4/18

1

Toimituksen sana
Vuoteen 2018 mahtuu paljon ikimuistoisia, hauskoja
ja ennen kaikkea partiomaisia tapahtumia. On
järjestetty eri ikäkausille leirejä, retkiä,
osallistuttu erilaisiin kilpailuihin ja tehty paljon
muuta partiomaista toimintaa.
Ryhmissä ollaan tehty paljon erilaisia aktiviteetteja ja opeteltu paljon
kaikkea uutta. Mitä kaikkea sinä opit kuluneen vuoden aikana? Oletko
päässyt hyödyntämään opittuja asioita myös muualla kuin partiossa?
On pikku hiljaa aika kääntää katseet kohti vuotta 2019. Vuonna 2019
vuorokausia on 365, joka on tunteina 8 760 tuntia. Kun 8 760 tuntia
muuttaa minuuteiksi, saadaan 525 600 minuuttia. Kuulostaa todella
paljolta, mutta jos muunnetaan minuutit vielä sekunneiksi, saadaan 31 536
000 sekuntia. Aiotko käyttää osan vuoden 2019 päivistä partiomaiseen
toimintaan? Jos vastasit kyllä, mitä meinaat tehdä? Osallistutko
lippukunnan leireille vai lähdetkö kenties Ilvekselle?
Töräyksen toimitus haluaa toivottaa kaikille partiomaista uutta vuotta
2019!

Töräyksen toimitus
Päätoimittaja:

Marjo Anttila

Toimittajat:

Nuppu Nousiainen
Emma Istukaissaari
Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille!

Painopaikka:

Grano Lahti
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ILMOITUSTAULU

Töräyksen seuraavat deadlinet:
28.2.2019 & 12.5.2019
Oikeudet muutoksiin pidetään

Onko sinulla kuvia erilaisista tapahtumista
ja leireistä?
Nastapartion Internet-sivustolla on kuvasivusto,
jonne voi käydä lisäämässä kuvia. Lisätietoja Idalta,
ida.auvinen@gmail.com
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Nastapartion päivä/yöretki 3.11-4.11
Lauantaiaamuna kolmenkymmenen hengen porukka kokoontui Tervalammen
kupeeseen lähteäkseen päiväretkelle. Suurin osa heistä oli jäämässä myös yöksi.
Teimme (joidenkin pettymykseksi) lyhyen, mutta korkeuseroltaan suuren siirtymän
varsinaiselle leiripaikalle. Siellä meitä odottikin jo vanha nuotiopaikka ja pöllejä
istumiksi.

Leirin pystytykseen ryhdyttiin
reippaasti. Tarpojat olivatkin
saaneet telttansa ylös tuossa
tuokiossa. Laavuja soviteltiin
nuotin ympärille ja
sudenpennut pääsivät
kokeilemaan niiden pystytystä
ensimmäistä kertaa
seikkailijapoikien
mallisuorituksesta oppien.
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Leirin läheisyydessä oli
luontopolku, jota pystyi
kiertämään muun
touhuilun lomassa. Siellä
päästiin mittaamaan
puiden korkeutta ja
tekemään muita luontoon
liittyviä tehtäviä.
Kun laavut saatiin pystyyn
ja nuotioonkin kunnon
tulet, oli aika istua tulen
ääreen ja syödä eväitä ja
ottaa hetki rennosti.

Koska ollaan yöretkellä, niin tärkeää on syödä
hyvin ja tarpeeksi usein. Ja kahvia pitää olla
tarjolla jatkuvalla syötöllä J
Metsäretkeltä löytyi myös kunnon pussillinen
suppilovahveroita, joista oli hyvä tehdä
lounasta.
Päivä kului leikkien, majan rakennuspuuhissa
ja oleskellen nuotiolla.
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Aamulla heräiltiin rauhassa,
syötiin kunnon aamupala ja
ryhdyttiin hiljalleen
purkamaan majoitteita.

Lopuksi vielä nuotiot kunnolla sammuksiin ja oli aika lähteä kotiin päin tekemään
varusteiden huoltoa ja savun hajuisten vaatteiden tuuletusta ja pesua.
Antti
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TÄHTITORNI 12.-14.10.2018
Lokakuisena perjantai kokoontui joukku jos jonkin
moisia tähtiä hotelli Tronin vieraiksi
Luomaniemen tuttuun ympäristöön.
Luksushotellilla oli remontti vielä vähän vaiheessa
joten ihan kaikkia palveluita ei ollutkaan
saatavilla, jolloin hotellivierailu pitikin aloittaa
huoneiden sisustamisella.
Perjantai-illan ihjelmassa oli ertiyisesti
varttuneemmille asiakkaille perinteisesti tuttu
bingo. Tällä kertaa bingo-osumia haettiin
tähtitieteellisen iltametsärymyämisen avulla
tutustuen samalla niin taivaan tähtikuvuioihin kuin
mahtaviin partiotähtiikin.
Iltahartauden pohdimme miksi oikeastaan olemme
jokainen tähtiä.. koska näinhän se on – jokainen
on tähti omalla tavallaan!
Lauantaiaamuna kaikkien nukutttua
RAUHALLISESTI OMISSA SÄNGYISSÄÄN
aloitimme aamun leppoisalla aamujoogalla.
Tämän jälkeen olikin hyvä aloittaa päivän oikeat
puuhat vetreinä kuin kirahvit.
Tarpojat pääsivät osallistumaan Lahden alueen partiolaisten järjestämään KITTtapahtumaan, johon tulikin mukavasti osallistujia myös Lahden muista lippukunnista.
Tällä välin seikkailijat pääsivät
hyvin paikallisen tähtitieteellisen
seuran yllättävän
avaruusrakettikokeilun
koekaniineiksi. Seikkailijat
rakensivat siis omia raketteja, joita
sitten amuttiin pitkin päivää kohti
yläilmoja. Tutustuimme myös
muuten tähtieteellisiin ihmetyksii
ja pyrimme pääsemään perille
taivaankappaleiden liikkeistä.
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Välipalalla pääsimme
osallistumaan
kokkisotaohjelmaan.
Kilpailun teemana oli
tälllä kerralla pullan
valmistus
retkiolosuhteissa.
Useimman
kilpialujoukkueen
suosikiksi osottautui
raakaakin raaempi pula.
Myös muutaman hyvin
savuinen ja jopa ihan
maistuva yksilö löytyi
joukosta.
Iltapäivän ohjelmassa oli
retkitoimintaa vieraiden
oman vallinnan mukaan. Hotellivieraat pääsivät mm. bongailemaan delfiinejä
soutuveneen kyydistä, ratsastusretkelle keppihevosilla sekä mahtavalle luontosafarille
hotellin pihapiiriin.
Illan rientoihin valmistauduimme Konstan spa- & saunaosastolla ihanien kasvo- yms
hoitojen parissa. Päivän kääntyessä iltaan avasi limubaariovensa. Tarjolla oli
mahtavia drinkkejä baarimikkojen Maijan ja Marjon valmistana. Samaan aikaan
diskon puolella DJ-Jasse soitti toivemusiikkia. Tanssilattian pyörteissä oli välillä
tungokseksi asti ainakin johtia nuoremman
väestön kerääntyessä diskotilan reunoille.
Näin puuhakkaan päivän päätteeksi oli ihanaa
hiljentyä omiin luksustason huoneisiin,
OMIIN SÄNKYIHIN LEVOLLISESTI
nukkumaan ja odottamaan aamuista
auringonsarastusta.
Aamun yllätykseksi hotellin siivouspalvelua ei
ollut muistettu vielä tilata, joten tähtivieraat
pääsivät vielä itse siivoamaan jälkensä.
Kaiken kaikkiaan viikonlopun ohjelma koostui
siis aivan tähtitieteellisesti meiningistä ja
tennosta lomahengailusta.
- Henna 9

SUDARI
AKU-ANKAN JOULUKAAKAO:
5 dl maitoa
3 rkl tummaa kaakaojauhetta
2 rkl sokeria
2rkl hasselpähkinä-suklaalevitettä
1 dl kuohukermaa
kanelisokeria
piparkakkumuruja

Kuumenna maito ja vispilöi joukkoon kaakaojauhe, sokeri ja suklaalevite niin, että ainekset
sekoittuvat keskenään. Vatkaa kerma vaahdoksi ja mausta kanelisokerilla. Kaada kuuma kaakao
mukeihin, lusikoi päälle kermavaahto ja viimeistele pinta piparimuruilla sekä kanelisokerilla.

ETSI TEKSTISTÄ VIRHEET (11kpl)
SUDENPENTUJEN PÄIVÄRETKI LAAVULLE
Mukaan tarvitset:
patterittoman otsalampun
ulkoiluvarustukset
huonoa retkimieltä
eväät (pelkkää limsaa ja karkkia)
tupettoman puukon
partioliinan
OTATHAN METSÄÄN MUKAAN TIETOKONEEN, KÄNNYKÄN SEKÄ TABLETIN
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SIVUT
PIIRRÄ JOULUKUUSI JA LAHJAPAKETTI VALMIIKSI. VÄRITÄ JA KORISTELE KUUSI MIELESI
MUKAAN. VÄRITÄ MYÖS LAHJAPAKETTI.

OLITKO TARKKANA? TÖRÄYKSEEN ON RIPOTELTU TONTTULAKKEJA, LÖYSITKÖ KAIKKI? VÄRITÄ
LÖYTÄMÄSI TONTTULAKIT.
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Nastapartio oli jälleen tänäkin vuonna
edustettuna perinteisissä
Leijona-ajoissa, joka järjestettiin
4.11.2018.
Leijona Ajo on vuodesta 1970 toiminut jokavuotinen tapahtuma,
jossa kilpaillaan autoillen paikallistietämyksestä ja nokkeluudessa.
Leijona-ajo on visailutyyppinen koko perheen autoilutapahtuma,
jossa ajo-ohjeeseen piirrettyjen kuvien ja vihjeiden perusteella
pyritään löytämään kahden tunnin aikana mahdollisimman monta rastikohdetta Lahden kaupungin
alueelta.
Tapahtuman järjestää Lions Club Lahti/Laune ja ja Lions Club Lahti/Ankkurit. Leijona-ajo on
klubin pitkäaikaisin aktiviteetti. Ensimmäinen Leijona-ajo järjestettiin "Visailuajo" -nimellä
Lahdessa toukokuussa 1970. Vaikka ajoon osallistui vain 33 autokuntaa, päätettiin toimintaa
edelleen kehittää ja ajoa jatkaa. Kehitystyö oli ilmeisen onnistunutta, sillä toiseen ajoon osallistui jo
yli 100 autokuntaa. Suosion myötä muutettiin tapahtuman nimi Leijona-ajoksi. Keskimääräinen
osallistujamäärä on ollut noin 100-130 autokuntaa. Leijona-ajo on perheiden ja ystäväporukoiden
yhteinen tapahtuma. Tapahtuma tarjoaa hienon mahdollisuuden hieroa älynystyröitään ja tutustua
Lahden tunnettuihin ja vähemmän tunnettuihin kolkkiin.
Tänä vuonna Ikinapa joukkueessamme
aivonystyröitä hieroivat Lippukunnanjohtaja Juha
Istukaissaari, joka toimi myös vastuullisena
kuljettajana, kartanlukijana toimi Jani Vestola,
sihteerinä takapenkillä oli Karoliina Istukaissaari ja
muuten vaan mukana hengaili ja tämän jutun
kirjoitti Niina Pyyhtiä.
Kilpailun päätyttyä ennen palkintojen jakoa
kävimme yhdessä puimassa vielä oikeita vastauksia
Hollolan Bus Burgerissa.
Tiukkaakin tiukemmassa kisassa tulimme sijalle 19.
Vuonna 2017 sijoituksemme oli 33. ja vuonna 2016
olimme 6.
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Vuoden 2019 hallitus ja pestit

Lippukunnanjohtaja

Juha Istukaissaari

Hallituksen jäsenet

Jaana Gran

Pestijohtaja

Julia Bergdahl

Ohjelmajohtaja

Jani Vestola

Talousnasta

Kaj Tammela

Tiedotusvastaava

Karoliina Istukaissaari Sihteeri

Varajäsenet

Nea Rintala

Tapahtumanasta

Tiina Nousiainen

Tapahtumanasta

Jani Varjonen

Eränasta

Henna Pohja

Apulaislippukunnanjohtaja

Antti Pohja
Kimmo Lehtinen
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Itsenäisyyspäivän lähestyessä, toiset
laittavat merkit kiinni partiopaitaan
perinteisesti ompelemalla, kun toiset
suunnittelevat jesarilla kiinnittämistä.

Heli: ”Nyt mä huomaan, että kello on huhtikuu…”
Töräys 3/13
Mikä se on se karvainen ja ruskee sieni? – Orava?
Ikäkausinastojen ja vastaavien kokouksessa mietittiin
sienilajeja. Sienestämisen jalotaito.
Töräys 1/14
Nenäverenvuotoa opetellessa Saaran
lunttilapussa: ”Älä kallista päätä
taaksepäin, ettei veri valu sieluun”
Töräys 3/13

Anniina: ”Onks tää koppakuoriaisen muna?”
Tiia: ”Anniina! Koppakuoriaisen muna pullassa? Se on siemen.”
Anniina: ” Siemen?! Se on kardemummaa.”
Töräys 3/13

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA!
Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa
sähköpostilla osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com
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Iltatarina
MUURAHAINEN, LEIJONA JA NORSU
Muurahainen, leijona ja norsu tapasivat usein savannilla. He eivät oikeastaan väheksyneet
toisiaan, vaikka jokainen heistä väitti olevansa savannin vahvin.
Eräänä päivänä he päättivät kuitenkin etsiä erotuomarin, jotta saataisiin selville kuka onkaan
oikeasti vahvin. Vastuu tuomaroinnista annettiin jänikselle, joka otti tärkeilevän asennon ja
kuunteli vuorotellen kaikkien kertomukset. Hän antoi ensimmäisen puheenvuoron norsulle.
– Olen kieltämättä kaikkein vahvin, ja voin todistaa sen teille helposti. Sinä, muurahainen, voit
tuskin taittaa pientä ruohonkortta. Sinä taas, leijona, et oikeastaan osaa taittaa puusta oksia.
Minulla ei ole ongelmia vahvojenkaan oksien kanssa.
Kuin näyttääkseen puhuvansa totta, norsu otti tiukasti kärsällään kiinni läheisestä puusta ja heitti
sen juurineen ilmaan.
Jänis kääntyi sitten leijonan puoleen ja antoi hänelle puheenvuoron.
– Minua kutsutaan savannin kuninkaaksi ja syystäkin, hän julisti, sillä minä olen kaikkein vahvin.
Metsästyksessä otan aina kiinni isomman saalin. Yhden kerran tapoin jopa norsun!
– Entä sinä muurahainen, mitä kerrottavaa sinulla on meille, kysyi jänis.
– Minä olen meistä se, joka suoriutuu vaikeimmistakin tehtävistä, hän sanoi.
– Eli mistä? kyseli jänis epäillen.
– Olen niin vahva, että pystyn kantamaan kahta siskoani selässäni samaan aikaan. Voin laskeutua
myös pystysuoraa seinää pitkin. Lisäksi osaan kävellä katossa, sekä pystyn kaivamaan maahan
tunneleita, joissa kulkee miljoonia muurahaisia. Kuka teistä pystyy samaan?
– Olet vain pieni hyönteinen, me voisimme liiskata sinut helposti, isottelivat leijona ja norsu.
– Se on totta, mutta myös pieni muurahainen voi suututtaa teidät helposti, intti muurahainen.
– No miten suututtaisit vahvempasi?, kyseli jänis.
Muurahainen ei vastannut mitään. Hän kiipesi nopeasti leijonan päähän, tunkeutui sen sieraimiin
ja pisti useita kertoja. Leijona reagoi siihen ravistelemalla päätään. Muurahainen pisti vielä kerran.
Leijona punastui kivusta ja mitä enemmän hän ulisi, sitä enemmän muurahainen pisteli. Vihaisena
leijona hyökkäsi norsun kimppuun, joka puolusti itseään. Taistelu jatkui pitkään ja loppui siihen
kun norsu murskasi vastustajansa koko painollaan.
Sillä välin kun voittajanorsu hengähti hiukan, muurahainen kiipesi sen silmiä kohti. Melkein
sokeana, norsu lähti juoksemaan ja tuhosi samalla kaiken, mikä osui hänen tielleen ja lopulta hän
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juuttui vesilammikkoon. Heikentyneenä taistelusta leijonan kanssa ja koko yön yritettyään päästä
väsyneenä ulos lammikosta, hän lopulta hukkui sinne.
Lopulta muurahainen lähti etsimään jänistä ja kysyi erotuomarin mielipidettä kaiken näkemänsä
perusteella.
– Kyllä sinä olet kiistämättä kaikkein vahvin, vahvistaa jänis. Pienemmät osaavat joskus näyttää
vahvemmilta kuin isommat. LOPPU
Muistakaamme, että meillä kaikilla on oikeus näyttää omat vahvuutensa, ja että jokaisella on
omat vahvuudet!
LÄHDE: http://woomal.partio.fi/ohjelmat-ja-aktiviteetit/afrikkalaisia-kertomuksia/
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