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Pääkirjoitus 
 

Sain päätoimittajaltamme luvan 
kirjoittaa alkusanoiksi jotain hullun 
hupaisaa.  
 
Kesän partiokohokohtana oli Roihu, 
joka ei sujunut kaikilta aivan odotetulla 
tavalla esim. Suvin tapaturma-alttius. 
Roihusta voit lukea lisää tämän lehden 
leiriosiosta. 
 
Itselläni, kuin muillakin meistä Pänkyn 
toimittajista on alkanut toisen asteen 
vapaaehtoinen koulutus. Se tuo monia 
haasteita ja luo paineita, mutta onneksi 
partiossa pääsee päästelemään 
höyryjä.  
 
 ”Partio ei ole harrastus se on elämän 
tapa”, näin sanoi joku joskus. Toisaalta 
olen hänen kanssaan samaa mieltä.  
 
En vain harrasta partiota, minä teen 
partiota. Enkä vain minä, vaan me 
kaikki. Luodaan yhdessä ensi vuodesta 
tätäkin vuotta parempi partio-vuosi.  
 
Annetaan kaikkien kukkien kukkia 
lippukunnassamme ja muuallakin 
maailmassa. Mukavia lukuhetkiä, 
muistathan myös some-tilimme: 
 

@Latynkaantajat 

@Lätynkääntäjät 

-Kaikella lämmöllä Ella 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄNKYÖRKKELI 1/2016 

Painos 75 

Ilmestyy 12.12.2016 

 

Päätoimittaja   Kerttu Kairisto 

Toimittajat    Ella Suojanen 

    Enni Näse 

    Suvi-Tuuli Kolehmainen 

    Taika Heinonen 

    Susan Mandell 

    Laura Roivas 
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Tämänkertaiseen Pänkyyn 
on lisätty uutuutena 
sudenpentuja vanhempien 
ryhmien itse kirjoittamat 
esittelyt ryhmistään! Lue 
tekstit alta ja viisastu. 
 

Seikkailijat 

Hei me olemme meduusat ja meillä on 
monta sääntöä ja leikimme kivoja 
leikkejä.  Meitä on 6 ihmistä tässä 
ryhmässä. Meidän nimet on Leevi, 
Juulia, Eeka, Aapo, Maria ja Eetu. 
Olemme 9-11 vuotiaita. 
Lempileikkimme on pamputtaja.  
 
Tarpojat 

Bonjour! Olemme tarpojaryhmä 
Mamelukkikalat eli Jassu, Emma, Elli 
ja Sandra. Me tykätään syödä hyvää 
ruokaa. Ja välillä pahaa.  Kun on 
nälkä. Emmalla on ryhmän pisimmät 
kynnet. Ellillä on lyhimmät hiukset. 
Sandra on lyhin. Jassu on juuri ja juuri 
keskuudessamme. Jassulla on 
kuminauha päässään. Hörppy on 
lähellä sydäntämme. Jassu tykkää 
Netflixistä, Elli myös, ja Emma. 
Sandrasta ei tietoa koska se ei käy 
kokouksissa. Rakastamme musiikkia, 
erityisesti kappaletta olen omena.  
 
Pamputtaja ja ristimurhaaja ovat kivoja 
leikkejä, kuten myös teletappivampyyri. 
Jota Emma ei tiedä. Tomaattisoosia on 
helppo tehdä. ME TYKÄTÄÄN 
PALJON TOMAATEISTA!!!! Emmalla 
on pakkomielle Miley Cyrukseen ja hän 
aikoo ostaa Mileyn kielen.  Olemme 
antaneet toisillemme rakastavat 
lempinimet. Emma on Pirkko-Liisa, 

Jassu on Petteri ja Elli on Uolevi. 
Meillä on seinällä kaloja joihin 
kiinnitämme tarroja. Emma ei pidä 
niistä. Jassu taas on ärsyyntynyt kun 
Emma kiusaa hänen kalaansa. Ellillä ei 
ole asiaan mielipidettä. Mamelukkikalat 
kiittävät ja kuittaavat. 
 
Samoajat 

Ryhmässämme on 5 jäsentä, joista 
melkein kaikki ovat olleet mukana 
sudareista asti. Ryhmämme tämän 
hetkiseen kokoonpanoon kuuluvat 
Enni, Ella, Suvi, Taika ja Kerttu. 
Olemme kaikki 16-vuotiaita, ja 
tykkäämme partiossa erityisesti 
purjehduksista ja leireistä. 
 
Vaeltajat 
Ryhmän nimi on Toffelieläimet.  
Vartion jokainen jäsen on entinen 
Merikotka ja syntynyt 1998. Kaikilla on 
vahva partio tausta ja 2 luokan 
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Lippukuntien johtaminen uudistuu – herkkutrio tarttuu 

hommiin! 
 

Lippukuntatuen uudistus -hankkeen myötä lippukuntia aletaan vähitellen johtaa ja 
johtamista tukea hieman uudella tavalla. Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, 
että lippukunnan toiminnassa johdetaan sekä yhdistystä, ihmisiä
että partio-ohjelmaa. Ja tärkeää olisi miettiä miten nämä kaikki osa-alueet tulevat 
riittävästi huomioiduiksi! Yhtenä ratkaisuna johtamisen kehittämiseen ovat uudet 
johtopestit ja niiden mukainen työnjako. Jatkossa lippukunnan johtokolmikon, niin 
sanotun ”herkkutrion”, muodostavat lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja 
ohjelmajohtaja. Hommia ja vastuuta jakamalla ei kenenkään pesti kasva 
kohtuuttomaksi ja samalla kaikki lippukunnan toiminnan kannalta olennaisimmat 
asiat saavat ansaitsemansa huomion.

 

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa 
Lippukunnan johtajiston on helppo keskittyä 
olennaiseen, kun hallinto pyörii vaivattomasti, 
rahahanat pulppuavat, tekijöille on hommia, 
hommille on tekijöitä, uusia jäseniä tulee 
kaikkiin ikäkausiin, viestintä rullaa ja koko 
johtajisto tietää, missä mennään. 

Lippukunnanjohtaja pitää lippukunnan pyörät 
pyörimässä ja johtaa hallitusta. Lippukunnan 
koosta ja aktiivisuudesta riippuen lpkj:n 
kannattaa delegoida esimerkiksi 
viestintävastuu jollekin nohevalle tyypille, 
vaikkapa lpkja:lle tai sihteerille. 

Ohjelmajohtaja johtaa partio-ohjelman 
toteutumista lippukunnassa 
Kaikissa ikäkausissa on laadukasta, kivaa ja 
kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa. 
Ohjelmatapahtumia tehdään yhdessä alueen 
muiden lippukuntien kanssa. 

Ohjelmajohtaja työskentelee tiiviissä 
yhteistyössä ikäkausivastaavien ja alueensa 
muiden ohjelmajohtajien kanssa. Monet 
ohjelmatapahtumat voi olla hyvinkin järkevää 
tehdä alueen yhteistyönä. Ohjelmajohtaja 
huolehtii siitä, että jokainen lippukunnassa 
toimiva 7-22 -vuotias pääsee osallistumaan 
oman ikäkautensa ohjelmaan ja myös 
toteuttaa sitä mahdollisimman laajasti. 

 

 

 

 

 

Pestijohtaja huolehtii vapaaehtoisista 
lippukunnassa 
Lippukunnan johtajisto voi hyvin, jokaisella on 
motivoiva pesti ja tieto siitä, mitä pestissä 
pitää osata. Vapaaehtoisilla on intoa, iloa ja 
kunnianhimoa, sekä ajatus siitä, mitä 
partiossa tekisi seuraavaksi mieli tehdä. 

Pestijohtajan paikalla kannattaa olla jo 
aikuinen tyyppi, jolla on ehkä kokemusta 
myös työelämästä. Hän on 
lippukunnanjohtajan tärkeä työpari, ehkä jopa 
samalla lpkja.  Pestijohtaja tuntee 
lippukunnan aikuiset, johtajiston ja 
ikäkausivastaavat. Hän osaa auttaa jokaista 
johtamaan omia tyyppejään, löytämään 
motivaation, seuraavan pestin, pitämään 
hyvän pestikeskustelun ja oikean koulutuksen 
äärelle.
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Lätynkääntäjissä uusi lippukuntien 
johtamismalli otetaan innolla 
käyttöön vuoden 2017 alusta. 
Syyskokous valitsi uudeksi 
lippukunnanjohtajaksi Susan 
”Suski” Mandellin. Pestijohtajan 
tehtävään on lupautunut Hilkka 
”Hilu” Näse ja ohjelmajohtajan 
tehtävään Katariina ”Katru” 

Kantonen. Hilu ja Katru ovat 
molemmat toimineet aiemmin 
lippukunnanjohtajina, joten 
osaamista ja kokemusta tästä 
triosta löytyy.  

Pänkyörkkeli toivottaa koko triolle 
onnea ja menestystä uusiin 
pesteihin! 

 

LIPPUKUNNANJOHTAJA              PESTIJOHTAJA 

 

OHJELMAJOHTAJA 
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Jätte Kiva 27.7-1.8.2015 Houtskär 
 

 

 

Lätynkääntäjien vuoden 2015 kesäleiri sai 
nimekseen Jätte Kiva. Nimi oli oikein osuva, 
koska leirillä oli todella kivaa.  

Leirille saavuttiin busseilla, mutta 5 
Lätynkääntäjää purjehtivat leiripaikalle jo 
pari päivää aiemmin leirin alkua. Heidät 
yllätti tulopäivänään lihavahko tai poikasia 
kantava kyykäärme, sekä puuvajassa 
majaillut hiiri.  

Leirillä oli paljon erilaista kivaa. Leirillä mm. 
rakennettiin pitsauuni, melottiin 
Fagerholmin kioskille, visailtiin 
luontovisassa, tanssittiin 
saaristolaistansseissa ja purjehdittiin. 
Ohjelmaan kuului myös 
ystävyysrannekkeiden tekoa ja niiden 
tekemistä jatkettiinkin myös vapaa-ajalla. 
Vapaa-ajalla myös kalasteltiin rannassa.  

 

 

 

Leiripaikalla ei ollut saunaa eikä 
ruokakatosta, niinpä Lätynkääntäjät 
tarttuivat tuumasta toimeen. Parissa 
päivässä Houtskäriin ilmestyivät sellaiset. 
Sauna oli parempi kuin yksikään muu sauna 
tällä planeetalla. Niin ainakin huhu kulki 
leirialueella. Leirialueen vessa herätti myös 
paljon keskustelua. Siellä siis pienemmät 
asiat hoidettiin valkoiseen ämpäriin ja 
isommat makkipakkiin. Tämä oli lievästi 
sanottuna erikoista ja ällöttävää.  

 

Leirin ruokatarjonta oli loistavaa. 
Pizzauunissa paistettiin pizzan lisäksi 
ylijäämä puurosta tehtyä leipää. Eräänä 
iltana syötiin perinteiden mukaisesti 
räiskäleitä. Erikoisemmista leiriruuista 
täytyy vielä myös mainita munkit. 
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Yksi odotetuimmista ja ehkä myös eniten 
epäluuloja herättäneestä ohjelmasta oli 
rapujuhla. Juhlat olivat perinteiset 
suomenruotsalaiset rapujuhlat 
koristeineen kaikkineen. Tarjolla oli suuria 
rapuja, jotka kuorittiin rapuveitsillä. 
Ravusta saatu liha laitettiin paahtoleivän 
päälle. Leivälle sai laittaa myös majoneesia. 
Juomaksi tarjoiltiin boolia, joka oli tietenkin 
alkoholitonta.  

Sudenpentujen ohjelmaan kuului 
esimerkiksi uintia, leikkejä ja luontopolku. 
Seikkailijoiden ohjelma koostui noin 
samoista asioista kuin sudenpentujenkin.  

Muutama heistä sai toki leirikasteensa. 
Samoajat osallistuivat ohjelmiin ja myös 
osallistuivat niiden suunnitteluun. 

 

Leiri oli menestys kiitos leirinjohtajan ja 
muiden ketkä olivat rakentamassa leiristä 
ikimuistoista! 
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WORLD SCOUT JAMBOREE JAPAN 2015 
 

Jamboree on kansainvälinen partioleiri. Se 
koostuu tuhansista partiolaisista ja on kuin 
valtava partiokaupunki. Leiriläisten 
ohjelma eri alaleireillä koostuu erilaisista 
aktiviteeteista. Jamboreen järjestävä maa 
mainostaa maansa kulttuuria ja tutustuttaa 
ulkomaiset vieraat siihen. (wikipedia) 

Jokainen 
Jamboreella ollut 
on varmasti saanut 
ainutlaatuisen 
muiston. Jamboree 
tuo kaikki maailman 
partiolaiset yhteen. 
Jokaisella 
partiolaisella on 
mahdollisuus 
päästä yhden 
kerran leiriläiseksi 
Jamboreelle, sillä leiri pidetään neljän 
vuoden välein. Leirille pääset, jos olet 14-
17-vuotias. Jos sinulle ei yksi kerta riitä, voit 
mennä täysi-ikäisenä seuraaville 
jamboreille pestiin tai leirilippukunnan 
johtajaksi. Jokainen Jamboree on erilainen, 
sillä ohjelma riippuu täysin maasta ja sen 
kulttuurista. 

Vuoden 2015 Jamboree oli Japanissa. 
Japani on kulttuuriltaan hyvin erilainen 
kuin Suomi ja suomalaisia innostuikin 
lähtemään lähes tuhat matkaan mukaan. 
Lätynkääntäjiä lähti mukaan kolme Noora, 
Enni ja Elmeri. Jokaisella mukana olleella on 
varmasti ollut erilainen kokemus 
Jamboreesta. Nyt saamme lukea näistä 
kokemuksista kaksi. 

”Kun vuonna 2015 osallistuin Jamboree - 
partioleirillä, työskentelin 
ohjelmapisteellä. Siellä neuvoin nuoria, 
kuinka virkataan kukkasia. Työajat olivat 
joustavia ja meillä oli myös jonkin verran 
vapaa-aikaa. Leirimaksun hintaan 
sisältyivät ruokailut, kuljetukset ja 

majoitus. Lisäksi 
leirillä järjestettiin 

monipuolisesti 
ohjelmaa myös 
meille työntekijöille. 

Jamboree - 
partioleirille 

kannattaa osallistua, 
koska sieltä saa 
ystäviä ympäri 
maailmaa. Leiri 

tarjoaa 
ainutlaatuisen kokemuksen, sillä siellä 
pääset tutustumaan vieraaseen maahan, 
kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Leirillä pääset 
myös harjoittamaan kielitaitoasi. 
Suosittelen Jamboree- partioleiriä 
lämpimästi!” 

Noora Uotinen 
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”Leirille ilmoittauduttiin varmaan vuosi 
ennen itse Jamboreeta. Silloin sitä ei 
tajunnut, että jossain kohtaa ollaan 
oikeasti lähdössä toiselle puolelle palloa.  

Jokainen suomalainen lukuun ottamatta 
pestiin meneviä aikuisia jaettiin 
leirilippukuntiin. Leirilippukuntien nimet 
olivat kaikki muumeihin liittyviä. Oman 
leirilippukuntani nimi oli Hosuli. Hosuli on 
sellainen nappeja keräilevä Muumipapan 
kaveri, joka esiintyy Muumipapan 
muistelmissa. Jokainen leirilippukunta piti 
ennakkotapaamisia, jotta päästäisiin 
hieman tutummalla porukalla lähtemään. 
Ennakkotapaamisissakaan en tajunnut, 
että kohta lähdetään. 

Asian tajusin oikeastaan vasta sitten kun 
istuit bussissa monen muun Suomen 
joukkueen edustuspaitaan pukeutuneen 
kanssa matkalla kohti Helsingin 
lentokenttää. 

Olin Japanissa kolme viikkoa. Ensimmäinen 
viikko oli oheismatkaa. Oheismatkalle 
ilmoittauduttiin erikseen ja silloin ei oltu 
leirillä, vaan tutustuttiin Japaniin Tokiossa 
ja Kiotossa. 

 Tokiossa nähtiin kaikenlaista. Kävimme 
esimerkiksi testaamassa perinteistä 
japanilaista ruokaa. Se ei ihan vastannut 
sitä kuvaa minkä suomalaiset japanilaiseen 

ruokaan erikoistuneet ravintolat antavat. 
Ruokiin kuului mm. riisihyytelö, mustekala 
ja merileväpallot. Kävimme myös Fuji-
vuoren viereisellä vuorella patikoimassa.  

Kiotossa kävimme katsomassa 
munkkiluostaria, kultaista temppeliä, 
bambumetsä ja Geisha-palatsia. Kiotosta 
matkasimme luotijunalla Yamaguchia, 
jossa leiri pidettiin.  

Leirillä aloitimme sitten luomaan 
mahdollisimman viihtyisää ”kotia” 
kahdeksi viikoksi. Jos olitkin tuntenut 
oheismatkalla itsesi hieman yksinäiseksi, et 
todellakaan voinut olla tuntematta 
ryhmään kuuluvuuden tunnetta, kun istuit 
33 000 muun ihmisen kanssa 
hiekkakentällä ja lauloit leirilaulua. 

Mitä sitten leirillä tehtiin. Me mm. 
kävimme vierailemassa paikallisessa 
koulussa, jossa opettelimme soittamaan 
koto nimistä soitinta. Osallistuimme myös 
hyväntekeväisyyteen keräämällä roskia 
rannalta. Yksi minun lempikohteeni oli 
Hiroshima-museo. Museossa sai hyvän 
kuvan siitä mitä tapahtui atomipommin 
osuessa kaupunkiin. Museo oli osittain 
hyvin koskettava ja järkyttävä, mutta 
samalla erittäin hieno. Kuulimme myös 
omakohtaisia kokemuksia sellaisilta 
ihmisiltä, jotka olivat olleet lapsia, silloin 
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kun Hiroshimaa pommitettiin. Yhtenä 
päivänä jokainen maa tarjosi omissa 
leirilippukunnissa oman maansa ruokia. 
Suomalaiset tarjosivat ksylitoli-purkkaa ja 
salmiakkia. Söimme mm. italialaisten 
pastaa ja joimme brittien kanssa teetä. 
Kävimme myös veneilemässä ja 
tutustuimme japanilaiseen luontoon. Ja 
totta kai suosittelen jokaisen kokeilemaan 
miltä tuntuu herätä ennen neljää 
ruokajonoon, jotta saadaan kuudeksi 
aamupala valmiiksi.  

Kotiin lähtö tapahtui liian nopeasti. Kahden 
viikon leiri tuntui alle viikolta, eikä kotiin 
lähtöä oikein tajunnut. Jokainen varmasti 
halusikin jo kotiin, mutta pakkaaminen ja 
12 tunnin lentomatka ei houkutellut 
ketään.  

Kun sitten astuttiin lentokoneesta 
Helsinkiin ei ensivaikutelma ollut paras. 
Kylmä nimittäin oli. Vaikka suomessakin 
taisi olla lähemmäs +20 astetta, tai ainakin 
sisällä kentällä oli, tuntui kylmyys -20 
asteelta. Japanissa oltiin kolmessa viikossa 
totuttu jo yli +35 asteeseen. 
Parhaimmillaan leirillä saattoi olla +50 
astetta. Lentokentällä tuntui siltä, että 
toppatakki olisi tarpeen.  

Kotona Turussa, kun sitten oltiin jo reilusti 
yli puolen yön jälkeen, alkoi huomata myös 
aikaeron. Japanissa ei vielä nukuttu. Ja 
olihan lentokoneessa ja bussissakin 
nukuttu. Asiaa olisi ollut koko kolmen 
viikon edestä, mutta harmillisesti ne 
ihmiset joille jotain olisi halunnut keroa, 
halusivat mieluummin nukkua.” 

Enni Näse 

 

 

 

 

Japanin jamboree oli huikea kokemus, jota 
suosittelen kaikille. Seuraava jamboree 
mahdollisuus on vuonna 2019. Jos siis olet 
yli 14-vuotias, voit suunnata matkasi kohti 
Yhdysvaltoja ja Länsi-Virginiaa. Yhdysvallat 
on täysin erilainen maa kuin Japani, mutta 
olen varma, ettei sekään jätä kylmäksi.  
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Voi ei! Porot olivat asettamassa tähteä joulukuusen 

latvaan, kun se putosi ja katosi. Porot kuitenkin muistivat, 

että partiolaiset ovat aina valmiita auttamaan ja lisäksi 

taitavia suunnistajia, ja pyytävät nyt apuasi. Auta poroja 

löytämään reitti labyrintin keskellä odottavan tähden 

luokse! 
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Vestigatio Kalmia, eli partiotaitojen suomenmestaruuksien talvikilpailu 
järjestettiin 5.-6.3.2016 Turussa. Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli 
Lounais-Suomen partiopiirin Kaakkois-Turun alueen lippukunnat, eli myös 
Lätynkääntäjät.  

 

Vaikka olisikin joskus osallistunut 
partiotaitokilpailuihin, aina ei tule 
ajatelleeksi sitä, minkälainen määrä 
työtä kisojen eteen on tehty. 
Partiotaitokilpailujen järjestäminen on 
aina pitkä prosessi. Myös Vestigatio 
Kalmiaa alettiin suunnitella jo hyvissä 
ajoin – reilut kaksi vuotta ennen 
varsinaista kisapäivää. Mm. 
kilpailutehtävien, tiedottamisen, 
kilpailureitin ja tulostoimiston toiminnan 
suunnittelu ovat asioita, jotka vaativat 
tarkkaa valmistelua.  

Suuri joukko lätynkääntäjiä oli mukana 
järjestämässä Vestigatio Kalmiaa. 

Lätynkääntäjiä nähtiin esimerkiksi 
järjestelytoimikunnassa, 
muonituksessa, kilpailutoimistossa 
sekä rastimiehinä ja – päällikköinä. 
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Kisan nimi tarkoittaa vapaasti latinasta 
käännettynä Kalmin jalanjäljissä tai 
Kalmiin liittyvä jäljittäminen. Vuonna 
2016 tuli kuluneeksi kolme vuosisataa 
suomalaisen kasvitieteilijän, 
tutkimusmatkailijan ja papin, Pehr 
Kalmin, syntymästä. Kalmin muiston 
kunniaksi Vestigatio Kalmian teemaksi 
valikoitui tiede-teema, joka näkyi mm. 
kisatehtävissä ja kilpailumaastossa. 

 

Kisan teeman mukaisesti kilpailun 
suojelijaksi kutsuttiin Turun yliopiston 
avaruustähtitieteen professori Esko 
Valtaoja. 

 

Kisan teema näkyi myös 
kilpailutehtävissä. Kilpailijat pääsivät 
mittelemään taitojaan mm. kemian 
alalle sekä kasvien- ja 
eläintentunnistuksessa. 
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S4ANDY 

 - toisin sanoen Lätynkääntäjien uusi vene 

 

Toukokuussa 2016 se vihdoin tapahtui. 
Sandy3:lle löytyi ostaja, mikä tarkoitti 
monelle lätkäläiselle hyvin palvelleesta 
partiotoverista haikeata luopumista. 
Luopumisen tuskaa voinee helpottaa 
tieto siitä, että Sandy3 pääsi niin 
sanotusti hyvään kotiin. Uudet 
omistajat ovat olleet Sandyyn hyvin 
tyytyväisiä, ja mukavista 
purjehduskokemuksista sain kuulla 
useampaan otteeseen pitkin mennyttä 
kesää. 

Vanhan veneen myynti tarkoitti 
tietenkin sitä, että sille piti löytää 
korvaaja. Vaikka tämän korvaajan 
etsiminen olikin aloitettu hyvissä ajoin, 
meni uuden veneen löytämiseen ja 
ostamiseen käytännössä koko mennyt 
purjehduskausi. Kauden  

 

peruuntuminen on tietenkin 
meripartiolippukunnan näkökulmasta 
hyvin valitettavaa, mutta uskallan siitä 
huolimatta väittää, että uusi 
aluksemme oli odottamisen arvoinen, 
ja tuleva kesä tulee tarjoamaan 
hienoja hetkiä purjehduksen parissa 
kaikille sillä seilaaville lätynkääntäjille. 

Uuden veneen etsinnän pohjaksi 
toteutettiin johtajistolle kysely 
toivotunlaisista ominaisuuksista sitä 
koskien, ja tämän kyselyn pohjalta 
Mursu, eli lippukunnan laivapäällystö 
alkoi venettä etsiä toden teolla.  

Ensimmäisenä luonnollisesti tarjontaa 
tutkittiin netistä, ja näin saatiin kuva 
siitä, mitä meidän budjetillamme on 
tarjolla niin Suomessa kuin muuallakin 
Euroopassa. Loppujen lopuksi paikan 

14



 

 

päällä käytiin katsomassa yhteensä 
seitsemää eri alusta Suomessa ja 
Ruotsissa. Näiden vaihtoehtojen välillä 
sitten päädyttiin esittämään tarjous 
Loviisassa sijainneesta First 36.7 
purjeveneestä, joka myös iloksemme 
hyväksyttiin. 

Veneen löytäminen, kauppojen 
loppuunsaattaminen ja veneen 
purjehduskuntoon saattaminen meni 
kuitenkin niin pitkälle syksyyn, että 
yhtään purjehdusta ei menneellä 
kaudella ehditty järjestää. Ainoaksi 
reissuksi jäikin ns. siirtopurjehdus 

Loviisasta Turkuun. Matkaa Loviisasta 
kertyy aika lailla, joten matka 
toteutettiin ikään kuin kahdessa 
erässä; ensin Artsi, Jatu ja Juhana 
toivat veneen Loviisasta Helsinkiin ja 
tässä kohtaa tapahtui osittainen 
miehistön vaihto/täydennys eli Artsi jäi 
kyydistä ja sitloodaan hyppäsivät nyt 
Kakka-Laura, Mia, Teemu ja minä eli 
Tuku, jotka toivat veneen sen uuteen 
kotiin, Heinänokkaan. 

 

Suuret kiitokset onkin paikallaan uuden 
veneen hankintaan osallistuneille 
lukuisille lätynkääntäjille ja lätkän 
tukijoille, kuten Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymälle. 
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Tässä vielä hieman tietoja uudesta 
upeasta venhostamme, joka ensi 
kauden alussa kastetaan alussa 
mainitun jäsenkyselyn perusteella mitä 
ilmeisemmin Sandyksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkki: Beneteau 

Malli: First 36.7 

Vusimalli: 2002 

LYSluku: 1,28 

Pitus: 10,98m 

Leveys: 3,5m 

Syväys: 2,2m 

Paino: 5869kg 

Makuupaikat: 8 (ehkä enemmänkin) 

Maston korkeus: 17m 

 

Tulevaa purjehduskesää innolla 
odottaen 

Tuku
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Pänkokkeli-palstalla Lätynkääntäjien 
johtajat esittelevät hyväksi 
kokemiaan retkiruokareseptejä. 
Tämänkertaisen Pänkokkeli-reseptin 
on kirjoittanut pitkän linjan 
kokkailija ja suuri banaanin ystävä 
Mari! Mari haastaa mukaan 
Pänkokkelia kirjoittamaan Katariina 
Kantosen. 

 

 

Banaaniletut  
(24 kpl pientä lettua) 

3 kypsää banaania n.500g 
4 kananmunaa 
2tl kaakaojauhetta (mielellään 
tummaa) 
1tl leivinjauhetta 
1/2 dl vehnäjauhoja 
voita paistamiseen 

 

Banaani (Musa sapientum) on banaanien (Musa) 
sukuun kuuluva jalostettu hyötykasvi. Sen hedelmä 
on kasvitieteessä luokiteltu marjaksi, tarkemmin 
sanoen pohjushedelmäksi. Banaani on ruohokasvi, 
joka tuottaa satoa seitsemäntenä vuonna 
istutuksestaan. 

Banaanit poimitaan yleensä raakoina, ja ne tuodaan 
esimerkiksi Suomeen vihreinä. Joissain maissa 
banaanit kypsennetään kaasussa ennen myyntiä. 
Kypsän banaanin kuori on keltainen ja siinä on 
pieniä ruskeita pilkkuja. Banaanin hedelmäliha on 
pehmeää ja maultaan makeaa, joten kypsän 
banaanin voi syödä kuorittuna sellaisenaan.  

Banaaneja voi syödä hyvin myös ennen kuin ne 
muuttuvat ruskeapilkkuiseksi, toisten mielestä maku 
on parhaimmillaan hieman ennen kuin banaani on 
täysin ”kypsää”. Banaani on kuitenkin yhä syötävä 
vaikka kuori olisi täysin ruskea. Banaani on 
hyvä kuidun, kaliumin, mangaanin ja C-
vitamiinin,lähde.(Wikipedia) 

 

 

Valmistus: 
1. Kuori banaanit kulhoon.  
2. Riko joukkoon kananmunat ja 
soseuta sauvasekoittimella 
3. Sekoita kuivat aineet keskenään ja 
lisää taikinaan 
4. Kuumenna lettupannu 
5. Lisää nokare voita lettupannun 
koloihin ja paista taikinasta pieniä 
lettuja 
 
 
 

 

17



 

 

 

18



 

 

FANIPOSTERI:  

ELMERI NÄSE 
 

Pänkyörkkelin toimitus on laittanut 
agenttinsa liikkeelle, ja selvittänyt 
Elmeristä kaikki ne erittäin tärkeät 
tiedot, jotka jokaisen tulisi tietää. 
(Elmeri ei itse tiedä vastanneensa 
näihin tärkeisiin kysymyksiin 
faniposterin takia.) 

 

1. Lempi koirarotu? 
-Samojedi 
 

2. Mitä tulee täydelliseen pitsaan? 
-Ananasta, kebabia, chorizoa, 
jauhelihaa, kinkkua, pekonia, 
metvurstia, hevosmakkaraa, 
BBQ-kastiketta ja aurajuustoa 
 

3. Lempi jäätelömakusi? 
-Tiikeri 
 

4. Mikä olisi lemmikki kanasi nimi? 
-Kana tai Kukko 

 
5. Lempi elokuvasi? 

-Matrix  
 

6. Kumpaa söisit mieluummin 
kolme elävää heinäsirkkaa vai 
keitettyjä tarantelloja? 
-Keitettyjä tarantelloja 
 

7. Mitä sanaa vihaat? 
-Seikkailu 
 

8. Minkä värinen postiluukku teillä 
on? 
-Harmaa 
 

9. Kuinka monta tyynyä sängystäsi 
löytyy? 
-Kaksi 
 

10. Mikä sinusta ei ainakaan 
tule isona? 
-Astronautti 
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KATU ROK 2015 
25.-26.9. JA 20.-22.11 

 
 
KaTu Rok 2015 oli Kaakkois-Turun 
alueen ryhmänohjaajakoulutus. 
Koulutus järjestettiin kahdessa osassa 
Kunstenniemessä 25-26.9.2015 ja 20-
22.11.2015. 
 
Siitä on jo kauan, mutta seuraaville 
koulutukseen meneville muutama 
tietoisku. Eli koulutus kuuluu samoaja 
ohjelmaan pakollisena, jokaisen on 
kyseinen koulutus siis suoritettava. Voit 
tässä vaiheessa miettiä että se on 
pakkopullaa ja samanlaista kuin 
viettäisit viikonloppusi koulussa. Rok 
on kuitenkin kaikkea muuta kuin  
 

 
koulua. Siellä tutustutaan eri 
lippukuntalaisiin ja opitaan 
työskentelemään heidän kanssa. 
Tutustumiseen kuuluu leikkiä ja muuta 
hauskaa. Hyvä ruoka kuuluu tietysti 
myös asiaan :D.  
 
Koulutukseen kuuluu perehtyminen 
partiolaisten periaatteisiin, 
turvallisuuteen, 
ryhmän ohjaamiseen ja 
partiomenetelmiin. Ne sisältävät mm. 
turvallisuussuunnitelman tekemistä, 
kuvitteellisen leirin järjestämistä ja 
symboliikan tutkimista. 
 
Tiivistämällä Rok on 25% koulutusta 
25% syömistä 25% leikkimistä ja 25%  
omaa aikaa. 
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Partiolaisten suuri 

iltanuotio 
 

Partiolaisten yhteinen iltanuotio 

järjestettiin taas keskiviikkona 31.8. Turun 

Vartiovuorella.  

Lätynkääntäjiä näkyi 

niin katsomossa kuin 

esiintymässäkin. 

Pekka ”Zorro” Saarela 

nimittäin oli mukana 

iltanuotiolla 

esiintyvässä 

partiolaisista 

koostuvassa bändissä. 

Hänen soitinrepertuaariinsa kuului suun 

lisäksi kitara ja ukulele.  

 

Iltanuotion ohjelma koostui lauluista ja 

leikeistä ja laululeikeistä. Sudenpennut (ja 

johtajat) pääsivät myös palaamaan 

Tammileiritunnelmiin leirilaulun myötä. 

Laulun tahdissa sai myös tanssia leirillä 

opeteltua tanssia, jos sen sattui 

muistamaan. Leirilaulu herätti yleisössä 

innostusta sekä haikeita leirimuistoja. 

Tammileirille palattiin myös toiminnallisen 

tarinan myötä, joka osallisti koko yleisön 

leikkimään mukana.  

 

 

 

Juonto oli kaksikielinen, mutta 

ruotsinkielisten osallistujien vähäisen 

määrän vuoksi siirryttiin pian kokonaan 

suomenkieliseen juontoon.  

 

 

Iltanuotio päätettiin partiomaisesti 

sisaruspiirin sukulaiseen, eli 

sisarusriveihin. Samalla laulettiin Maa on 

niin kaunis laulua perinteisemmän Tää 

ystävyys ei raukene- laulua.  
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Uuden veneen hankinnan myötä 
Lätynkääntäjien taloudellinen tilanne on 
muuttunut.  Vaikka aivan puilla paljailla 
ei ollakaan, on kuitenkin jokaisen 
lätynkääntäjän hyvä tiedostaa, että 
veneen hankinta söi ison osan 
lippukunnan säästöistä ja vene vaatii 
myös jatkossa suurempaa taloudellista 
investointeja. 

 

Lätynkääntäjien toimintaa voi tukea 
lahjoituksilla, osallistumalla erilaisiin 
varainkeräystempauksiin sekä tietenkin 
liittymällä Lätynkääntäjien Tuki ry: 
jäseneksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätynkääntäjien tuki ry:n tarkoitus on 
tukea meripartiolippukunta 
Lätynkääntäjät ry:n toimintaa 
taloudellisesti ja toiminnallisesti. 

 

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki 
Lätynkääntäjien tukemisesta 
kiinnostuneet täysi-ikäiset. 
Liittymismaksu on 25€ (2015 alkaen) ja 
vuosittainen jäsenmaksu on jäsenen 
vapaavalintainen summa. Tilinumero 
on FI56 2205 2100 0376 67. 

 

 

23



 

 

Horoskoo pit 
 

Vesimies (21.1.-18.2.) 
Seuraavana partiovuonna joku 
kavereistasi saattaa käyttäytyä kuin 
sipuli ja saada sinut itkemään. Mutta 
älä huoli, vaan toimi kuin terävä veitsi 
ja pilko sipulit itkemättä! 
 
Kalat (19.2.-20.3.) 
Seuraavana partiovuonna sinun 
kannattaa olla joustava kuin jousi, ja 
tarttua tilanteisiin kuin sinitarra! 
 
Oinas (21.3.-20.4.) 
Seuraavana partiovuonna sinun ja 
kaverisi ystävyys saattaa repeillä kuin 
halpa kangas, mutta älä vitkastele, 
vaan toimi kuten neula ja parsi 
repeämät kuntoon! 
 
Härkä (21.4.-21.5.) 
Seuraavana partiovuonna 
joku kavereistasi saattaa joutua 
ongelmiin. Älä epäröi, vaan toimi kuten 
pelastusrengas ja auta kaveria 
hädässä! 
 
Kaksonen (22.5.-21.6.) 
Seuraavana partiovuonna sinulle 
saattaa tulla välillä tylsää. Mutta ei 
hätää! Hyvä musiikki, elokuva tai kirja 
auttaa aina! 
 
Rapu (22.6.-22.7.) 
Seuraavana partiovuonna saattaa 
tuntua, että olet eksynyt elämän 
aallokkoon. Tartu rohkeasti ruoriin ja 
navigoi tiesi rannikolle.  
 

Leijona (23.7.-23.8.) 
Seuraavana partiovuonna ongelmat 
saattavat vaikuttaa 
ylitsepääsemättömiltä, mutta katso 
asiaa toisesta kulmasta. Kulman 
takana saattaa olla liukuportaat! 
 
Neitsyt (24.8.-22.9) 
Seuraavana partiovuonna elämä 
hymyilee, ja liikennevalotkin näyttävät 
vihreää kun osut kohdalle. Ota siis 
ilosta kaikki irti! 
 
Vaaka (23.9-23.10) 
Seuraavana partiovuonna keksit uuden 
loistavan leikin, ja pian kaikki uudet ja 

vanhat partiokaverisi leikkivät sitä! 
 
Skorpioni (24.10.-22.11.) 
Seuraavana partiovuonna olosi 

on kuin talviunilta heräävällä 
karhulla. Venyttele aamuisin 

makeasti, niin ajatuksesi juoksevat 
taas notkeasti kuin hunaja! 
 
Jousimies (23.11.-21.12.) 
Seuraavana partiovuonna löydät 
sohvan uumenista aarteen, joka 
yllättää sinut täysin. Valitettavasti 
menetät sen, ja opit priorisoimaan 
asioita! 
 
Kauris (22.12.-20.1.) 
Seuraavana partiovuonna opit 
ymmärtämään vaikeitakin asioita, ehkä 
jopa matikan sanallisia tehtäviä. Älä 
unohda auttaa ystäviäsi heidän 
ongelmissaan! 
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Roihuava Evo 2016 
 
 
20.–28.7.2016  huipentui koko vuoden 
kestänyt Roihu Evolla järjestettyyn 
suurleiriin ja myös lätkäläiset olivat 
mukana siemailemassa 
Roihutunnelmaa. Leirillä majoituimme 
alaleiriin nimeltä Polte, jossa oli oma 
kylämme Pepino ja lopuksi oma 
leirilippukuntamme Plomps. 
Leirilippukunnassamme oli 
meidän lisäksi leiriläisiä 
HETA, KHP ja Puhurin 
Pojat lippukunnista.  
 
Leiriläisiä yhteensä koko 
Roihulla oli noin 17 000 ja 
leirillä vallitsikin aikamoinen 
vilinä ja vilske. Leiriläisten 
suuresta määrästä 
huolimatta leiriarki saatiin 
vuorokaudessa kuntoon vaikkakin 
aluksi oli pieniä pulmia, jotka johtuivat 
leiriläisten valtavasta määrästä. Roihu 
oli myös laaja leiri kansainvälisesti ja 
monesti päädyin puhumaan englantia 
ja joskus jopa ruotsia keskustellessani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itselleni leiri avautui uusin silmin sillä 
olin ensimmäistä kertaa mukana myös 
järjestämässä suurleiriä enkä vain 
leiriläisenä. Työskentelin ja opastin 
samoajia heille tarkoitetussa 
ohjelmassa (Virvatulessa), jossa 
samoajat pääsivät vuorokaudeksi irti 
leiriarjesta omaan valitsemaansa 
ohjelmaan.  Omassa työssäni eli 
"pestissä" koin ja näin kaikenlaista 
sekä tutustuin uusin ihmisiin, niin 

kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin. 
Itse leirissä osallistuin 
pääohjelmiin sekä tapailin 
tuttujani sekä vierailin Roihun 
keskussuoralla. 
 
 Roihusta jäi hyvä mieli ja 
tästä on kiittäminen kaikkia 
siihen ja sen tekemiseen 
osallistuneita tahoja ja erityisesti 
Pauliinaa, kuka toimi 

leirilippukuntamme vastuullisena 
johtajana. Kiitos kuuluu myös muille 
leirilippukunnassa toimineille johtajille, 
kuin myös leiriläisille sekä Roihun 
henkilökunnalle.  
 

Iso KIITOS! 
 
Lätynkääntäjien roihuvastaava Heikki Koski  
 MIKÄ ROIHU? 

 
ROIHU ON PARTIOLAISTEN 
JÄRJESTÄMÄ SUOMEN SUURIN 
NUORISOELÄMYS, JOKA 
HUIPENTUU KESÄLLÄ 2016 
SUURLEIRIIN EVOLLA. ROIHU ON 
ENEMMÄN KUIN JÄTTIMÄINEN 
KESÄLEIRI. SE ON KOKEMUS, 
JONKA ME KAIKKI OSALLISTUJAT 
IKÄÄN KATSOMATTA TEEMME 
YHDESSÄ. ROIHU ON JOTAIN AIVAN 
UUTTA JA ERILAISTA! 
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Roihu-kysely 

Esitimme eri-ikäisille leirillä olleille 

Lätynkääntäjille 10 oleellisinta 

kysymystä leiriin liittyen. Heidän 

vastauksensa voit lukea tältä 

aukeamalta! 

 

1. Minkä ikäryhmän ohjelmaan 

osallistuit?  

2. Mikä oli paras ohjelma? 

3. Mieleenpainuvin hetki? 

4. Jos olit pestissä, mikä pestisi oli? 

5. Yleinen fiilis joka jäi leiristä? 

6. Olitko liekeissä? 

7. Oletko vielä liekeissä? 

8. Löysitkö leiriheilan? 

9. Kenen kanssa roihusit? 

10. Lähtisitkö uudelleen? 

 

Enni 

1. Osallistuin samoajien ohjelmaan 

2. Melonta 

3. Perheleirin Apilalaakso 

4. ”Rentouttava” luontopolku 

5. Ihan hyvä fiilis jäi 

6. Tottakai 

7. Ainahan mä 

8. En 

9. Lähinnä Kertun 

10. Lähtisin 

Taika 

1. Samoajien 

2. Se joku eläinjuttu 

3. Sannin keikka 

4. Autoin kouluikäisiä lapsia 

askartelussa. Oiskohan virallinen 

nimike ollu joku kädentaitaja 

5. Aivan mahtava 

6. Olin 

7. Olen 

8. En 

9. Kavereitten 

10. Todellakin 

Heikki 

1. vaeltajaohjelmaan 

2. Ehdottomasti Hackaton 

3. Alaleirin oma iltanuotio 

4. Hackaton team leader 

5. Hyvä, väsynyt ja onnistunut 

6. Kirjaimellisesti 

7. Mahdollisesti 

8. Pääs unohtumaan : D 

9. Oman pestitiimin, alaleiri ja 

lätynkääntäjien kanssa 

10. Kyl maar 

Elli 

1. Tarpojien 

2. Emt kaikki oli kivoi :D 

3. En ollu 

4. Loppuseremonia tai se 

5. IHAN MAHTAVA 

6. TOTTAKAI 

7. KYLLÄ 

8. Nyyh 

9. Jassun ja Emman <3 

10. Vaikka heti 
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Suvi 

1. Samoajien ohjelmaan 

2. En oikeen tiiä, kun en ollut melkein 

missään ohjelmissa lonkan takia 

3. Purjehdus-pesti vesilaaksossa 

4. Lonkan hajoaminen ja eka yö 

leirisairaalassa 

5. Hyvä 

6. Olin liekeissä 

7. En 

8. En 

9. Kavereiden 

10. TODELLAKIN 
 

Jasmin 

1. Tarpojat 

2. Kaikki laaksot 

3. Skip 

4. Alaleirin yhteinen ilta 

5. Mahtava 

6. Ehdottomasti 

7. Juu 

8. Noup 

9. Uusien ja vanhojen 

kavereitten 

10. Kyllä 

Ella 

1. Samoajien 

2. Armeija-virvatuli 

3. Perheleirin lasten kanssa touhuilu 

4. Roope Salmisen ja improryhmä 

Kolinan esitys 

5. Tiettyjä tapahtumia lukuun 

ottamatta ihan hyvä 

6. En oikeastaan 

7. Itse asiassa kyllä, olen löytänyt 

liekin 

8. En (En kyllä etsinytkään) 

9. Parhaiden partiokamujen eli 

ystävien  

10. Yhtä hyvällä seuralla lähtisin! 
 

Kerttu 

1. Samoajien 

2. Eläinlaakso 

3. Perheleirin Apilalaakso 

4. Sanni tai possuagility 

5. Loistava (tai roihuava) 

6. Silloin kun ruuaksi ei ollut 

pinaattipastaa 

7. Tottahan toki 

8. Leiriheila ei löytänyt minua 

9. Samoajakaverien pääasiassa 

10. Mieluusti :3 

Suski 

1. Aikuisten 

2. Oma pesti ja ysäribileet 

3. Kun olin tietämättäni 

ilmoittautunut bussiemännäksi 

4. Globaalilaakson työntekijä (mm. 

ohjasin maanjäristyssimulaattoria) 

5. Aurinkoinen 

6. #mäolinliekeissä 

7. #vieläkinliekeissä 

8. Kyllä 

9. Kaikkien 17000 leiriläisen kanssa, 

mut erityisesti lätkäläisten 

10. Joko mennää? 
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Syysvaellus 1.Syysvaellus 1.Syysvaellus 1.Syysvaellus 1.----2.10.20162.10.20162.10.20162.10.2016
Lätynkääntäjien syysvaellus järjestet-
tiin Kurjenrahkan luontopuistossa Ku-
hankuonolla. Vaellukselle osallistui 
kaksi seikkailijaa, kolme samoajaa, yk-
si vaeltaja ja yksi aikuinen. Kävelimme 
viikonlopun aikana noin 11 kilometrin 
reitin, mutta enemmänkin olisimme eh-
tineet. 

Lähdimme vael-
lukselle reippai-
na noin kello 12 
Turun linja-
autoasemalta, 
josta lähdimme 
bussilla kohti 
määränpäätä. 
Perille päästy-
ämme jaoimme 
yhteisiä tavaroita rinkkoihin, jonka jäl-
keen lähdimme matkaan.  

Pidimme ruokatauon näköalatornin 
kohdalla. Mai-
semat näkö-
alatornin hui-
pulta olivat 
loistavat. Löy-
simme ruuan 

valmistumista 
odotellessa 

myös geokät-
kön.  

Saavuimme 
yöpymispaik-

kaamme, eli 
laavuun, lau-
antaina viiden 
aikaan. Olim-
me edellä ai-

katauluamme, ja käytimme ylijääneen 
ajan hyödyksi etsimällä lähialueelta 
geokätköjä, lukemalla kokeisiin ja kan-
tamalla puita nuotiota varten.  

Illalla grillasimme nuotiolla makkaraa ja 
vaahtokarkkeja. Kun kaikkien vatsat 
olivat täynnä, käperryimme makuupus-

seihin.  

Aamulla herätes-
sämme ilma oli 
raikas. Aamupa-
lan jälkeen ke-
räsimme kimpsut 
ja kampsut ja 
lähdimme kohti 

parkkipaikkaa, 
josta bussin piti 
hakea meidät. 

Bussi oli kuitenkin ajanut väärälle 
parkkipaikalle ja tuli sen takia myöhäs-
sä. Bussia odotellessa yritimme taas 
etsiä geokätköä, mutta epätoivoisista 
yrityksistä huolimatta sen sijainti jäi 
meille mys-
teeriksi.  

Lopulta 
selvisimme 
takaisin 
Lausteelle 
ehjin na-
hoin ilman 
suurempia 
vammoja.  

 

 

 

28



 

 

Sanaristikko 
 

  1.                      

    2.                

   3.                 

4.                     

   5.                

                        

     7.              

   8.                

   9.                

 10.                       

11.                     

              

Vihjeet: 

1. Piiriä pienempi, vartiota suurempi. 

2. Vähän kuin kameli. 

3. Suunnistuksessa hyödyllinen paperi. 

4. Keväällä järjestettävä yhteinen kävely. 

5. Vähintään kolme yötä kestävä partio tapahtuma 

6. Myöhään järjestettävä tapahtuma johon liittyy tulta ja yleensä lauluja.  

7. Kovaan ääneen esitettävä ryhmän keksimä lausahdus. 

8. Sudenpenturyhmä 

9. 2016 järjestetty suuri partioleiri 

10.  Partiolaisten tunnuslause 

11.  Retkikeitin 

 

Pystyriville muodostuu sana, joka on kaikille partiolaisille tuttu! 

6.

. 
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Uudistunut kolomme! 
 

Kolollamme on nyt syksyllä 
tapahtunut monia uusia 
muutoksia. Jätetään höpöttelyt 
sikseen ja annetaan kuvien 
puhua! 
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Tähdet, Tähdet 

18-20.11.2016 
 

Leiripaikkana toimi remontoitu 
Leijankämppä Yläneellä. Osallistujia 
saatiin jokaisesta ikäluokasta 
sudenpentuja lukuun ottamatta. 
 
Tunnelma oli hyvin pimeä ja kylmä 
koko viikonlopun ajan. Onneksi sitä 
valaisi hyvä seura ja hauskat leikit. 
Jokainen sai vuorollaan olla oman 
elämänsä tähti. Tähän kuului mm. 
pantomiimia.  

Leirillä oli leikkien lomassa muutakin 
rakentavaa ohjelmaa, kuten 
suunnistusta, askartelua ja 
puolijoukkueteltan pystyttämistä. Kaikki 
sujui mahtavasti ja hyvällä 
ryhmähengellä. Mainitsemisen 
arvoinen asia 
teltassa 
nukkumisesta oli, 
että kamina ei 
sammunut 
kertaakaan. 
 
Sateisesta säästä 
huolimatta lauantai-
iltana meidän 
onneksemme 
pystyimme 

tutkailemaan tähtitaivasta. Siellä näkyi 
monenlaisia kuvioita ja viereinen 
galaksimme Andromeda. 
Onnekkaimmat näkivät myös 
tähdenlennon. Toivottavasti toiveenne 
toteutuvat. 

 

Oma henkilökohtainen suosikkini oli 
kuitenkin appelsiinikakkujen tekeminen 
nuotiolla. Kaiversimme appelsiinin 
sisälmyksen pois ihan kuin se olisi ollut 
kurpitsa. Sen jälkeen täytimme 
appelsiinin suklaakakkutaikinalla. 
Lätynkääntäjissä saa aina extreme-
nuotioruokaa. 
 
Leiri sai paljon positiivista palautetta, 
huolimatta säästä. Kaikilla tuntui 
olevan hauskaa. Leiri onnistui todella 
hyvin.  
 
Kiitos teille mukana olleille! 
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Samoajien yösuunnistus
Samoajien ohjelmaan kuului tänä 
syksynä lajikokeilu. Emme saaneet 
aikaiseksi lähteä kokeilemaan 
taekwondoa niin kuin oli tarkoitus, joten 
pohdimme uudestaan mitä voisimme 
tehdä ja saimme idean lähteä 
kokeilemaan yösuunnistusta Paimioon.  

Suunnistus reissumme alkoi 
pankkiautomaatin metsästyksellä 
Paimion keskustassa. Pankkiautomaatin 
löytymisen jälkeen lähdimme etsimään 
itse suunnistus paikkaa. Paikanpäälle 
löydettyämme mietimme hetken missä 
kokoonpanoissa haluamme metsään 
lähteä. Päätimme lähteä yhdessä 
kahden ja yhdessä kolmen hengen 
porukassa.  

 

Kun olimme saaneet kartat katsoimme 
hetken suunnistuksen perusjuttuja. 
Suunnistimme lähtörastille kaikki 
yhdessä. Lähtörastilla tutkimme hetken 
karttoja ja lähdimme metsään 
rämpimään aiemmin päätetyissä 
ryhmissä.  

 

Valitsemamme reitin pituus oli 2,3km, 
jonka toinen ryhmä sai suoritettua n. 
50min ja toinen 60min. Ensimmäisen 
maaliin päässeen ryhmän päästyä 
maaliin venyttelimme ja tanssimme 
suunnistuspaikan ''parkkipaikalla'' 
samalla kun odotimme toista ryhmää. 
Toisenkin ryhmän päästyä maaliin 
lähdimme takaisin kotia kohti. 
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Ketä Pänkyörkkelin toimittajaa muistutat? 
 

 

 

Lempiherkkusi? 

a) Keksit 

b) Pätkis 

c) Suklaa 

 

Mihin haluaisit matkustaa? 

a) Iso-Britannia 

b) Saksa 

c) Italia 

 

Minkä nimen antaisit koiralle? 

a) Alex  

b) Carlos 

c) Muru 

 

Mikä huolestuttaa sinua? 

a) Uhanalaisten eläimien katoaminen  

b) Kaikki mahdollinen 

c) Ilmaston muutos 

 

Parasta partiossa? 

a) Leirit  

b) Kaverit 

c) Purjehdus 

 

Minkä seuraavista kuuntelisit mieluiten? 

a) Twenty One Pilots-Heathens 

b) Adele-Hello 

c) Hollywood Undead-Sing 

 

 

 

 

 

 

Kenen kanssa joutuisit mieluiten autiolle 

saarelle? 

a) Kerttu 

b) Enni 

c) Ella 

 

Mitä antaisit ystävällesi lahjaksi? 

a) En ostaisi tekisin itse 

b) Lahjakortin  

c) Suklaata  

 

Lempijohtaja? 

a) Suski ja Heikki 

b) Lausku 

c) Kaisa ja Henkka 

 

Lempikouluaine? 

a) Englanti 

b) Terveystieto/Biologia 

c) Matematiikka 

 

Jos olisit hymiö mikä olisit? 

a) :* 

b) 0:-) 

c) <3 

 

Jos voittaisit lotossa, mitä tekisit ensin? 

a) Matkustaisin ympäri maailmaa 

b) Muuttaisin 

c) Ostaisit purjeveneen 
  

34



 

 

Eniten A-vastauksia: 

Selvä Taika The-Taikina. Olet luova ja 

elät omassa maailmassa. Tykkäisit 

matkustella maailmalla ja eläinten 

oikeudet huolestuttavat sinua. Et välitä 

muiden mielipiteistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eniten B-vastauksia: 

Olet kuin Päätoimittaja-Kerttu. Olet 

itsenäinen ja sinulla on omat vahvat 

mielipiteesi, joihin muut eivät pysty 

vaikuttamaan. Ja olet usein/aina 

oikeassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eniten C-vastauksia: 

Olet ilmetty Suvi-Tuuli. Meri on kuin 

toinen kotisi ja sinua harmittaa kun 

koko kesänä ei ollut melkein ollenkaan 

purjehduksia. Toinen tärkeä asia 

sinulle ovat ystävät, joiden puoleen 

käännyt aina tiukoissa tilanteissa.  
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Pänkyn tiimi haluaa parhaansa 
mukaan rohkaista jokaista 
aikuista, joka ei vielä ole 
partiossa, aloittamaan partion. 
Siksi päätimme kysyä muutaman 
kysymyksen sellaiselta ihmiseltä, 
joka on kokenut sen, miltä tuntuu 
liittyä partioon vielä 
sudenpentuiän jälkeenkin. 
Haastateltavaksi valikoitui 
näinollen Tero. 

 

1. Miten innostuit aloittamaan 
partion?  
Sudareissa aloittanut poikani kysyi 
kerran kokouksen jälkeen että "miksi 
sinä et koskaan ole 
ohjaajana".  Ajattelin että eipä minulla 
ole oikeastaan mitään tekosyytä olla 
kokeilematta! Kävin muutamissa 
sudari-kokouksissa seuraamassa ja 
"auttamassa" Akeloita. Sain 
motivaatiota nähdessäni lasten 
innostuksen uuden oppimiseen, jota ei 
ehkä aina näe kotona :) Erityisesti oli 
hienoa seurata nuorten partiolaisten 
osaamista ja oma-aloitteisuutta.   
 

2. Mitä olet oppinut partiossa?   
Siansorkan. Miten saa 10-päisen 
sudarilauman hiljaiseksi peukalolla. 
Miten pystytetään puolijoukkueteltta. 
Sata erilaista termiä joita ei kuule 

muualla kuin partiossa. Oppinut 
tuntemaan paljon mukavia ja aktiivisia 
ihmisiä! 
 
3. Mitkä ovat olleet huippuhetkiä 
partiossa ollessasi?  
Ehdottomasti erilaiset leirit ja retket. 
Jos yksi pitäisi nimetä niin Jättekiva jäi 
kyllä mieleen - harvemmin sitä 
saaristossa telttaillessaan pääsee 
laituritansseihin, paistamaan pizzaa 
sekä rapujuhliin tai saunomaan 
teltassa.  
 
4. Kadutko partion aloittamista? 
Tavallaan kyllä. Sitä että aloitin vasta 
kun neljä vuosikymmentä ehti kulua :) 
 
5. Mitä haluaisit vielä kokea 
partiossa?  
En usko että olen vielä kokenut murto-
osaakaan joten vaikea sanoa... Joku 
kansainvälinen suurleiri voisi vielä 
joskus olla hauska kokea. Otan sen 
vastaan mitä partiolla on tarjota! 
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6. Minkälaisia vinkkejä antaisit niille, 
jotka haluaisivat tulla aikuisena 
partioon? 
Itseäni hiukan aluksi arvelutti liittyä 
koska minulla ei ollut käytännössä 
minkäänlaista partio-osaamista tai 
kokemusta. Mutta se ei haittaa! 
Rohkeasti mukaan - täällä ei tarvitse 
olla luunkova solmuasiantuntija tai 
eränkävijä.  Toiminnassa mukana 
olemalla oppii ja saa taatusti erilaisia 
kokemuksia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja partioon liittymisestä 

aikuisena löytyy mm. Lounais-

Suomen partiopiirin sivuilta 

osoitteesta:  

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toi

minta/liity_partioon/aikuisena_partioon 
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Metsässä eksyksissä 

 

Olipa kerran pieni partiopoika, Eemeli, ja partiotyttö, Venla. Eräänä päivänä Venla ja Eemeli 

olivat metsässä keräämässä marjoja ja sieniä.  

Aika meni nopeasti keräillessä, syödessä ja jutellessa. Ilta alkoi 

hiljalleen pimenemään, kun Venla ja Eemeli päättivät lähteä 

kotiin. Tunnin harhailtuaan he totesivat olevansa eksyksissä. 

Metsässä oli jo niin pimeää, että siellä tarvitsi taskulamppua. 

Kaivaessaan taskulamppuja repustaan Venla löysi myös kartan ja kompassin. 

Kumpikaan ei ollut muistanut, että he olivat pakanneet ne. Venla antoi kartan ja kompassin 

Eemelille. Eemeli suuntasi kartan kompassin avulla, katseli 

ympärilleen ja yritti paikantaa heitä kartalta. vihdoin hän löysi 

kartalta oikean paikan. Venla vilkaisi kartan mittakaavan, teki 

kartasta mittaamalla nopean laskutoimituksen ja totesi heidän 

olevan suunnilleen kilometrin päässä kotoa.  

Venla ja Eemeli lähtivät suunnistamaan pois metsästä. Ei 

mennyt kuin parikymmentä minuuttia ennen kuin he olivat jo 

kotiovellaan.  

Oli hyvä, että heillä oli kartta ja kompassi mukanaan, muuten he olisivat varmaan jääneet 

metsään koko loppu elämäkseen.  
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A-Aukosta kuultua 
 

 

Miltä Robin maistuu? 

”No tietenkin popparilta!” 

 

 

”EI OLLA MITÄÄ 

PÖYTÄLAATIKON 

TERÄVIMPII LUSIKOITA” 

 

 

”Mä luulin aina et vesi on oikeesti 

sinistä ja nyt tulin 

siihe tuloksee et oon 

aina ollu oikees” 

 

 

 

 

”Mul riittää kakskyt senttii” 

→kakskyt senttinen vai 

kakskyt senttiä? 

 

 

”KERÄKAALI 

LEHTIKAALI 

KYSSÄKAALI” 

 

 

 

”Ella meinasi kuolla nauruun  

USA:n uusista parakeista” 

 

 

”Elmeri ja Heikki nähtiin 
Roihulla testailemassa 
kurkkujensa syvyyttä 
banaanien kanssa. 
Tapahtuneesta  
videomateriaalia” 

  

 

”Turkulaiset partiolaiset käyvät 

jostain syystä tapaamassa Lady 

Gagaa: 

ne käy leirikakakl 
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Ansioituneet 2015-2016 
 

Lounais-Suomen Partiopiirin pronssinen ansiomitali 

Katariina Kantonen 

 

Suomen Partiolaisten Pyhän Yrjön solki 

Heikki Koski 

 

Suomen Partiolaisten II-lk Mannerheim solki 

Elmeri Näse 

 

Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomitali 

Laura Roivas 

 

Avioliitto 

Laura ja Antti Roivas 

 

Lapsi 

Heta ja Arttu Pietarinen 

Nora Fagerholm ja Henrik Holmevaara 

 

 

 

 

 

Pänkyörkkelin toimitus onnittelee kaikkia ansioituneita! 
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