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Toimituksen sana 

 

Marraskuussa on 30 päivää. Suomessa marraskuu on etelässä lyhyiden ja harmaiden 

päivien, syysmyrskyjen, -sateiden ja monesti myös ensilumen aikaa. Pohjoisessa se on 

kaamoksen alun ja alkutalven aikaa. Marraskuu on myös viimeinen syksykuukausi. 

Joulukuussa on 31 päivää. Suomessa joulukuu on etelässä syyssateiden laantumisen, 

pimeiden ja harmaiden päivien sekä lumipeitteen aikaa. Pohjoisessa se on jo täyttä 

kaamoksista keskitalvea pakkaskeleineen ja henkinee. Joulukuu on ensimmäinen 

talvikuukausi. 

Joulu tekee taas tuloaan ja kohta vaihtuu vuosikin. Näinkö nopeasti se vuosi taas 

vierähti? Kyllä. Tähän vuoteen on mahtunut jos jonkinmoisia tapahtumia, joita voimme 

yhdessä muistella vielä vuosienkin päästä. On aika taas alkaa miettiä olisiko meillä 

jotakin jota voisimme luvata ensi vuodelle. Olisiko se, että lähden ensi kesänä Roihulle 

tai että ensi vuonna pyrin tekemään mahdollisimman monta merkkiä. 

Töräyksen toimitus toivottaa jokaiselle mukavaa ja antoisaa joulun odotusta ja 

onnellista uutta vuotta 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka: Multiprint Lahti 
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Tonttuilta 14.12 

Luomaniemessä 

kello 18-19.30 

Kynttiläkulkue 

6.12 lähtee 

vanhalta 

Mikontorilta kello 

18. 

ILMOITUSTAULU 
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Nastapartion yöretki 6.-8.11 

 

Perjantaina kokoonnuimme puoli kuuden aikaan ja kun kaikki 

olivat noin kuudelta selvinneet paikalle, lähdimme 

kävelemään kohti leiripaikkaa Kuorelammen maastossa. 

Leiripaikalle oli noin yhden kilometrin kävelymatka ja 

matkalta nappasimme mukaan vielä osan teltoista, kaminoista jne. 

 

Kun kaikki teltat ja muut oli saatu leiripaikalla kasasimme kolme kaminatelttaa. Telttojen pystyttämisen 

jälkeen oli aika tehdä polttopuita ja hiljalleen iltapalaakin. Lopulta oli aika kömpiä telttoihin ja yöllä ei ollut 

ainakaan kylmä, kiitos kipinämikkojen. 

 

Lauantai alkoi pilvisenä ja hieman harmaana, mutta se ei ainakaan pienemmän väen vauhtia hidastanut. 

Aamupäivästä tehtiin puita ja purettiin pienin teltoista. Lounaan jälkeen lähdimme kävelyretkelle 

Kuorelammen ympäri ja matkalla kohdattiin vähän jyrkempiä kallioreittejäkin, mutta siitä selvittiin ja 

leiripaikalle päästyämme oli aika alkaa miettiä päivällistä tai ainakin välipalaa. 

 

Ilta sujui leppoisasti ja ehkä vähän kauhullakin odotettu sade alkoi ripottaa vasta noin seitsemän aikaan. 

Mistään kaatosateesta ei aluksi onneksi ollut kyse! :) Illalla käytiin hyvissä ajoin nukkumaan odottaen 

seuraavaa päivää. 

 

Sunnuntai alkoi taas harmaissa tunnelmissa, mutta aamupalan jälkeen saatiin teltat purettua ja 

telttapaikka siivottua hyvällä vauhdilla. Tämän jälkeen olikin jäljellä enää viimeinen lounas ja kävely 

takaisin lähtöpaikkaan. 

 

Porukkaa vaihtui viikonlopun aikana paljon, toiset viipyivät yhden yön, toiset koko 

viikonlopun ja muutamat vain yhden illan. Kiitos kaikille loistavasta yöretkestä! 

 

Tv. Janita Rintala
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SUDARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulmia ja pähkinöitä 

1. En ole koskaan ollut, olen aina oleva, kukaan ei ole koskaan nähnyt minua, eikä tule koskaan 

näkemään, ja silti minuun luottavat kaikki maapallolla elävät ja hengittävät. Mikä on kyseessä? 

2. Pöydällä on viisi kynttilää ja kolme tikkua. Jos kolme kynttilää puhalletaan sammuksiin, niin kuinka 

monta kynttilää jää pöydälle? 

3. Käyn joka puolella maailmaa. Mikä minä olen? 

4. Millä keksinnöllä näkee seinän läpi? 

5. Minulla on meriä, mutta ei vettä, kaupunkeja ilman ihmisiä, aavikoita ilman hiekkaa ja metsiä ilman 

puita. Mikä minä olen? 

6. Missä järjestysluvussa on tytön ja pojan nimi? Luvussa on 4 numeroa. 

7. Mitä sellaista on sanassa ”Joulukuu” sanassa mitä ei ole muissa kuukausissa?  

K D E F Q M U O R I I O P Ö L 

Y R V S U K L A A L E R L D D 

N U L E R I K O P U S T U E L 

T R O I H U I K L M M M P R N 

T O P E P N P J K I L A A E B 

I R U S A U A S N I P A U K G 

L Y U L U I N K A H T R S I H 

Ä O K K L L T V T A R A T H U 

K R K A O A Y L A P P D U K T 

U O N U P H Ä K I R E A S J T 

L P I L A J A L O I T S S N N 

K P K U J A S U O L Y I E R O 

U K J O U L U P U K K I J K T 

E H I O P E R H J K S A E A T 

E I L U P A U K S E N A N T O 

Kuinka monta sanaa löydät? 
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SIVUT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaukset pulmiin ja pähkinöihin 

1. Huominen 
2. Viisi edelleen, koska yhtäkään ei otettu pois pöydältä vaan ne puhallettiin vain sammuksiin. 
3. Kello 
4. Ikkunalla 
5. Kartta 
6. Tuhannes = Anne ja Hannes 
7. J-kirjain 

 

 

Väritä tonttu 
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Kuvia syksyn leiriltä 

Seuraavassa Töräyksessä on leiriläisten tekemiä raportteja 
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Sudenpentujen päiväretki Lapakistoon 

 

Sunnuntaina 1.11. lähdettiin isolla porukalla päiväretkelle. Mukana oli kaikkiaan 25 sudenpentua, 8 

nallepartiolaista ja 22 aikuista. Olimme saaneet  sudenpentuja mukaan jokaisesta toimivasta laumasta. 

Myös sää suosi retkeä. Pilvipouta ja 10 astetta lämmintä oli oikein mukavaa sää reippailuun. 

Luvassa oli kunnon kävelylenkki ja useita rasteja. Retken yhteydessä oli tarkoitus suorittaa samalla 

Luonnontuntemus-jälki. Retken johtajille aloitus oli jo hieman aiemmin, jotta saatiin vielä viimeiset ohjeet 

keskusteltua ja sitten olikin aika rastihenkilöitten lähteä kohti rastejaan.  

Retkeläiset jaettiin useampaan ryhmään, jotka koostuivat sudenpennuista, 

aikuisista ja nallepartiolaisista. Mahtuipa mukaan yksi kokonainen 

nallepartioryhmä kera aikuisten. 

Lähtötehtäväksi ryhmät saivat havainnoida matkalla erilaisia luonnosta 

löytyviä asioita.  Ryhmät suoriutuivat tehtävästä  oikein hyvin. 

Tehtävänannon jälkeen ryhmät lähtivät yksitellen innoikkaina matkaan ja osa 

johtajista vähintään yhtä innokkaina valmistelemaan viimeisiä rastipaikkoja.  

Ensimmäisillä rasteilla oli tarjolla sienien, lintujen äänien ja hyönteisten 

tunnistamista, johon Kaj oli ujuttanut mm. maailman pienimmän hyönteisen.  

Talvehtimisrastilla oli hyvä pitää pieni tauko ja syödä eväitä nuotion ääressä, jotta mieli oli virkeänä 

seuraavilla rasteilla. Seuraavalla Samin rastilla tarvittiinkin tarkkaavaisuutta, kun ryhmät pelasivat 

kierroksen Jälkipeli-korttipeliä. Tämän jälkeen matka jatkui partiolaisten maamerkkien opastuksella, joka 

osoittautuikin haasteelliseksi. 

Viimeiselle rastille saapui innoikkaita ryhmiä, 

joista osan vauhtia matka oli hidastanut. Siellä 

Henna antoi vielä viimeisen vaativan tehtävän: 

Paista nuotiolettu ja syö se kera hillon ja 

sokerin. Olipa aikuisille tarjolla lisäksi kahviakin.  

Lettujen voimalla ryhmät jaksoivat vielä hienosti 

kävellä viimeisen siirtymän parkkipaikalle. Sitten 

olikin aika lähteä kotiin päin. 

Luonnontuntemus-jälki saatiin suoritettua ja retkeläisillä oli kivaa, vaikka matka oli pitkä. Alkuperäisestä 

aikataulusta lipsuttiin hieman, mutta ei pahasti  

Iso kiitos kaikille tekemässä ja mukana olleille! 

 

Antti 
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SUIKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA! 
Mikäli sinä tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa kenelle 

vaan Töräyksen toimittajista tai Hennalle tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen: marjo.anttila@pp.phnet.fi 
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Iltatarina 

 

 

Pienen karhun talviunet 
Bon bons, bon bons, vetäisi Pieni Karhu ilmaa huuliensa välistä. Bon bons, bon bons. Se 

näki unta pienistä auringoista ja punaisista kuusen kävyistä. Lintu oli kyllä painanut 

valkealle lumelle paljon pieniä kirjainmerkkejä, hyviä ja iloisia varmaan, sillä lumikiteitten 

särmissä ne kimalsivat kuin kevät. Kun aurinko taas tulisi, ne varmasti olisivat eläviä satuja 

metsässä. Siihen saakka hallitsi metsää töpöhäntäinen paksuposkinen Ilveskissa. 

"Nämä ovat omat revontuleni", kiljaisi Ilveskissa köyristäen selkäänsä. Silloin koko sen 

turkki rätisi erivärisiä kipinöitä. 

"Nämä ovat omat revontuleni", kiljaisi Ilveskissa toisen kerran ja sylkäisi, sillä kukaan 

metsässä ei väittänyt vastaan. Bon bons, vetäisi vain Pikku Karhukin ilmaa huuliensa 

välistä. 

 

Ilveskissa hyppäsi puusta ja käveli hangella. Sen tassut painoivat valkeaan lumeen 

pyöreitä kirjainmerkkejä. Silloin tuli valkoinen noita aivan hohtavan vitivalkoisena. "Nyt on 

lepoaika", hän sanoi ja nauroi. Heti tuli leikkivä tuulenpyörre ja ravisti lunta monen kuusen 

oksalta. Punaisia käpyjä, bon bons, uneksi Pikku Karhu. Pieniä aurinkoja turkkiin 

paistamassa aivan kultaisina. Siinä samassa sen mahaa alkoi kutittaa. Se rapsutti 

mahaansa ja luuli, että oli kevät. Kimalaiset, se mutisi, kimalaiset ovat pieniä karhuja, jotka 

ovat saaneet siivet. Ne syövät hunajapisaroita. Hunajapisarat ovat pieniä kultaisia 

aurinkoja. Lämmittävät vatsassa. Bon bons, bon bons, makaan näin päin, hyrisi Pikku 

Karhu ja käänsi samalla kylkeään. Sitten se alkoi kuorsata ja kuorsasi kevääseen asti. 

 

Lumet sulivat ja lintu lauloi: Nyt on kevät, nyt on kevät! "Kevät", sanoi vihreä 

menninkäiseukko, joka liekokimppu kädessään kulki metsässä katsomassa, oliko kaikki 

kunnossa. "Kevät", kiljaisi Ilveskissa ja nykäisi menninkäiseukon kädestä kissanlieon 

yhdellä terävällä kynnellä. "Kevät", haukotteli Pikku Karhu. Menninkäiseukko oli heittänyt 

sitä karhunlieolla, ja se huomasi tirkistävänsä aurinkoon. "Niin, kevät, eikö siinä ole ihmettä 

kerrakseen", nauroi vihreä menninkäiseukko ja sen naurussa soivat kaikkien kesien 

kissankellot, ojentelivat pienet kissankäpälät ja karhunmarjat kypsyivät. Ilveskissa nauroi 

niin, että sen parta värähteli. Mutta Pikku Karhu tuijotteli takkuisena ja hölmistyneenä, sillä 

sen järki oli jäänyt metsän peittoon. Bon bons, se sanoi ja läimäytti itseään. Ja niinhän 

kaikki oli hyvin. 

 

http://www.satutuokio.fi/pienen-karhun-talviunet 

 


