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Lippiksen sana 
 
Kirjoitan nyt ensimmäistä kertaa Pänkyyn 
lippiksen palstaa, vaikka olenkin ollut 
lippukunnanjohtaja vuoden 2009 alusta 
lähtien. Viime vuosina toimintamme on 
saanut uutta potkua ohjelma uudistuksen 
myötä. Uuden ohjelman punainen lanka on 
matkan teko, uuden etsiminen ja löytäminen 
erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä. Uusi 
ohjelma ottaa huomioon sen, että matkaa 
tehdään eri ikäkausina eri tavoin. 
Sudenpennut ottavat askelia kotipesän 
ulkopuoliseen maailmaan.  Seikkailijat 
tekevät tutkimusmatkoja jo pidemmällekin, 
kun taas Tarpojat tarpovat haastaviakin 
maastoja aktiivisesti ja toiminnallisesti.  
 
 
Lätynkääntäjissä Sudenpennut toimivat 
tiiviinä omana ryhmänään, jotka avartavat 
pikkuhiljaa seikkailujaan kohti Kaakkois-
Turun muita lippukuntia ja yhteisiä 
tapahtumia. Meillä Seikkailijat ja Tarpojat 
toimivat tiiviisti yhdessä. Vielä vuonna 2010 
he toimivat edelleen yhdessä kuten vanhoina 
”venekunta-aikoina”. Tulevan kesän aikana 
Seikkailijoita kannustetaan aloittamaan 
tutustumisen purjehduksen valloittavaan 
maailmaan.  Tällä toimintakaudella Tarpojat 
ovat osoittaneet omaa kiinnostustaan 
esimerkiksi vaeltamisen saralla ja saimmehan 
joulujuhlassa nauttia Tiernapoika esityksestä! 
Lippukunnassamme toimii myös Samoaja- ja 
Vaeltaja ikäisiä. Näiden ikäkausien aikana 
aloitetaan johtaminen, jossakin edellä 
mainituissa ryhmissä.  Kaakkois-Turun 
lippukunnat järjestävät yhdessä tuumin 
Samoajille ja Vaeltajille omaa toimintaa. 
Alueen yhteistyöllä luodaan vahvoja 
tukisiteitä muiden lippukuntien kanssa, joka 
antaa myös meille mahdollisuuden tehdä 
hyvää ja laadukasta partiotoimintaa. 
 
 
Olemme siirtyneet maltillisesti uuteen 
ohjelmaan, sen uusiin termeihin ja merkkeihin 
sekä kasvatustavoitteisiin. Olemme asettaneet 
itsellemme myös toisen tavoitteen, uuden 
veneen hankkimisen jonkin ajan päästä.  

 
 
Kauppakeskus Skanssi on tarjonnut meille jo 
kahtena jouluna mahdollisuuden pyörittää 
lahjapakkaamoa –se on tuonut haavettamme 
kovasti lähemmäs todellisuutta  Näin 
lopuksi toivotankin kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi Sandylle purjehduskauden 
aikana, ota rohkeasti yhteyttä kippareihin ja 
buukkaa itsesi mukaan! Nähdään viimeistään 
kesäleirillä tai syksyn aloituskokouksessa 
23.8.2011!  
 

 
 
 
 
 
 
 
Terveisin: Laura Mäkinen   
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IKÄKAUSIUUDISTUS 
 
 
Partio-ohjelma uudistui joitakin vuosia 
sitten. Vanhat ikäryhmät heitettiin 
romukoppaan ja käyttöön otettiin uudet 
ikäryhmät sekä niiden uudet nimitykset. 
Moni johtajakin on vielä hieman pihalla siitä, 
kuka nykyään kuuluu mihinkin ikäryhmään. 
Senpä vuoksi tässä esitellään lyhyesti 
ohjelmauudistuksen mukaiset ikäkaudet. 
Lisäksi tutkivat tarpoja-reportterit kävivät 
haastattelemassa eri ikäryhmiä edustavia 
lippukuntalaisia. 
 
 

SUDENPENNUT 
Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää 
kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, 
akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa 
tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei 
koulussa opeteta... Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja 
muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen 
partiotaitokilpailuissa. 
 
 
SEIKKAILIJAT 
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijajoukkuetta 
johtaa tehtävään koulutettu 
aikuinen, sampo. Kukin 
seikkailija saa vuorollaan opetella 
johtamista eli toimia 
vartionjohtajana tilanteissa, joissa 

toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion 
perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden 
ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin 
osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: 
retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille 
tutuiksi! 

Kaikille esitettiin samat kysymykset: 

1. Miten ajauduit harrastamaan 

partiota? 

2. Mikä on partiossa parasta? 

3. Onko sinulla paljon kavereita 

partiossa? 

4. Osallistutko leireille usein? 

5. Millaista ohjelmaa leiriellä on? 

6. Montaka henkilöä ikäryhmääsi 

kuuluu? 

Seikkailijat Ella ja Kerttu 

1. Koska äiti käski 

(nönnönnöö) 

2. Leiritoiminta 

3. Joo, on  

4. Joo 

5. Kivaa 

6. 8 

 

Sudenpentu Jasmin 

1. Pidän ulkoilusta ja 

halusin alkaa harrastaa 

partiota 

2. Kaikki askartelut 

3. On 

4. En ole vielä ehtinyt, mutta 

tulevaisuudessa aion 

5. Suunnistusta, leikitty ja 

laulettu 

6. 5 
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TARPOJAT 
Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat 
toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Vartiossa on 4–12 
tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii 
aikuinen, luotsi. 
 
 
 
SAMOAJAT 
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia.  Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen 
kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä 
vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien 
ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat 
toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. 
 
 
 

 
VAELTAJAT 
Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa 
ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa 
kaikki yhdessä. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii 
samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, 
luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman 
eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista. 
 
 
 
 
 
 

Seikkailija Enni 

1. Koska sukulaisia on partiossa 

2. Purjehdus 

3. O 

4. Joo 

5. Kaikenlaista 

6. 8 

Tarpoja Arttu Kairisto 

1. Koska äiti raahas tänne 

2. Kaikki toiminta 

3. On 

4. Joo 

Vaeltaja Heikki Koski 

1. Mut tuotii partioon 

2. Yhteinen toiminta ja 

kaverit 

3. On 

4. Totta vieköön 

5. Tajunnan räjäyttävää 

6. 0 

Seikkailija Juho-Kusti 

1. En muista 

2. Juhlat, silloin kuin 
saa syödä 
3. Ei kauheasti

  

4. Joo 

5. Aika kivaa 

  

 

Seikkailija Taika 

1. Veljen perässä 

2. Leikit 

3. Yksi 

4. Kyllä 

5. Kivaa 

6. 8 
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Talwiretki 19.-21.11.2010 
Teksti: Lätkän seikkailijat 
 
 
  

Seta (= 
seikkailijat ja tarpojat) ja Samoajat olivat 
yhteisellä leirillä Leijankorven eräkämpällä 
marraskuussa. Leirillä nukuttiin talviteltassa, 
joka oli uutta muutamille uusille 
talvileiriläisille. 
 
 
Leiriläisille tarjottiin monenlaista ohjelmaa 
leirin aikana: muunmuassa suunnistusta, 
leikkejä, nakkihommia ja päästiin myös 
tutustumaan hirvijahtiin pitkän välimatkan 
päästä. Nukkuminen talviteltassa yllätti monet, 
sillä teltassa oli ehkä jopa 5 astetta 
lämpimämpää kuin eräkämpässä. Kipinät 

leirillä hoidettiin partiomaisesti eikä ongelmia 
tai tulipaloja tullut lainkaan.  
 
Suunnistus päivänä aktiviteettimme myöhästyi 
hiemän metsästäjien takia, sillä alueella liikkui 
hirviä ja he saivat kuulemma ainakin kolme 
kaatoa tältä reissulta. Lopulta kuitenkin 
pystyimme aloittamaan suunnistuksen ja rastien 
etsimisen.  
 

 
 
Rasteilla teimme kaikenlaista, esimerkiksi 
rakensimme puista A-pukin, jolla ylitimme joen 
ja harjoitimme ensiaputaitoja. Leirillä oli myös 
hyvä ruoka, kiitos leirimme ruokavastaavien. 
Yleinen mielipide leiristä oli mahtava, mutta 
välillä oli liiakseen luppoaikaa. Tästä siis opiksi 
ensi kesäleirille ja sen järjestäjille. 
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Seikkailijoiden Aboa Vetus- retki 
Teksti: Lätkän seikkailijat 

 
 

8.3.2011 Lätynkääntäjien sudenpennut ja 
seikkailijat olivat käymässä Turun 
historiallisessa museossa Aboa Vetuksessa. 
Mukana oli myös Kansainvälistä seuraa ja 
joukko johtajia. Kierroksemme museon läpi 
oli opastettu ja meille kerrottiin muun 
muassa Matti-nimisen pojan elämästä ja 
hänen muutostaan maalta kaupunkiin 
keskiajalla.  
 
Turun historiasta saimme tietää millaista 
elämä kotikaupungissamme on joskus ollut. 
Museossa näimme myös kaupungin taloja 
raunioina, tullauspaikan ja lasimaalauksen, 
jonka saimme itse koota.  
 

Huomiota herätti myös toivomuskaivo, johon ei saanut kuitenkaan heittää bussirahojaan, mutta 
muutamat olivat ottaneet omaa rahaa mukaan ja heittivät hyvän onnen toivossa rahansa kaivoon. 
Kaivoon ei myöskään saanut itse hypätä. Kierroksen jälkeen saimme kierrellä kaupassa katsoen mitä 
sieltä löytyisi. Siellä oli ainakin niitä savitauluja joille turkulaiset kirjoittivat nakki ja papu vuotta sitten. 
Kaupassa myytiin myös herkullisia karkkitankoja joihin eräillä sankareilla ei ollut varaa liian kaivolla 
toivomisen takia.  
 
 

Aboa Vetus & Ars Nova on vuonna 1995 toimintansa 
aloittanut museo Turun keskustassa, osoitteessa Itäinen 
rantakatu 4-6. Museon omistaa Matti Koivurinnan säätiö. 

Museon Aboa Vetus -puolella esitellään keskiaikaista 
Turkua. Näyttelyt on pystytetty museon kunnostustöiden 
yhteydessä aloitetuissa arkeologisissa kaivauksissa 
löydettyjen vanhojen kivirakennusten yhteyteen. Ars Nova -
puoli taasen keskittyy nykytaiteeseen. Museo sijaitsee Valter 
Jungin suunnittelemassa, Rettigin palatsina tunnetussa 
rakennuksessa Aurajoen itärannalla. Aboa Vetus & Ars 
Nova on Varsinais-Suomen suosituimpia nähtävyyksiä. 

Museo sai vuonna 2006 Kynnys ry:n palkinnon. Kynnys ry 
perusteli palkinnon myöntämistä sillä, että Aboa Vetus & 
Ars Nova on kunnostautunut erilaisten 
museokäyttäjäryhmien huomioimisessa sekä esteettömyyden 
ja saavutettavuuden edistämisessä. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Turku�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Koivurinta�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nykytaide�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valter_Jung�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valter_Jung�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rettigin_palatsi�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aurajoki�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Varsinais-Suomi�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kynnys�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Esteett%C3%B6myys�
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Archipelago race 2010 
Archipelago race on jo perinteeksi muodostunut yöpurjehduskilpailu, joka tarjoaa osallistujille 
mahdollisuuden harjoitella yönavigointia sekä loppuun asti harkittua veneenhallintaa. Archipelago 
race on piirimme meripartioalusten purjehduskauden päätöstapahtuma, jossa vietetään aikaa 
yhdessä ystävien kanssa. Viime syksynä myös lätynkääntäjät kokosivat yhteen purjehtijoidensa 
parhaimmiston ja lähetti miehistön mukaan kisaan. Kisamatka oli jo tuttu aiemmilta vuosilta ja 
kulki seuraavaa reittiä: 

Lähtölinja:  
Grangrundenin länsipuolella olevan länsipoijun (60° 18,600'N ; 22° 03,600'E) ja 
kirveskarin itäpuolella olevan itäpoijun (60° 17,500'N ; 022° 03,900'E) väliin jäävä noin 
mailin mittainen linja (lähtölinjan ylitys idästä länteen). Matka Heiniksestä lähtöpaikalle 
noin 4mpk. Ensimmäinen alus lähtee klo. 20.00.  
Varaslähdön ottanut alus joutuu palaamaan lähtölinjalle ja kiertämään Kirveskarin sekä 
sen itäpuolella olevan itäpoijun (60° 17,500'N ; 022° 03,900'E).  
 
Lähtölinjalta vapaavalintaista reittiä kohti Lövskäriä (60° 13,250'N ; 021° 42,900'E) 
josta käännytään etelään Nauvon ja Korppoon väliin kohti Jurmoa 10,0m VTS-väylää 
seuraten. sivuuttaen mm. seuraavat loistot:  

-Kalvholm (60° 05,200'N ; 021° 41,000E')  

-Lång ljusskär (60° 02,150'N ; 021° 41,500'E)  

-Bondsten (59° 59,850'N ; 021° 42,200'E)  

-Flatökubb (59° 56,200'N ; 021° 38,700'E)  

Flatökubbin jälkeen, pisteessä (59° 55,550'N ; 021° 38,250'E) käännytään suoraan 
etelään kohti Jurmoa vievälle 7,3m väylälle. Jokaisen aluksen on kierrättävä pisteessä 
(59° 52,300'N ; 021° 38,100'E) sijaitseva valaisematon länsiviitta länsipuolelta. Reitti 
voi kulkea myös Norparskärsstenin (59° 53,900'N ; 021° 34,950'E) ja Tränskärin 
saariryhmän länsipuolelta.  
Pisteessä (59° 51,500'N ; 021° 37,700'E) käännytään/jatketaan 9,0m ns. 
jäänmurtajaväylälle itään, sivuuttaen mm. Borstö ja Vänö sekä seuraavat loistot:  

-Låg sundskär (59° 52,100'N ; 021° 48,600'E)  

-Tordmulharun (59° 52,700'N ; 022° 01,300'E)  

Pisteessä (59° 53,250'N ; 022° 15,100'E) käännytään koiliseen väylälle joka kulkee 
Revgrundin länsipuolelta. Jokaisen aluksen on kierrättävä pisteessä (59° 55,300'N ; 
022° 18,600'E) sijaitseva itäpoiju itäpuolelta.  
Pisteessä (59° 54,900'N ; 022° 18,700'E) käännytään pohjoiseen 7,5m väylälle joka 
kulkee Högsåran länsipuolta. Tästä eteenpäin kaikki merimerkit kierretään niiden 
määräämältä puolelta.  
Pisteessä (59° 59,150'N ; 022° 20,200'E) käännytään länteen seuraten 7,5m väylää joka 
kulkee Helsingholmenin länsipuolelta jatkuen kohti pohjoista. Pisteessä (60° 06,900'N ; 
022° 12,950'E) käännytään kohti länttä ja jatketaan kohti maalilinjaa. Matka noin 
75mpk  
Maalilinja:  
Itä-länsi poijuportti Pensarin ja Kuggön välissä, matka maaliviivalta Lahjasaareen noin 
1,1mpk. sulkeutuu lauantaina 25.9.2010 klo. 16.00  
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Ja tulostaulukkohan näytti tältä (huomaa erityisesti 1. sija): 

Archipelago Racen 2010 tulostaulukko: 
 
ALUS      LYS T.lähtö T.maali T.purj T.min T.korj  T.yht. 
S/y Sandy III 1,13 20:00 8:56 12:56 776 876,88           876,88 

S/y Tokka-Lotta II 1,26 20:20 8:01 11:41 701 883,26         883,26 

S/y TMX 1,32 20:25 7:44 11:19 679 896,28         896,28 

S/y Theia 1,34 20:40 7:56 11:16 676 905,84         905,84 

S/y Merisissi III 1,30 20:30 8:11 11:41 701 911,30         911,30 

S/y Merisusi 1,23 20:10 8:43 12:33 753 926,19         926,19 

S/y Tuuli 1,13 20:35 10:51 14:16 856 967,28         967,28 

S/y Hemmingway 1,17 20:45 11:18 14:33 873 1021,41       1021,41 

S/y Meritähti 1,14 20:05 11:21 15:16 916 1044,24       1044,24 

S/y Henrika 1,25 20:15 11:19 15:04 904 1130,00       1130,00 

        
 

Ai mikä ihme LYS? 
LYS on Suomessa käytettävä kansallinen tasoitussääntö yksirunkoisille köliveneille. 
Se mahdollistaa lähes kaikkien ”isoilla veneillä” purjehtivien kilpailemisen 
keskenään. LYS-järjestlemässä veneiden nopeuserot tasoitetaan yhdellä olosuhteista 
riippumattomalla mittaluvulla, jonka avulla purjehditusta tuloksesta voidaan laskea 
tasoitettu tulos. 
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Pahkalilja 15.4-16.4  
(= 24h valvominen) 
 
Alotettiin n. 17.30 perjantain illalla. 
Pelattiin Warcraftia lanina ja Kimmon F-Secure on iiiihQ. 
Pelattiin myös GTA:ta ja GH:ta. Katottiin paljon leffoi. 
Ajantajuni katosi kokonaan. 
 
Juotiin litroittain energiajuomii, jaffaa, kahvii ja kokist ja niiden 
voimal ideoitiin ens kesän kesäleirii! Syötiin myös makkaraa, 
pizzaa, sipsei ja jotai ruokaaki  
 
Hupi loppu jossain viiden mais lauantai-iltana ku ruvettiin 
siivoon, Ihmeteltii miten kolon johtola voi mennä 24 tunnis niin 
huonoon kuntoo ja miten kolol voi olla nii kylmä *BRRRRR*.  

 
Kilke 28.7-5.8. 2010 
Lähdimme suurleiri Kilkkeelle, jonne 
osallistui n 10000 partiolaista eri puolilta 
Suomea ja maailmaa, bussilla Kupittaan 
stadikalta heinäkuun loppupuolella. 
Majoituimme KaTu lippukuntien kanssa 
Raffu-nimiseen alaleiriin Zembalå-savuun, 
joka oli kyllä leirin coolein savu . 
 

 
 
Alaleirin avajaisohjelmaa kuului jännää 
tanssimista kukkamekoissa ja kumppareissa ja 
TYHMÄ orkesteri ei soittanu Paranoidia 
vaikka kuin pyydettiin (odotus palkittiin leirin 
lopulla toim. huom.) 
Itse leirin avajaiset koostuivat toistuvasta 
tylsästä ’ kunnonkilkekilkuttelee 
kunnonkilkekilkuttelee’-laulusta ja sisälsivät 
(leirikirjasen mukaan) kirkkoveneitä, 

akrobatiaa ja hämärtyvän illan tunnelmaa.  
 
Leirin ohjelmaan kuuluivat Maa-, Tuli-, Vesi- 
ja Ilmalaaksot, joissa suoritettiin aiheeseen 
liittyviä tehtäviä/aktiviteetteja kuten 
seinäkiipeilyä ja pelastuslautalla häröilyä. 
Leirin puolivälin jälkeen järjestettiin haikki, 
joka oli melko lyhyt, mutta silti sopivahko 30̊  
lämmölle. Haikin lopulla eräät joivat jopa 
mehutiivistettä. Haikin järjestyksestä 
vastasivat aina yhtä ihanat Laitilan Eräsissit 
feat. The Turvasinolipullot. 
 
Leirillä toimi myös Radio Kilke, joka lähetti 
ohjelmaa lähes kellon ympäri (*triiptriiptriip 
huhuu Radio Kilke triiptriiptriip*) 
 
Zembalå palkittiin kahdesti Raffukitaralla. 
Palkinnot tulivat kategorioista ”Särmin savu” 
ja ”Raffulaulu”. Ilta"nuotiolla" (tulenteko 
kielletty) laulettiin jäätävän pitkää laulua ja 
kuunneltiin Tepon iltasatuja. Myös Beaver-
leikki tuli tutuksi. Ruoka oli hyvää mutta 
leirillä ei tarjoiltu makkaraa! 
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SU-DA-RI-SI-VU(T) 
Tarpojien kirjoittama sudarisatu 
 
 

Olipa kerran kaunis prinsessa, joka asui isossa linnassa hyvän 

haltijatarkumminsa kanssa. Linnassa asui heidän lisäkseen 

myös ilkeä kummitus, joka valvotti prinsessaa öisin 

kalisuttamalla ketjuja. Linnan 

kummitus oli katkera 

prinsessalle, koska prinsessa 

nukkui hänen entisessä 

kamarissaan, jossa hän oli nukkunut 150 vuotta aiemmin. 
 

 

 

Eräänä sateisena iltana kummitus päätti hyökätä prinsessan 

huoneeseen. Kummitus päätti hetken olevan täydellinen, koska 

haltijatar kummi oli matkoilla metsässä.   

 

 

 

 

Juuri kuin kummitus oli hyökkäämässä, sisään ryntäsi urhea prinssi, joka 

oli nähnyt kummituksen ikkunasta. Prinssi ajoi kummituksen pois ja pelasti 

prinsessan. Tuosta illasta lähtien he pysyivät yhdessä ja elivät onnellisina 

elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se satu <3 
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Rahastonhoitaja tilittää 
 

Partio on mukava harrastus, siitä on varmasti 
jokainen yhtä mieltä. Monelle partio 
tarkoittaa kokouksia, retkiä ja leirejä 
mukavien kavereiden kanssa. Harva tulee 
kuitenkaan miettineeksi, että kaikki tämä 
toiminta myös rahoitetaan jotenkin, ja senhän 
jokainen tietää, että rahaa ei synny tyhjästä. 
 
Me Lätynkääntäjät olemme siinä mielessä 
onnellisessa asemassa, että meillä on 
taustayhteisönä seurakunta. Taustayhteisönä 
seurakunta antaa meille vuosittain summan 
rahaa, jolla voimme rahoittaa toimintaamme. 
Lisäksi seurakunta huolehtii siitä, että meillä 
on paikka jossa järjestää kokoustoimintaa.  
Seurakunnan lippukuntana me osallistumme 
puolestamme erilaisiin 
seurakunnan tapahtumiin. 
Olemme käyneet auttamassa 
kirkolla vahtimestaria 
apulaisvahtimestareiden 
ominaisuudessa, sekä 
käyneet esim. paistamassa 
makkaraa ja lättyjä 
erilaisissa seurakunnan 
tapahtumissa. 
 
Lippukuntamme on 
rekisteröitynyt 
yleishyödyllinen yhdistys. Siksi 
tavoitteenamme ei ole voiton tuottaminen, 
vaan kaikki varat käytetään yhdistyksen 
päämäärien tukemiseen, meidän 
tapauksessamme siis partiotoimintaan. 
Olemme kuitenkin kirjanpitovelvollisia ja 
teemme joka vuoden päätteeksi 
tilinpäätöksen, josta käy ilmi mistä rahaa on 
vuoden aikana tullut ja mihin sitä on käytetty. 
Tilinpäätös antaa toiminnan ulkopuolisille, 
kuten seurakunnille, tärkeää tietoa 
lippukunnan toiminnasta. Sen vuoksi onkin 
tärkeää, että kaikki lippukunnan pienetkin 
tulot ja menot kierrätetään rahastonhoitajan 

kautta. Näin jokainen pienikin tapahtuma 
päätyy kirjanpitoon ja tilinpäätös antaa 
mahdollisimman todenmukaisen kuvan 
lippukunnan toiminnasta. 
 
Kaikilla järjestämillämme retkillä, leireillä ja 
purjehduksilla on tavoitteena, että budjetti ei 
menisi paljoa plussan eikä miinuksen 
puolelle. Tavoitteena siis on, että retkeläisten 
maksamilla osallistumismaksuilla katetaan 
retken ruoka-, majoitus- ja 
kuljetuskustannukset. Retken tai 
purjehduksen vastuullisella johtajalla tai 
kipparilla on velvollisuus toimittaa 
retken/purjehduksen päätteeksi 
rahastonhoitajalle selvitys siitä, mistä rahaa 

on tullut ja mihin sitä on 
käytetty. 
 
Erityisesti purjehdusten osalta 
tämä jää helposti tekemättä, ja 
siksipä toivoisinkin että 
tulevaisuudessa asiaan saadaan 
muutos. Viereiseltä sivulta 
löytyy tilityslomake, jonka 

jokaisen 
retken/leirin/purjehduksen 

vastuullinen johtaja täyttää ja 
toimittaa rahastonhoitajalle. 

Kaavakkeeseen liitetään kuitit kaikista 
tehdyistä hankinnoista. Näitä kaavakkeita 
tulee jatkossa löytymään kololta, sekä 
purjehduskauden alettua myös veneeltä. 
Toivottavasti tämä selkeyttää ja helpottaa 
raha-asioiden hoitoa jatkossa, ja saamme 
kaikki pienetkin tapahtumat mukaan 
kirjanpitoon. 
 
 
 
Terveisin kirstunvartija  
Lausku 
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TARPEELLISTA TIETOA                   :N PURJEHDUSKAUDELLE 2011 
 
 
VARUSTELISTA VIIKONLOPPU- JA MATKAPURJEHDUKSILLE 
 

- makuupussi 
- sadevaatteet 
- saappaat 
- pipo 
- hanskat 
- villasukat 
- vaihtovaatteita purjehduksen pituuden mukaan 
- partiohuivi 
- lupalappu 
- pyyheliina ja peseytymisvälineet 
- uima-asu (ainakin kesällä) 
- lippalakki tai muu hattu 
- lakana 

 
Pakkaa tavarat yhteen isoon kassiin, mutta älä kuitenkaan rinkkaan! 
 
Iltapurjehduksille riittää säänmukainen, riittävän lämmin varustus. Sadevaatteet on toki aina 
hyvä ottaa mukaan, varmuuden vuoksi. 
 
 
LUPALAPPU 
 
Alle 18-vuotiaat partiolaiset eivät voi osallistua yön yli kestäville purjehduksille ilman huoltajan 
suostumusta. Pidä siis huoli, että toimitat lupalapun kunkin purjehduksen kipparille ennen 
purjehduksen alkamista, viimeistään rannassa. Ilman huoltajan lupaa ei purjehduksille  pääse 
mukaan! 
 
Lupalappuja purjehduskaudelle 2011 on purjehduskalenterin liitteenä. Lappu voi myös olla jokin 
muu vastaava dokumentti, kunhan siitä käy selväksi samat asiat kuin varsinaisestakin 
lupalapusta eli partiolaisen nimi ja jäsennumero, purjehduksen ajankohta, mahdolliset allergiat, 
huoltajan allekirjoitus sekä huoltajan puhelinnumero purjehduksen aikana. 
 
 
PURJEHDUSMAKSUT 
 
Viikonloppupurjehdus tai muu kolmen päivän purjehdus 25 € 
Iltapurjehdukset      0 € 
 
 
Purjehdusmaksut sisältävät ruoan, satamamaksut sekä aluksen polttoaineet. 
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YLEISTÄ PURJEHDUKSISTA 
 
Viikonloppu- ja matkapurjehduksille mahtuu kipparin ja förstin lisäksi viisi partiolaista. Kaikille 
avoimet purjehdukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis ajoissa! 
Iltapurjehduksille voidaan ottaa hieman enemmän osallistujia, koska makuutiloja ei tällöin 
tarvita. 
 
Mikäli venekunnille tai muulle ryhmälle varatulle purjehdukselle jää tilaa viimeisen 
ilmoittautumispäivän jälkeen voidaan vene täyttää muilla halukkailla. Kunkin purjehduksen 
kipparilta voi tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja.  
 
Myös purjehduksiin sovelletaan Lätynkääntäjien retkien yleisiä peruutusehtoja. 
 
Iltapurjehdukset 
 
Venekunnan ym. joukkion johtaja ilmoittaa osallistujien määrän purjehduksen kipparille 
viimeistään kaksi päivää ennen purjehdusta. Iltapurjehdusta varten ei tarvita lupalappua. 
 
Iltapurjehdukset starttaavat Heinänokan partiovenesatamasta n. klo 17.30, ellei purjehduksen 
kipparin kanssa toisin sovita. Ole ajoissa paikalla! Takaisin Heinänokassa n. klo 20.00, jonka 
jälkeen suoritetaan vielä purjeiden viikkaus ja veneen siistiminen.  
 
Iltapurjehduksella ei ole ruokaa aluksen puolesta, joten ota halutessasi omat eväät mukaan. 
 
Viikonloppupurjehdukset 
 
Purjehduksille, jotka ovat kaikille avoimia, osallistujat ilmoittautuvat henkilökohtaisesti 
purjehduksen kipparille viimeistään purjehdusta edeltävänä maanantaina. Samalla kipparille 
ilmoitetaan mahdolliset ruoka-aineallergiat ja muut huomioitavat seikat. Purjehduksen lupalappu 
ja purjehdusmaksu toimitetaan kipparille ennen purjehdukselle lähtöä, eli viimeistään rantaan 
saavuttaessa. Muista, että alle 18-vuotiaat eivät voi ilman huoltajan lupaa lähteä purjehduksille! 
 
Venekuntien viikonloppupurjehduksista ilmoittautumisen kipparille hoitaa venekunnanjohtaja. Vj. 
ilmoittaa kipparille osallistujien määrän, allergiat ja muut huomioitavat asiat. Venekuntalaiset 
ilmoittautuvat siis omalle johtajalleen!  
 
Viikonloppupurjehdusten lähtö- ja paluuajat sovitaan erikseen kunkin purjehduksen kipparin 
kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARKEMPAA TIETOA KESÄN PURJEHDUSTEN AJANKOHDASTA 
LÄHITULEVAISUUDESSA! 
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SANDY3:n KIPPAREITA, FÖRSTEJÄ JA YHTEYSTIETOJA 
 

Henrik Holmevaara, Henkka 
040-7184835 

henrik.holmevaara@students.turkuamk.fi 
 

Arto Käkönen 
050-9662955 

arto.kakonen@orion.fi 
 

Jari Salminen, Jatu 
0400-679867 

jam.salminen@luukku.com 
 
 
 
 

Teemu Mäkinen 
040-7761164 

makinen.teemu@gmail.com 
 

Laura Salminen 
040-7553386 

lasalmin@abo.fi 
 

Juhana Turpeinen 
040-5071082  

juhanaturpeinen@gmail.com 
 

Tuukka Saarela, Tuku 
040-5578076 

tuku.saarela@gmail.com 
 
 
Ota yhteyttä kippareihin/försteihin ilmoittautuessasi purjehduksille tai muuten vaan 
purjehdusasioista kysyäksesi. Kunkin purjehduksen kippari selviää purjehduskalenterista. 
 
 
 
HEINÄNOKAN PARTIOVENESTAMA 
 
Sandy3:n kotisatama on monien muiden 
turkulaisten partioalusten tavoin 
seurakuntayhtymän leirikeskuksen lä-
heisyydessä, Heinänokassa. Heinänokkaan 
pääsee ajamalla Hirvensalon sillan yli kohti 
Satavaa ja Kakskertaa. Satavassa n. 
kilometri kyläkaupan jälkeen, käännytään 
oikealle risteyksestä, jossa lukee Erikvalla. 
Ajamalla tämän tien päätyyn saakka löytää 
perille Heinänokkaan. 
 
Toinen tapa löytää perille on mennä bussilla 
numero 14 Erikvallan suuntaan, ja jäädä pois 
päätepysäkillä. Pysäkiltä on noin 200 metrin 
kävelymatka rantaan. 
 
Lätynkääntäjien retkien yleiset peruutusehdot: 
 

1. Mikäli retkelle ilmoitettu henkilö ei osallistukaan retkelle, on siitä aina tehtävä peruutus retken johtajalle ennen 
retken alkua. Retkimaksun maksamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruuttaminen. 

2. Mikäli peruutus tehdään ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, palautetaan osallistumismaksu takaisin.  
3. Sairaustapauksissa retkimaksu palautetaan, mikäli peruutus on tehty huoltajan toimesta ennen retken alkua. 
4. Muissa kuin sairaustapauksissa retkimaksua ei palauteta.  
5. Ilmoittautuminen ei ole pätevä mikäli ilmoittautumislappua ei ole palautettu eikä maksua suoritettu viimeiseen 

ilmoittautumispäivään mennessä.  
6. Mikäli Suomen Partiolaisten jäsenmaksu on maksamatta, ei partiovakuutus ole voimassa. 
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HOROSKOOPIT 
 
VESIMIES:20.1.–19.2. 
Sinua tullaan halaamaan 
ja kovaa.  

 
 
KALAT:20.2.–20.3. 
Saat lahjan. Ilahdut 
kovasti. 
 

 
OINAS:21.3.–20.4. 
Lempilelusi menee rikki. 
Haa Haa. 

 
 
HÄRKÄ:20.4.–20.5.  
Sinulle ei tapahdu 
mitään sanomisen 
arvoista. 
 
 

KAKSOSET:21.5.–
22.6. Saat uuden lelun. 
Petyt sen 

pienuuteen. 
 
 
RAPU:21.6.–22.7. 
Sinulle tapahtuu ihme. 
 

 
 

LEIJONA:23.7–22.8. 
Sinua heitetään 
kumilla. 

 
 
NEITSYT:23.8.–
22.9. Päällesi 
putoaa pehmolelu. 
 

 
VAAKA:23.9.–23.10. 
Vedät itsesi elmu-
kelmuun. 

 
 
SKORPIONI:23.10.
–22.11. Saat koiran. 
 

 
JOUSIMIES:23.11.–
21.12. Traktorisi menee 
rikki. 

 
 
KAURIS:22.12.–
19.1. Puhelimesi 
sanoo KABOOM! 
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Mistä Pänkylle logo?? 
 

Auta pikku Pänkyä löytämään itselleen logo! 
Ehdotuksia voi jättää kololle, Pänkyörkkelin omaan 
postilaatikkoon! Logo-kisan voittajalle luvassa 
jännittävä palkinto!! Kisa päättyy 1.12.2011. Pidä 
siis kiirettä, sillä palkinto odottaa!!!!  
 
 
 
 
 

A-aukosta kuultua 
Ehkä lyhyempänä ja ytimekkäämpänä kuin koskaan ennen! 

 
- Veneen laskuun on syytä saapua hyvissä ajoin, ja ainakin oikeana 

päivänä, vai mitä Lömppä? 

- Kimmo junailee 
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