Seuraavana	aamuna	heräsimme	klo	7.00.	Ensin	pakkasimme		makuupussit	ja	alustat,	
sitten	puimme	päälle		ja	menimme	tekemään	aamupalaa.	Aamupalan	jälkeen	
pakkasimme	muut	omat	tavarat,	sekä	huolsimme	lippukunnan	kaluston.	Kun	olimme	
valmiita,	kävelimme	noin	1,5km,	koska	oli	todella	liukasta.	Sieltä	meidät	tultiin	
hakemaan.	Kotona	purimme	tavarat,	kävimme	suihkussa	ja	söimme.	

	
Retkellä	olivat	mukana:	Kreetta,	Joose,	Emma.I,	Julia	ja	OlliJ	
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SYYSSTARTTI	23.8.2017	

Luomaniemi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	 	

Illan	ohjelmassa	oli	mm.		

• vaahtokarkin	paistoa	
• trangian	kokoamis	-kisa	
• jättipelejä	
• pakoteltta	
• nahkatyö	
• partioinfoa	ja	-tietoa	
• partioselfien	ottamista	
• valokuvasuunnistusta	
• ja	ryhmien	syksyn	ensimmäiset	kokoukset	

	

	 Nastapartion	syyskauden	
	 toiminta	pistettiin	
																			käyntiin	oikein	rytinällä	
																				kun	lähes	150	
	 nastapartiolaista	ja	
																			kotiväen	edustajaa.		
																			kokoontui	Luomaniemeen	

Teksti:		 Henna	

		

Kuvat:													Harri	
	 Halmejärvi	

	 Hämeen	

	 Partiopiiri		

	 ry	



	 7	

Töräyksen keittiössä 

Tikkupullat 

Ainekset 

6 dl Vehnäjauhoja, 

1 tl Suolaa, 

3 rkl Voita/Kasvisrasvaa, 

2 dl Vettä/Maitoa 

Taikinan valmistaminen 

- Sulata voi ja sekoita ainekset keskenään. Lisää jauhoja tarvittaessa, jauhoja on silloin 
tarpeeksi, kun taikina ei tartu sormiin. 

- Pyöritä valmiista taikinasta sormenpaksuisia pötköjä, jotka kieritä makkaratikunpään 
ympärille. 

- Paista noin 10-15cm päässä hiilloksesta noin 10-15 minuutin ajan. 
- Tikkupulla on valmis, kun se lähtee helposti irti tikusta. 

 

Vinkkejä: 

Perusresepti on melko mauton, joten mausta taikinaa sokerilla tai muilla mausteilla. 

Lisää valmiin pullan päälle hilloa. 

https://fi.scoutwiki.org/Tikkupulla 

 

Suklaabanaani 

Banaanin kylkeen tehdään viilto, johon upotetaan suklaapaloja. Tämän jälkeen banaani 
kääritään folioon ja laitetaan nuotion viereen, HUOM ei liekkeihin, ja annetaan suklaan 
sulaa ja banaanin kypsyä. Ruoka on valmis, kun banaani on löysä ja suklaa sulanut. Syödään 
lusikalla kaivertamalla. 

https://fi.scoutwiki.org/Suklaabanaani 
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Sudarisivut 
	

Tietovisa	

1.	Milloin	on	Suomen	itsenäisyyspäivä?:________________________________________________	

2.	Minä	vuonna	Suomi	itsenäistyi?:____________________________________________________	

3.	Mikä	on	Suomen	pääkaupunki?:	____________________________________________________	

4.	Kuka	on	Suomen	presidentti?:	_____________________________________________________	

5.	Mikä	on	Suomen	väkiluku?:	_______________________________________________________	

6.	Mikä	kukka	on	Suomen	kansalliskukka?:	_____________________________________________	

7.	Mikä	taas	on	Suomen	kansalliseläin?:	_______________________________________________	

8.	Mikä	ovat	Suomen	rajanaapurit?:	__________________________________________________	

9.	Mikä	kaksi	kieltä	ovat	Suomen	kansalliskielet?:	_______________________________________	

10.	Kuinka	pitkä	matka	on	Hangosta	Utsjoelle?:	_________________________________________	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sijoita	rinkkaan	seuraavat	tavarat.	
Tarvittaessa	piirrä	lisää	taskuja	tai	muuta.	

1.	Makuupussi	
2.	Makuualusta	
3.	Vaatteet	
4.	Taskulamppu	
5.	Kompassi	
6.	Tulitikut	
7.	Puukko	
8.	Karkkipussi	
9,	Kumisaappaat	
10.Juomapullo	
11.	Ensiapupakkaus	
12.	Istuinalusta	
13.	Kartta	
14.	Uimapuku	
15.	Hygieniavälineet	

Väritä	kuva.	
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Yhdistä	pisteet	ja	väritä	kuva.	

	

	

	

Mikä	on	kyseessä?	

Se	on	marja.	Värinä	sininen,	vai	oisko	sittenkin	violetti?	Siitä	saa	hyvän	piirakan.	

_______________________________________________________	

Se	on	marja.	Pyöreä	ja	siinä	on	vahapintaiset	lehdet.	Sopii	hyvin	kaalilaatikon	kanssa.	

_______________________________________________________	

Tämän	synonyymeja	on	hilla	ja	suonmuurain.	Väri	on	heleän	oranssi.	

_______________________________________________________	
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Satanen-kesäleiri	31.7.-6.8.2017	

Kesäleiri	alkoi	johtajien	osalta	jo	edeltävänä	päivänä,	kun	toimme	leirin	kaluston	ja	alkuviikon	
ruoat	Arramajalle.	Illan	mittaan	laitoimme	teltat	pystyyn	ja	teimme	vielä	viimeiset	tarkistukset	
leiriohjelman	suhteen.	

	

Maanantaiaamuna	saapuivat	tarpojat	ja	seikkailijat	leirille.	Leirin	teemana	oli	siirtyä	ajassa	
taaksepäin	Suomen	100-juhlavuoden	hengessä.	Leiri	aloitettiinkin	nykyajan	tunnelmissa.	Telttojen	
pystytys	ja	leirirakennelmien	
teko	sujuivat	videoita	
kuvatessa	ja	MobiMetsää	
pelatessa.	Seikkailijat	
aloittivat	Valokuvaus-
taitomerkin	suorittamisen.	
Päivällisen	ja	saunan	jälkeen	
kokoonnuttiin	vielä	
Arramajaan	leiriolympialaisiin	
Wiin	urheilupelien	ääreen.	

	

Tiistaiaamuna	aloitettiin	lipunnoston	ja	aamiaisen	jälkeen	haikille	valmistautuminen.	Pakkaamisen	
lomassa	kerettiin	myös	käydä	kokeilemassa	vastakaarijousella	ampumista.	Lounaan	jälkeen	lähti	
Samin	ja	Antin	taksipalvelu	kuljettamaan	leiriläisiä	kohti	Pajulahtea,	jossa	oli	haikin	lähtöpaikka.	
Julia	jäi	pelaamaan	leiriläisten	kanssa	frisbeegolfia,	kun	loputkin	leiriläiset	haettiin	mukaan.	

	

Haikki	suuntautui	Kalliojärven	
laavulle,	jossa	oli	tarkoitus	tutustua	
erilaisiin	majoitteisiin.	
Menomatkalla	päästiin	sisälle	
geokätköilyn	maailmaan,	kun	
joukkueet	etsivät	kätköjä	kävelyn	
ohessa.	Kalliojärvelle	saavuttiin	
reippaina,	jonne	Henna	oli	jo	tullut	
ruokien	ja	pienimpien	leiriläisten	
kanssa.	

	

Sääennuste	lupasi	erittäin	runsasta	sadetta	yöksi	ja	seuraavaksi	päiväksi,	joten	teimme	leiriläisten	
kanssa	päivällisen	jälkeen	pikaisen	äänestyksen	ja	päädyimme	palaamaan	takaisin	jo	samana	
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päivänä,	joten	tavarat	kasaan	ja	takaisin	kohti	Pajulahtea.	Autoilla	takaisin	Arralle	ja	iltasaunan	
kautta	nukkumaan.	

Keskiviikkona	otettiin	rennommin.	Koko	päivän	satoi	runsaasti,	joten	keskityttiin	viimeistelemään	
Valokuvaus-taitomerkkiä	ja	videoita.	Lounaan	leiriläiset	valmistivat	itse	suunnittelemiensa	menun	
mukaan.		Illalla	pidettiin	70-luvun	hengessä	limudisko	ja	syötiin	lämppäreitä	ja	kuunneltiin	
iltahartautena	radiokuunnelmaa.	

Torstaiaamuna	saapui	suurin	osa	loppuleiristä,	kun	sudenpennut	ja	muita	johtajia	liittyi	
leirivahvuuteen.	Telttojen	pystytyksen	ja	lounaan	jälkeen	oli	vuorossa	sepeli	eli	seikkailijapeli,	joka	
käytiin	suomalaisten	kansanperinteen	hengessä.	Leiriläisistä	kootut	joukkueet	kiersivät	
tehtävärasteja,	joissa	kohdattiin	kaikenlaisia	suomalaisia	taruhenkilöitä.	Rasteilta	saatiin	
tielaattoja,	joiden	avulla	joukkueet	rakensivat	tietä	kohti	maaleja.	Tiukka	kisa	ratkesikin	juuri	
ennen	ajan	umpeutumista.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Välipalan	jälkeen	väkersivät	tarpojat	halsteria	ja	seikkailijat	saunavihtoja.	Sudenpennut	taasen	
aloittivat	savieläinten	teon,	joita	sitten	maalattiin	lauantaina.	Päivällisen	ja	telttasaunan	jälkeen	
ryhtyivät	leiriläiset	tekemään	betonikäsiä.	Iltapalan	ja	hartauspolun	jälkeen	olikin	vauhdikas	
leiripäivä	pulkassa	ja	oli	aika	yrittää	rauhoittua	unten	maille.	
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Perjantaina	siirryttiin	pula-aikaan.	Aamuhartauden	
yhteydessä	jaettiin	leiriläisille	ostokortit,	joilla	sai	päivän	
aikana	ruokaa	ja	pääsi	kioskille.	Aamupäivällä	tarpojat	
pääsivät	kokeilemaan	pettuleivän	tekemistä	oikeista	
pettujauhoista.	Seikkailijat	tekivät	jänisräikät	ja	
sudenpennut	painoivat	ruokailuvälinepusseihin	hienoja	
kuvia.	Lounaalla	pääsikin	koko	leiri	maistamaan	
pettuleipää	hernekeiton	kanssa.	Lounaan	jälkeen	
jatkoivat	tarpojat	ruoan	parissa	ja	keittivät	kaikille	
välipalakiisselit.	Seikkailijat	ryhtyivät	
karjalanpiirakkaurakkaan,	jotta	leiri	saisi	herkullista	
iltapalaa.	Sudenpennut	pääsivät	opettelemaan	trangian	
käyttöä	ja	kiisselin	tekoa	trangialla.	Kiisselivälipalan	
jälkeen	sudenpennut	vuolivat	ja	hioivat	paistinlastoja	ja	
tarpojat	viimeistelivät	ruoanlaittopäivänsä	tekemällä	
koko	leirille	päivällistä.	Herkullisen	ruoan	jälkeen	jaksoi	
mennä	kioskille	ja	uimaan	sekä	saunomaan.	

	

	

Lauantaiaamu	alkoi	taas	kerran	sateisena.	Olimme	siirtyneet	sota-aikaan.	Aamupalan	jälkeen	
sudenpennut	piirsivät	sarjakuvan	käyttämällä	erilaisia	välineitä,	mm.	vahaliituja	ja	hiiltä.	
Seikkailijat	ja	tarpojat	ryhtyivät	puhdetöihin;	lusikoiden	ja	löylykauhojen	tekoon.	Tämä	osoittautui	
oletettua	vaikeammaksi,	kiitos	hyvin	rankkojen	sadekuurojen.	Polttamiseen	tarvittavien	
kekäleiden	saanti	oli	ajoittain	hieman	hankalaa,	kun	sade	sammutti	nuotiot.		

Päivällisen	jälkeen	oli	vesisodan	aika.	
Taivas	halusi	ottaa	myös	osaa	sotaa	
rankkasateella,	joka	onneksi	taukosi	
juuri	ennen	kuin	aloitettiin.	
Vesisodasta	olikin	hyvä	jatkaa	
uimaan	ja	telttasaunaan.	Iltapalaksi	
paisteltiin	vielä	lettuja	nuotiolla	ja	
muurikalla,	jonka	jälkeen	olikin	hyvä	
lähteä	nukkumaan	täysin	vatsoin.	
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Viimeisenä	leiriaamuna	olimme	saapuneet	vuoteen	1917	
ja	aamuhartautena	kuuntelimmekin	Suomen	
itsenäisyysjulistuksen.	Aamupalan	jälkeen	alkoi	leirin	
purku,	siivous	ja	pakkaus.	Kun	oli	saatu	kunnon	lounas	
syötyä,	oli	leiriläisten	aika	lähteä	kohti	kotia	monta	uutta	
kokemusta	rikkaampana.	Johtajat	jäivät	vielä	hetkeksi	
pakkaamaan	tarvikkeet	autoihin,	jotta	saatiin	kalusto	
kuivamaan.	Hieno	uusi	leiriportti	jäi	odottamaan	seuraavia	
leirejä.	

Leiri	oli	uusi	kokemus	ensi	kertaa	leirinjohtajana,	mutta	
kaikki	onneksi	saatiin	sujumaan	kiitos	hyvien	johtajien	ja	
mahtavien	leiriläisten.	

	

Antti	
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Mä paistan tätä tikkua eiku makkaraa eiku vaahtokarkkia – Töräys 2/16 

			

Hallituksen	seminaarissa	Julia	alkoi	miettiä	saunaan	lähtiessä,	että	
onkohan	siellä	suihkua.	–	Töräys	1/16	

Heli:	”Nyt	mä	huomaan,	että	kello	on	huhtikuu…”	–	Töräys	2/13	

Saara:	”Eihän	se	pienentäis	palloa	yhtään,	vaikka	siinä	ois	saranat!”	–	
Töräys	2/13	

Julia:	”Tia	on	vaaleahiuksinen	blondi.”	–	Töräys	2/13	

Jenni:	”…	ei	tää	lettutaikina	maistu	kyllä	yhtään	munalle.”	–	Töräys	4/14	

Lasten	suusta	kuulet	totuuden:	”Johtajat	ovat	KATALIA	toisilleen”	–	Töräys	4/09	

”	Ei	kai	ne	oo	vuokrannu	norsua!”	–	Töräys	4/09	

”Juoma	maistuu	erilaiselta	jos	on	suussa	kaverina	
lihapulla”	–	Töräys	4/09	

Tehtävä:	pidä	samaa	ääntä	kuin	lehmä,	Saara:	”Mää”	–	Töräys	3/12	

Toinen	puoli	on	lasta	ja	toinen	puoli	vähä	vaan	lasta.		(Julia	B)	–	Töräys	4/13	

SUIHKUSEURAPIIRI	KAIPAA	JUTTUJA!	
Mikäli	sinä	tiedät	mehukkaan	tarinana	niin	jaa	se	mieluusti	muiden	lippukuntalaisten	kanssa.	Jutut	voi	ilmiantaa	Marjolle	

lähettämällä	sähköpostia	osoitteeseen	marjoanttila96@gmail.com	
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Iltatarina 
 
Norjalainen legenda ystävyydensolmusta: 
 
 
Tämä tarina kertoo ystävyydestä. Se on Norjasta alkujaan 
lähtenyt, partiotyttöjen keskuudessa levinnyt legenda 
siitä, kuinka ystävyydensolmu partiotyttöjen käyttöön tuli. 
 
Norjassa, Pohjanmeren rannalla, eli kerran kalastaja 
nuoren tyttärensä kanssa. Tämä lapsi oli kovin yksinäinen. 
Joka päivä, aina pitkälle iltaan, hänen isänsä viipyi vesillä 
kalastamassa. Tytön äiti oli kuollut hänen ollessaan vain 
viiden vanha. Tyttö vietti kovin paljon aikaa aivan 
yksinään. Jotta tyttären aika kuluisi odotellessa 
nopeammin, hänen isänsä opetti hänelle solmuilun, 
nypläisyn ja kirjonnan taidot. Näissä merkeissä tyttö 
sitten viettikin lukuisia iloisia tunteja, uppoutuneena 
työnsä pariin. Solmu, josta hän eniten piti, oli nimeltään 
ystävyydensolmu. Se kiehtoi häntä, sillä se muistutti niin 
paljon neliapilaa, jollaisista hän oli lukenut ja joiden 
luvattiin tuovan paljon onnea löytäjälleen. Solmu kiehtoi 
häntä myös, koska hän ei pystynyt ymmärtämään mitä 
ystävyys tarkoittaa. Hänen isänsäkään ei osannut selittää, 
mitä "ystävyys" on - ei hän voinut liittää sitä kehenkään 
ihmiseen, paikkaan eikä asiaan. Hän saattoi ainoastaan 
sanoa, että ystävä on "hyvä", "kiltti", "huomioon ottava" ja 
niin edelleen. Nämä asiat tyttö ymmärsi! 
 
Kun tyttö oli yksitoistavuotias, meri vaati hänen isänsä 
hengen ja hänet lähetettiin kaupunkiin, asumaan jo 
ikääntyneen, etäisen sukulaisensa luokse. Tämä nainen ei 
ymmärtänyt nuoren lapsen tarpeita ja jälleen kerran tyttö 
päätyi olemaan yksin ja peloissaankin uudessa 
ympäristössä. Toisella puolella katua, jonka varrella tyttö 
asui, oli pieni puisto ja joka viikko hän katseli, kuinka 
joukko nuoria kokoontui siellä. He kaikki näyttivät niin 
onnellisilta ja ilman täytti aina nauru ja laulaminen. 
Tyttö päätti, että seuraavalla viikolla hän menisi ja istuisi 
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penkillä ja olisi paikalla, kun nuo tytöt saapuisivat 
puistoon. Siten hän saisi kuulla, mistä he puhuvat ja mikä 
heidät teki niin onnelliseksi. 
 
Niin heti seuraavalla viikolla tyttö olikin istumassa 
puiston penkillä, kun samainen nuorten ryhmä saapui 
iloisesti hälisten alas katua ja puistoon. Tyttö katseli ja 
kuunteli ja havaitsi, että kyseessä oli partiotyttöjen ryhmä, 
joka työskenteli karttojen sekä kompassien kanssa. He 
eivät näyttäneet huomaavan, että hän edes oli paikalla. 
Keskittyessään seuraamaan ryhmän toimia, hän ei lainkaan 
huomannut, kun pitkä, vaaleahiuksinen tyttö jätti ryhmän 
ja käveli kohti penkkiä hänen luokseen. Vasta, kun tuo 
tyttö sanoi: "Tule, liity meihin ja ole ystävämme", huomasi 
tyttö hänet. Ja siinä oli se maaginen sana, "ystävä". Nyt 
hän ehkä saisi selville, mitä se tarkoitti! 
 
Aika kului. Tyttö liittyi ryhmään ja hänestä tuli heidän 
ystävänsä. Ja eräänä kauniina iltana, leirin iltanuotion 
aikana, tyttö antoi jokaiselle ryhmän jäsenelle 
vaaleansinisen kaulanauhan, joiden jokaisen päihin hän 
sitoi ystävyydensolmunsa merkkinä rakkaudesta ja 
ystävyydestä. Hän ymmärsi vihdoinkin sanan "ystävä". 
 

teksti kopioitu osittain seuraavalta sivulta: 
http://www.scoutnet.fi/vinkit/solmuilu/ystavyydensolmu.php 

https://fi.scoutwiki.org/Ystävyydensolmu	


