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TOIMITUKSEN SANA 

Syksy on tullut. Lomat on vietetty. Kouluihin ja työpaikoille on palattu… 

Tuntuu, että jokainen kesän jälkeen julkaistu Töräys on alkanut lähes samalla 

virkkeillä.                                                                                                      

Sanajärjestys on voinut olla eri, mutta pääasiassa ajatus on kuitenkin ollut sama. 

Toimituksen sanan kirjoittaminen tuottaa aina pään vaivaa. Juuri silloin kun pitäisi sitä 

alkaa kirjoittamaan, pää lyö vain yksinkertaisesti tyhjää. Tämänki Töräyksen 

toimituksen sanaa olen aloittanut kirjoittamaan jo monta kertaa ja pyyhkinyt 

kirjoitukset yhtä monta kertaa pois. 

Nyt kun istun tietokoneen ääressä, aurinko paistaa ja kupillinen kahvia odottaa 

juomistaan. Pohdin ja pohdin mistä kirjoittaisin. Tällä kertaa kirjoittaisin jutun 

valmiiksi, enkä pyyhkisi sitä pois. Istun tietokoneen äärellä niin kauan kuin tarve vaatii. 

Mietin ja pohdin omaa partiotaivaltani. Pohdin ja pähkäilen mitä kaikke partio on 

minulle antanut. Partion kautta olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin, oppinut paljon 

uusia asioita ja ennen kaikkea kasvanut ihmisenä.  Partio on vuosien varrella opettanut 

minulle minusta itsestäni monia uusia asioita sekä vahvistanut niitä minun omia 

heikkoja ominaisuuksia.  

Partio antaa jokaiselle meistä paljon. Niin paljon kuin on vaan valmis ottamaan vastaan. 

Kysymys kuuluukin, oletko valmis?  

 

 

 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Toimittajat:  Nuppu Nousiainen 

  Emma Istukaissaari 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 

 

Painopaikka:  KorinFoto Lahti 
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HP TARPOJIEN TAITOPÄIVÄ – RESCUE 17.10.2020 

https://hp.partio.fi/event/hp-tarpojien-taitopaiva-rescue/ 

RENTOKISAT LOKAKUUSSA 2020  
 

SYYS-SM-KISAT 3.-4.10.2020  
 
 

NASTAPARTION LIPPUKUNTALEIRI 2.-4.10.2020 
 

MUUTTUNUT: 
HP 7 SEIKKAILIJAKISAT 10.10.2020 

https://hp.partio.fi/event/hp-seikkailijakilpailut/ 

 

MUUTTUNUT: 
NOPPA SUDENPENTUKISAT 3.10.2020 FORSSA 

https://www.partio.fi/event/hp-noppa-sudenpentukilpailu/ 

NALLE JA SUDENPENTULEIRI 13.-15.11.2020 

JOHTAJIEN PIKKUJOULUT 5.12.2020 
 

KYNTTILÄKULKUE SEKÄ LUPAUKSENANTO 6.12.2020 
 
 

TONTTUILTA 14.12.2020 

https://hp.partio.fi/event/hp-tarpojien-taitopaiva-rescue/
https://hp.partio.fi/event/hp-seikkailijakilpailut/
https://www.partio.fi/event/hp-noppa-sudenpentukilpailu/


5 
 



6 
 

SUDENPENTUJEN YÖRETKI NAUMIIN 

 

Sudenpenturyhmien Akelat tapasivat kesäkuun 

johtiksessa ja saiva t ajatuksen järjestää Sudenpennuille 

oman yöretken.  Paikaksi valikoitui Naumin leirikeskus ja 

ajankohdaksi heinäkuun viimeinen viikko.  

Maanantai aamuna 27.7. Nastolan seurakuntatalolta 

lähti matkaan lauma sudenpentuja ja johtajia kohti 

Naumia. Kokonaisuudessaan sudenpentuja oli 17 ja 

johtajia 10. Matkaa taitettiin epämääräisessä 

autokavalkaadissa ja leirikeskukseen saavuttiin loppujen 

lopuksi auto kerrallaan. Heti perille saavuttua 

sudenpennut aloittivat telttojen pystytyksen ja osa 

johtajista valmistelivat lounaan. Sauna myös laitettiin 

päälle. Maanantai päivä oli erittäin kaunis ja lämpöinen 

ja päivä vietettiinkin lähestulkoon kokonaan Päijänteen 

ihanissa vesissä. Sudenpennut pääsivät uimisen lisäksi 

kokeilemaan kanootteja, kajakkeja, suppilautoja sekä 

pelastusliiveillä kellumista ja uintia. Temmelyksen 

lomassa pientä vesisotaakin oli tarjolla. Vedestä ja 

saunasta päästiin pois juuri ennen iltapalaa ja loppu ilta 

menikin leikkiessä ja leirikeskuksen kodassa laulaen ja 

eväitä syöden.  

Maanantai ja tiistain välisenä yönä alkoikin sitten 

vesisade, vaikka ennuste oli luvannut sadetta vasta tiistai 

iltaan. Heti herätyksen jälkeen sauna laitettiin taas 

lämpenemään ja aamupalan jälkeen alkoi leirin purku. 

Teltat vietiin eripuolille leirikeskusta kuivumaan ja 

yleisille alueille tehtiin perusteellinen siivous. Lounaan 

sudenpennut valmistivat itse trangioilla ja ruoka syötiin 

vauhdilla, kun tiedossa oli jälleen kerran uimista ja 

saunomista. Vesisade ei haitannut vesileikkejä yhtään ja 

sudenpentuja olikin vaikea saada järvestä ulos 

pakkaamaan telttoja ja varusteita autoihin. 

Autokavalkaadi lähti takaisin kohti Nastolan 

seurakuntataloa klo 16:00 jälkeen ja saapui perille auto 

kerrallaan tuntia myöhemmin.  

Kiitoksia kaikille sudenpennuille ja johtajille hienosta 

retkestä. Ruvetaan jo suunnittelemaan seuraavaa 

ikäkauden retkeä.  
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Lisää kuvia löydät Nastapartion nettisivuilta 
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SUDARI 

Aivopähkinät/vitsit: 
 

1. Mikä suurenee, kun siitä otetaan pois? 

 

2. Kun sinulla on minut, haluat jakaa minut. Mutta kun jaat minut, minua ei ole enää olemassa. Mikä 

olen? 

 

3. Kun tarvitset sitä, heität sen menemään ja kun et tarvitse nostat sen?  

 

4. Mikä on Suomen yleisin sukunimi? 

 

5. Mikä on norsun kokoinen ja näköinen? 

 

6. Kuvittele, että olet partio kololla lukkojen takana. Puhelimia ei ole ja ikkunat ovat lukossa. Ovet 

ovat terästä. Miten pääset pois? 

 

7. Se kulkee ja kulkee muttei koskaan pääse perille. Mikä se on? 

 

8. Mikä on vuorikiipeilijä japaniksi? 

 

9. Viisi norsua kävelee peräkkäin. Kuka norsuista voi kääntyä ympäri ja sanoa ”Minä näen nyt 4 

kärsää”? 

 

10. Minulla on yksi jalka ja yksi siipi. Kun et tarvitse minua, kiedon siipeni jalkani ympärille. Mikä olen? 

 

 

 

 

Synonyymit 

Kuinka monta synonyymiä eli samaa tarkoittavaa sanaa keksit seuraaville sanoille? 

Karhu 

Vadelma 

Pisama 

Kävellä 

Nauraa 

  

Pst! Ratkaisut aivopähkinöihin/vitseihin löydät Töräyksen takakannesta. 
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SIVUT 

Haastattele kaveria, vanhempia tai vaikka itseäsi 

 

 

TÖRÄYS ohjeet 

 

 

 

 

 
 

 

  

Nimi: 

 

Syntymäpäivä: 

 

Lempinimi: 

 

Harrastukset: 

 

lisää kuva 

haastateltavasta 

Lempiväri: 

 

Lempiruoka: 

 

Lempieläin: 

 

Mitä teet vapaa-ajalla: 

 

Onko sinulla sisaruksia: 

 

Ihailun kohteesi: 

 

Mikä on parasta: 
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TÖRÄYS OHJEITA 

Töräyksen lähettäminen 

Lähetä Töräykseen tuleva juttusi viimeistään deadline päivänä. Pyrin muistuttelemaan deadline 

päivistä Facebook ryhmissä mahdollisimman hyvin. 

 

Jutut lähetetään sähköpostiin: marjoanttila96 @ gmail.com 

Laita sähköpostin otsikoksi TÖRÄYS(lehden numero)_(vuosi) eli esimerkiksi TÖRÄYS2_19 tai 

TÖRÄYS3_19 

 

Toivon, että jutut lähetään minulle word-tiedostona sekä pdf-tiedostona. 

 

Koska nettiversio on värillinen, toivoisin että jutuissa olevat kuvat olisivat värillisiä. Muokkaan itse 

painoon menevään version kuvat mustavalkoisiksi. 

 

Kirjoitetun jutun pituus 

Jutun pituudella ei ole väliä, kuviakin saa laittaa, mikä on erityisen suotavaa. Mikäli sinulla kuitenkin on 

kuvia paljon, toivon että laittaisitte kuvia Idalle, jotta saisimme nettisivuillemme mahdollisimman 

paljon kuvia erilaisista tapahtumista. Toivon kuitenkin, että juttujen pituudet olisivat parillisia eli 2, 4, 6 

sivua ja niin edelleen. 

 

Nimien käyttäminen 

oska Töräyksestä on myös nettiversio, toivon että käytätte jutuissa vain etunimiä tai lempinimiä. 

 

Tekstin kirjoittaminen 

Tekstin voi kirjoittaa A4-kokoiselle pohjalle. Lehti pienennetään sitten painossa kokoon A5-vihko. 

Pienennyksen takia olisi hyvä, että juttuihin liitetyt kuvat olisivat mahdollisimman selkeitä ja, että 

kuvasta pystyy hyvin tunnistamaan mitä siinä on myös pienennyksen jälkeenkin. 

 

Töräykseen kirjoitetun jutun saa vapaasti kirjoittaa valitsemallaan fontilla ja fonttikoolla. Pidän 

kuitenkin oikeuden tarvittaessa muokata tekstin asetteluita, mikäli esimerkiksi sivumäärät sen vaativat. 

Esimerkiksi Töräyksen kokonaissivumäärä on 17, nii saatan pienentää fonttikokoja, jotta Töräyksen 

sivumäärä olisi neljällä jaollinen. Sama myös toisin päin, tarvittaessa saatan muuttaa tekstin asetteluita 

suuremmiksi, jos Töräyksen kokonaissivumäärä on esimerkiksi 19, muokkaan niin, että 

kokonaissivumääräksi tulee 20. 

 

Lähteiden käyttäminen 

 

Mikäli käytät jutussasi jotakin lähdettä, on enemmän kuin suotavaa, että lähde merkitään mukaan 

juttuun. Toivon myös, että juttuun ei kopioitaisi suoraan valmista tekstiä. Poikkeuksena esimerkiksi 

Iltatarina. 
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Napan kevätkisoissa 2020 tapahtunutta 

 

Kevään 2020 aikana käytiin Napan kevätkisa virtuaalisesti seppo.io-pelialustan avulla 

mutta kuitenkin maastossa liikkuen. 

 

Tulokset 

1. Korppu ja Kannikat 61p 

2. Fazer-patukat 59p 

3. Palosuot 57p 

Villähteen Villit 57p 

Dotinsit 57p 

Team Speedy 57p 

4. NyByStars 56p 

Röpöttimet 56p 

5. Sorvarit 54p 

6. Feeniksinkilta 53p 

7. Sinikellot 52p 

Sipsut 52p 

8. Kam-pikset 51p 

9. Mico Tiikkainen 50p 

10. Pohjat 49p 

Luhtaanmaanlinna 49p 

11. Talouspaska, jota kukaan ei 

halua 47p 

12. Helmin joukkue 46p 

13. Lihanleikkaajat 45p 

14. Pesoset 36p 

 

 

Kuvassa voittajajoukkueesta Kannikat. 

Oletettavasti Korppu hoiti kuvauksen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailun loppuun asti suoritti yhteensä 20 joukkuetta. Kilpailu oli todella tiukka. Ihan 

jokaiselta joukkueelta nähtiin loistavia suorituksia, joita tullaan tässä juttusarjassa 

näkemään tulevissakin numeroissa. 

Kiitos kaikille osallistuneille. 

      Henna 
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Roskat pois luonnosta 

Meille partiolaisille luonto on hyvin rakas ympäristö monelle toiminnalle. Haluamme 

myös pitää luonnosta huolta. Napan kevätkisan aikana joukkueet keräsivät roskia 

pois kisamaastosta Nastolan kirkonkylältä. Jokainen joukkue lajitteli ja kierrätti 

keräämänsä roskat. 

Kisan aikana kerättiin todella paljon roskia. Veikkaisin useampaa jätesäkillistä. Tässä 

muutamia ”saaliita”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdellä joukkueella oli vähän erilainen käsitys 

roskasta.  

 

Tuomariston tarkkaavaisuutta yritettiin myös 

testata kuvaamalla roskia suoraan jonkun 

roska-astian sisältöä. 

 



  

SUIHKUSEURAPIIRI KAIPAA JUTTUJA! 

Mikäli tiedät mehukkaan tarinan niin jaa se mieluusti muiden lippukuntalaisten kanssa. Jutut voi ilmiantaa sähköpostilla 

osoitteeseen marjoanttila96@gmail.com 

Miksi kana meni tien yli? Se halusi päästä 
toiselle puolelle!* 

Katos, kärpänen 

katos! No, nyt se 

katos.* 

Mitä yhteistä on perunalla ja oravalla? 

Kumpikaan ei ole lapio.* 

Kaupan kassa: ”Löytyykö S-korttia?” 

Isä: ”Ei, kun mä ajan Mersulla!” 

Ja vastaavasti toisen ketjun liikkeessä: 

Kassa: "Löytyykö Plussa-korttia?" 

Isä: "Ei, mutta miinuskortti löytyy!"* 

 

Mikä oli japanilaisen pyöräilijän nimi? 

Hajosikotakakumi.* 

*) https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mita-yhteista-on-perunalla-ja-oravalla-kokosimme-parhaat-

isavitsit/5540668 

**) https://www.huonoaiti.fi/huonon-aidin-huonot-vitsit-varo-ettet-pissaa-housuun/ 

 

Arkkitehdille sattui vahinko. Oli 

käytävä vessassa. ** 

Vein autoni 

korjattavaksi vaihteen 

vuoksi. ** 

Miksi Röllin vene upposi? 

Siitä puuttui tilipitappi. ** 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mita-yhteista-on-perunalla-ja-oravalla-kokosimme-parhaat-isavitsit/5540668
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mita-yhteista-on-perunalla-ja-oravalla-kokosimme-parhaat-isavitsit/5540668
https://www.huonoaiti.fi/huonon-aidin-huonot-vitsit-varo-ettet-pissaa-housuun/
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ILTATARINA 

Kolme pientä porsasta 

 

Olipa kerran kolme pientä porsasta. Kun porsaat olivat riittävän vanhoja, porsaiden emo lähetti ne 
maailmalle etsimään onneaan.  
 
Ensimmäinen porsas oli hyvin laiska. Sitä ei työnteko kiinnostanut. Kun tuli talon rakentamisen 
aika, porsas päätti selvitä siitä mahdollisimman helpolla. 
 
Ensimmäinen porsas tapasi miehen, jolla oli paljon olkia. 
”Hyvä mies anna minulle olkia, jotta voin rakentaa niistä talon”, ensimmäinen porsas pyysi. 
Mies antoi porsaalle olkia, ja rakensi niistä itselleen talon.  
 
Myös toinen porsas oli melko laiska. Sekin halusi selvitä helpolla talon rakentamisesta.  
 
Toinen porsas kohtasi miehen, jolla oli paljon risuja. 
”Hyvä mies, anna minulle risuja, jotta voin rakentaa niistä talon”, toinen porsas pyysi. 
Mies antoi porsaalle risuja, ja se rakensi niistä itselleen talon. 
 
Kolmas porsas oli viisas ja ahkera. Se halusi rakentaa talon, joka olisi kestävä ja vahva. 
 
Kolmas porsas kohtasikin miehen, jolla oli paljon tiiliskiviä. 
”Hyvä mies, anna minulle tiiliskiviä, jotta voin rakentaa niistä talon”, kolmas porsas pyysi. 
Mies antoi porsaalle tiiliskiviä, ja se rakensi niistä itselleen talon. 
 
Porsaat elivät onnellisina taloissaan. Kunnes eräänä päivänä porsaiden luo saapui paha susi. 
Porsaat pelästyivät. Ne juoksivat taloihinsa ja sulkivat ovet tiukasti kiinni. 
 
Paha susi tuli ensimmäisen porsaan talon luo. Sehän oli rakennettu oljista. 
”Pikku possu, pikku possu, päästä minut sisään”, paha susi huusi. 
”En päästä, en varmasti päästä”, ensimmäinen porsas huusi takaisin. 
 
”Sitten minä henkäisen ja hönkäisen ja puhallan talosi kumoon. Tulen ja syön sinut suuhuni”, paha 
susi vastasi. 
Ensimmäinen porsas ei avannut olkitalonsa ovea. Niimpä paha susi henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi 
olkitalon kumoon.  
 
Ensimmäinen porsas pelästyi. Nyt paha susi söisi sen suuhunsa. Ensimmäinen porsas lähti 
juoksemaan suojaan toisen porsaan talolle. Onneksi paha susi ei saanut sitä kiinni, ja se pääsi 
turvaan toisen porsaan risutaloon. 
 
Paha susi saapui toisen porsaan talon luo. Sehän oli rakennettu risuista.  
”Pikku possu, pikku possu, päästä minut sisään”, paha susi huusi. 
”En päästä, en varmasti päästä”, toinen porsas huusi takaisin. 
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”Sitten minä henkäisen ja hönkäisen ja puhallan talosi kumoon. Tulen ja syön teidät molemmat 
suuhuni”, paha susi vastasi.  
Toinen porsas ei avannut risutalonsa ovea. 
Niimpä paha susi henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi risutalon kumoon. 
 
Ensimmäinen ja toinen porsas pelästyivät. Nyt paha susi söisi ne molemmat suuhunsa. Porsaat 
lähtivät juoksemaan suojaan kolmannen porsaan talolle. Onneksi paha susi ei saanut niitä kiinni, ja 
ne pääsivät turvaan kolmannen porsaan tiilitaloon. 
 
Lopulta paha susi tuli kolmannen porsaan luo. Sehän oli rakennettu tiiliskivistä. 
”pikku possu, pikku possu, päästä minut sisään”, paha susi huusi. 
”En päästä, en varmasti päästä”, kolmas porsas huusi takaisin. 
 
”Sitten minä henkäisen ja hönkäisen ja puhallan talosi kumoon. Tulen ja syön teidät kaikki 
suuhuni”, paha susi vastasi. 
Kolmas porsas ei avannut tiilitalonsa ovea. Niinpä paha susi henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi… 
 
Mutta kolmannen porsaan vahva tiilitalo ei mennytkään kumoon. Paha susi henkäisi ja hönkäisi ja 
puhalsi  uudestaan. Mutta turhaan. Tiilitalo ei hievahtanutkaan paikoiltaan. 
 
Paha susi henkäisi, hönkäisi ja puhalsi yhä uudestaan ja uudestaan. Mutta kolmannen porsaan 
vahva tiilitalo kesti pahan suden kaikki hönkäilyt.  
 
Niinpä paha susi keksi uuden keinon. Se päätti kiivetä talon katolle ja mennä sisään savupiipun 
kautta. Viisas kolmas porsas kuitenkin arvasi pahan suden ajatuksen. 
”Laitetaan äkkiä iso pata vettä takkaan savupiipun alle kiehumaan”, kolmas porsas sanoi. 
 
Porsaat laittoivat vettä kiehumaan. Sillä aikaa paha susi tunki itseään alas savupiipusta. Ja kuinka 
ollakkaan! Paha susi putosi suoraan pataan, jossa oli kuumaa kiehuvaa vettä! 
 
Hirveästi ulvoen paha susi hyppäsi kuumasta padasta. Susi syöksyi ulos ovesta ja juoksi hirmuista 
vauhtia tiehensä. Tämän jälkeen paha susi ei enää koskaan häirinnyt porsaiden onnellista elämää.  
 
https://papunet.net/sites/papunet.net/files/pelit/ladattavat-tarinat/kolme_pienta_porsasta.pdf 

https://papunet.net/sites/papunet.net/files/pelit/ladattavat-tarinat/kolme_pienta_porsasta.pdf


16 
 

Ratkaisut aivopähkinöihin/vitseihin. 

 

1. Kuoppa/monttu 

2. Salaisuus 

3. Ankkuri  

4. Ei mainoksia kiitos 

5. Sen varjo 

6. Lopettamalla kuvittelun 

7. Kello 

8. Kipusi kapusi putosi 

9. Ei kukaan, koska norsut eivät osaa puhua 

10. Sateenvarjo 

 


