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Lippukunnanjohtajan sana 

Kirjoitan lippukunnanjohtajan palstaa 

ensimmäistä ja tällä erää viimeistä 

kertaa. Kolmivuotinen pestini on 

tulossa päätökseen ja ensi vuoden 

alusta puikkoihin hyppää Hilkka Näse. 

Kolmeen vuoteen on mahtunut 

monenlaista, tärkeimpänä lienee 

lippukunnan 35-vuotisjuhla, jota 

vietettiin juhlaretkeen yhdistettynä 

Sauvon Ahtelassa keväällä 2013. 

Juhlavuonna partioparaatissa 

Lätynkääntäjillä oli hienot erottuvat 

retkellä valmistuneet huivit päässään.  

Pänkyörkkeli on ilmestynyt viimeksi 

vuonna 2011, nyt suurkiitos aktiivisille 

tarpojillemme, jotka ovat kasanneet 

uuden lehden kokoon. Toivotaan, että 

lehden toimittaminen on niin 

koukuttavaa, että Pänky alkaa ilmestyä 

säännöllisemminkin! Jo pidempään 

tavoitteenamme on ollut uuden 

veneen hankinta. Toivotaan, että ensi 

keväänä venemarkkinat käyvät 

kuumina ja meidänkin vanha ”Sandy-

muorimme” saadaan myytyä. 

Purjehdustoiminta kuitenkin jatkuu 

entiseen tapaan, oli alla sitten Sandy III 

tai IV! 

Tämän syksyn osalta vene on jo 

nostettu talviteloille, mutta 

joulunaikaan kuuluu paljon muuta 

ohjelmaa, kuten myyjäiset, 

itsenäisyyspäiväkirkko sekä tietenkin 

Lätkän oma joulujuhla. Joulujuhlasta 

jokainen voi ottaa mukaansa omaan 

lyhtyynsä Betlehemistä asti kulkeneen 

rauhantulen liekin. Rauhantulen myötä 

jokainen koti pääsee rauhoittumaan ja 

keskittymään joulun sanomaan. Partio 

jatkuu jälleen tammikuussa viikolla 3. 

Tavataan silloin, nyt hyvää joulua ja 

onnellista uutta vuotta 2015! 

 

Katru 
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PÄÄKIRJOITUS 

                       

 

Hei! 

 

Pänkyörkkeli ilmestyy taas pitkästä 

aikaa. Tuttujen osioiden lisäksi 

pänkyssä on myös uutta kivaa. Pänkyn 

tekeminen on tuonut kokouksiin uutta 

ja jännittävää tekemistä ja siihen ovat  

 

 

 

 

osallistuneet kaikki ikäkaudet. 

Ensimmäisen Pänkyn tekeminen oli 

kivaa ja toivottavasti tulevienkin, niin 

kuin toivottavasti lukeminenkin  

Pitemmittä puheitta hauskoja 

lukuhetkiä koko pänkyn toimituksen 

puolesta! 
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Vaelluskertomus 

tarpojien 

vaellukselta                 

Ensimmäiseksi jakauduimme autoihin 

ja lähdimme Kunstenniemen 

leirikeskuksen alueelta kohti 

Rymättylän koulua, josta vaelluksen oli 

määrä alkaa.        

Saimme kartat hentoihin käsiimme ja 

aloimme pohdiskelemaan minne 

mennä –Tuota tietä vain tuonnepäin, 

Kerttu huudahtaa näyttäen kädellä 

sinne suuntaan. Kuljimme kauniissa 

letkassa ja matkalla ensimmäiselle 

rastille näimme taloja, kukkasia, sieniä 

(joita tuli ihan pikkuisen kerättyä) ja 

paljon roskia. Löysimme upean 

kantarellin.  

 

 

 

 

Ensimmäisellä rastilla piti mietiskellä 

miten metsään eksynyt saisi metsän 

antimista puhdasta juoma kelpoista 

vettä. No sitä saa tietenkin sammalista 

hienosti tislaamalla. Tehtävänä toiselle 

rastille olikin kerätä sammalta. 

 

 

 

Toisen rastin maisemat olivat upeat. 

Matka toki oli ajallisesti venynyt, sillä 

löysimme metsästä paljon (siis todella 

paljon) sieniä. Rastin tehtävänä oli 

kolmessa ryhmässä saada nuotio 

syttymään  

a) kuivista ainesta  

 

 

 

 

 

b) luonnon aineista 

 

 

 

 

 

c) molemmista.  

 

 

Tehtävä oli aika hankala, koska oli 

tuuliset ja märät olosuhteet. 
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Matkalla kolmannelle rastille saimme 

maistella aiemmin kokouksissa 

tekemiämme herkullisia 

energiapatukoita, joista on juttu myös 

tässä lehdessä. Maantietä 

kulkiessamme näimme pienen 

maatilan, jossa oli valkoisia kanoja. 

Kuvamateriaalia tästä ei ole, sillä muu 

vaellus porukka ei päästänyt kuvaajaa 

kanojen lähelle.  

Lopulta ruokaa! Hernekeittoa ja eilistä 

pannukakkua, nam. Saimme 

kavereitakin kanssamme syömään. 

Kolme pientä leppäkerttua.  

 

Suoriuduimme maaliin hyvin ja ehjin 

nahoin.                                                                                                       
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HOROSKOOPPI 

 

Vesimies (21.1-18.2)  

Päällesi sataa rahaa.  

 

 

Kalat (19.2-20.3) 

Saat uuden ystävän, mutta  

hän ei pidäkään sinusta. 

 

Oinas (21.3-20.4) 

Kaadut nokkospuskaan. 

Haa haa. 

 

Härkä (21.4-21.5) 

Ratsastat lehmällä ja  

putoat sen selästä. 

 

Kaksonen (22.5-21.6) 

Saat kermakakun naamaasi. 

 

 

Rapu       (22.6-22.7) 

Taivaalta sataa päällesi 

pehmoleluja. 

 

Leijona (23.7-23.8) 

Saat uuden lemmikin, mutta  

olet allerginen sille. 

 

 

 

 

Neitsyt (24.8-22.9) 

Sinusta tulee julkkis. 

 

 

Vaaka (23.9-23.10) 

Saat taikavoimia. 

 

 

Skorpioni (24.10-22.11) 

Valtaat maailman, muttet  

keksi mitään tekemistä. 

 

Jousimies (23.11-21.12) 

Tapaat puhuvan eläimen. 

Sillä on hyviä uutisia. 

 

 

Kauris (22.12-20.1) 

Muutat viidakkoon ja asut 

siellä loppuelämäsi. 
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Sandy3:n  

purjehduskausi 2014 

Mennyt kesä on kaukana takana, eikä 

uutta vielä horisontissa näy. On siis 

oivallinen hetki muistella hetki edellisen 

kesän purjehduksia, ja ehkä jo suunnitella 

tuleviakin. Tämä kausi purjehdittiin 

edelleen hyvin palvelleella Sandy3:lla, 

mutta ehkä jo ensi kaudella lätynkääntäjiä 

liikuttaa uusi entistä ehompi koulutusalus. 

Tai sitten ei - riippuu ihan siitä, löytyykö 

nykyiselle veneellemme ostaja vai ei. 

Laittakaa siis ihmeessä viidakkorumpu 

laulamaan, jotta löydämme pian Sandylle 

uuden omistajan. Kiinnostuneet voivat 

käydä ihastelemassa Sandya näin 

talvellakin osoitteessa: 

http://www.nettivene.com/purjevene/fin

n-flyer/483915. 

Oli alus mikä tahansa niin joka 

tapauksessa ensi kesänäkin taas vietetään 

aikaa merellä, sehän on kuitenkin tässä se 

pääasia.  

Tällä kaudella purjehduksia ja näin ollen 

myös purjehdittuja merimaileja kertyi 

hieman vähemmän kuin edellisellä. Tämä 

johtui pitkälti siitä, että kausi päästiin 

aloittamaan hieman myöhässä erilaisten 

korjaustöiden viivästymisien myötä. 

Tähän taas pitkälti oli syynä minun eli 

Tukun akillesjänteen katkeaminen, mikä 

aiheutti sen että en veneeseen kyennyt 

kulkemaan. Väkeä veneellä kävi kuitenkin 

aika lailla entiseen malliin, eli kun 

purjehduksia oli, niin vene oli lähes aina 

jotakuinkin täynnä (kuten kuvasta näkyy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä tilastotietoja Sandy3:n 

purjehduskaudelta 2014: 

Purjehduksia: 14 

Purjehdusvuorokausia: 33 

Henkilömäärä purjehduksilla: 85 

joista eri henkilöitä: 52 

Purjehdittuja merimaileja: 631,5 

Eniten purjehduksia: Henkka ja Enni (7kpl) 

Mailikuningas eli eniten purjehdittuja 
maileja: Henkka (363,7)
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Henkilökohtaiset mailitilastot: 

1. Henrik Holmevaara 363,7 

2. Enni Näse 327,5 

3. Kerttu Kairisto 232,4 

4. Nora Fagerholm 217,7 

5. Suvi-Tuuli Kolehmainen 181,4 

6. Tuku Saarela 174,9 

7. Laura Salminen 156,7 

8. Mia Saarela 139,3 

9. Liina Saarela 131,7 

9. Vilma Saarela 131,7 

9. Väinö Saarela 131,7 

12. Juhana Turpeinen 120,5 

13. Elmeri Näse 98,7 

14. Arttu Kairisto 95,7 

14. Kimmo Heinonen 95,7 

16. Antti Roivas 95,5 

17. Arto Käkönen 93,5 

18. Konsta Levander 77,7 

18. Ella Suojanen 77,7 

20. Taika Heinonen 42,2 

21. Teemu Mäkinen 27,7 

21. Tupuna Manner 27,7 

21. Tuomas Lötjänen 27,7 

21. Elina Hunnakko 27,7 

21. Sheima Ridha 27,7 

26. Jani Turtiainen 27 
 

26. 
 
Timo Kuula 

 
27 

26. Rami Virtanen 27 

29. Susan Mandell 19 

30. Elli Hänninen 11 

30. Katariina Kantonen 11 

32. Riku Kivirinta 8,7 

32. Jenni Tähkäpää 8,7 

32. Samuel Ranieri 8,7 

32. Hannu Laakkonen 8,7 

32. Mikko Paatelainen 8,7 

37. Anne Bergshoeff 8,2 

38. Timo Näse 7,6 

38. Jari Salminen 7,6 

38. Jukka Laine 7,6 

38. Onni Laine 7,6 

42. Hilu Näse 5,2 

42. Aapo Savolainen 5,2 

42. Leevi Fälden 5,2 

42. Malla Riihimäki 5,2 

42. Neela Vahamäki 5,2 

42. Ainu Rantala 5,2 

42. Nea Kuusela 5,2 

42. Ariel Kuupakko 5,2 

42. Eetu Riihimäki 5,2 

42. Annika Vilppala 5,2 

42. Jane Tauvainen 5,2 
 

Vielä tärkein eli POTKURIPALKINTO! 

Potkuripalkinto, tuo suurin ja mahtavin 

(tai ainakin painavin) huomionosoitus, 

minkä lätynkääntäjä voi 

purjehdustoiminnallaan saavuttaa 

osoittamalla purjehduskauden aikana 

aktiivista otetta ja positiivista 

purjehdushenkeä merellä. Sen saajaksi on 

kipparineuvoston eli Mursun toimesta 

tällä kertaa valittu: 

ENNI NÄSE 

Mursu onnittelee, ja toivoo tämän 

kannustavan Enniä taas uusille ja uusille 

purjehduksille! 

  



9 
 

KOKOONTUMISPURJEHDUS 

22.8-24.8.14 
 

perjantai 22.8 

Sää oli vähän sateinen kun saavuimme 

Heinänokan partiovenesatamaan. Kipparina 

viikonloppuna toimi ”Henkka” ja förstinä Nora 

muuna miehistönä oli: Kerttu, Enni, Suvi, Konsta 

ja tietenkin minä (Ella).                                                              

Lähdössä meille tuli kuitenkin ikävä ongelma kun 

veneessä toimi vain pakki, Kun yritimme kääntää 

venettä jossa toimi vain pakki, peruutimme päin 

tolppaa Henriikka veneen paikalle. Seurauksena 

törmäyksessä irtosi veneen pelastusrengas ja 

veneeseen tuli vähän naarmuja. Suvi lähti sitten 

reippaana hakemaan veteen tippunutta 

pelastusrengasta. Onneksi ei sattunut mitään sen 

pahempaa. 

Iltahämärässä auringonlaskun aikaan saavuimme 

Seiliin. Rantautumisen jälkeen kaikki ryntäsivät 

omille teilleen. Saarella oli: lehmiä, hautausmaa, 

kirkko, kioski (joka ei ollut auki) ja vähän asutusta 

mutta kuitenkin siellä asui ihmisiä. Hautausmaalla 

oli hyvin vanhoja hautoja jotkut jopa 1800-

luvulla. Iltapalalla veneessä oli ahdas tunnelma. 

Pieni veneemme on seitsemälle jäsenelle vähän 

liian pieni. 

lauantai 23.8 

Lähdimme heti aamutuimaan Seilistä ja monia 

vielä väsytti, mutta raikas merituuli huuhtoo 

unihiekat pois silmäkulmista. Suuntasimme 

keulamme kohti Keistiötä missä meillä olisi 

purjehduskilpailu.  

Förstimme meni tekemään Tanskan läksyjään, 

sillä välin me muut fiilistelimme mm. Robinin, 

Justimuksen, Kasmirin ja Jenni Vartiaisen musiikin 

tahtiin. Tuuli oli puuskittaista, menimme 

keskimäärin 6.5 solmua mikä on melkoisen kovaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perillä Keistiössä lähdimme purjehduskisaan. 

Luovutimme yhden miehistön jäsenen (Suvin) 

Nordwestille. Lopulta tulimme maaliin vasta 

toisiksi viimeisinä, mutta voitimme koko kilpailun 

lopulta. Palkinnoksi saimme karkkipussin ja 

astinpesuainetta.  

Purjehdimme moottorin kanssa Iniöön yöksi. 

Taivas tummeni ja alkoi kuulua jymeää ukkosen 

jyrinää. Pian taivas täyttyi salamoista jotka olivat 

mahtavia ja kauniita. Yksi miehistön jäsenistä 
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meni täysin paniikkiin. Onneksi se oli lyhyt kuuro 

ja nopeasti ohi. Illaksi kirkastui ja yö oli 

rauhallinen. 

sunnuntai 24.8  

Paluumatkalla näimme kuinka tumman harmaa 

moottorivene lipui ohitsemme. Se oli itse 

tasavallan presidenttimme (Sauli Niinistön) 

moottorivene. Teimme hänelle 

lipputervehdyksen (eli nostetaan lippua pari 

kertaa) ja pian tasavalan presidenttimme tuli 

henkilökohtaisesti vilkuttamaan meille. Pian 

tämän jälkeen yksi tuulettumassa olleista 

patjoista otti tuulta alleen ja putosi mereen, 

kaikki menivät aivan paniikkiin. Pelastus 

operaatio käynnistyi heti. Onneksi saimme patjan 

nostettua ylös ennen kuin se uppoaisi kokonaan. 

Loppumatka meni kuitenkin aika rauhallisesti. 

Aurinko paistoi ja söimme kannella. Lopulta 

Heinänokassa siivosimme vielä nopeasti veneen 

ja lopulta kaikki lähtivät vuoden parhaan 

viikonloppupurjehduksen jälkeen kohti kotia. 
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Oletko henkisesti sudenpentu, 

seikkailija, tarpoja vai johtaja? 

  

1. Mikä on tärkein tavarasi leirille 
lähdettäessä? 

a. puhelin. 

b. unilelu. 

c. päiväkirja. 

d. reipas ja iloinen partiomieli. 

  

2. Mitä odotat eniten leiriltä 
palatessa? 

a. kavereiden näkemistä. 

b. perheen näkemistä. 

c. kotiin pääsyä. 

d. seuraavaa leiriä. 

  

3. Parasta partiossa on... 

a. kaverit ja purjehtiminen. 

b. kaverit ja leikkiminen. 

c. kaverit ja leirit. 

d. kaverit ja vastuu. 

  

4. Miten partiohuivisi on yleensä? 

a. melko siististi. 

b. väärinpäin tai pelkällä solmulla. 

c. välillä hyvin, välillä sudaristi. 

d. aina yhtä siististi. 

5. Mikä on ensimmäinen reaktiosi 
kun johtajat sanovat "pystyttäkää 
tuo nigeri nyt ihan keskenänne"? 

a. vihdoin päästiin niistä eroon. 

b. häh? 

c. mites tää nyt tapahtukaa. 

d. eks sä tiiä kuka mä oon?! 

  

6. Tiedätkö mikä on riuku? 

a. ikävä kyllä tiedän. 

b. en ole kuullutkaan. 

c. en. 

d. tiedän. 

  

7. Mikä on lempisolmusi? 

a. umpisolmu. 

b. merimiessolmu. 

c. paalusolmu. 

d. ystävyydensolmu. 

  

8. Mitä ajattelet nykyisistä 
tarpojista? 

a. aivan parhaita. 

b. ihan kivoja. 

c. vähän lapsellisia. 

d. ihan mahdottomia sählääjiä. 
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9. Mikä on mielestäsi paras 
partioleikki? 

a. ponileikki ja kaikki sen muodot. 

b. hiirenheitto. 

c. ristimurhaaja. 

d. joku missä ei tarvitse itse olla 
mukana. 

  

10. Missä nukut mieluiten? 

a. veneellä. 

b. kotona. 

c. teltassa. 

d. kämpässä. 

  

11. Mikä on lempiruokasi leirillä? 

a. nuudelit. 

b. karkit ja sipsit. 

c. letut. 

d. aito kunnon hernari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulokset: 

 

Eniten a- vastauksia 

Olet kuin tarpoja. Kaverit ovat 

sinulle tärkeitä, ja olet energinen 

(välillä erittäin väsynyt) ja innokas 

partiolainen. 

 

Eniten b-vastauksia 

Olet kuin sudenpentu. Olet vasta 

aloittanut partion, ja innokas 

oppimaan uutta. Sinulle on vielä 

luvassa paljon mukavia 

partiokokemuksia. 

 

Eniten c-vastauksia 

Olet kuin seikkailija. Olet innokas ja 

halukas oppimaan uutta. Olet 

kuitenkin vielä pieni ja sinun 

kannattaakin nauttia partiosta ja 

siitä että sinulla on paljon ystäviä 

partiossa. 

 

Eniten d-vastauksia 

Olet kuin johtaja. Osaat kantaa 

vastuuta, ja auttaa nuorempia 

partiolaisia (miksei vanhempiakin) 

vastaan tulevissa ongelmissa. 
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Yrjönpäiväjuhla ja 
paraati 4.5.2014 
 

Vuonna 2014 Lätynkääntäjät viettivät 
Yrjönpäiväjuhlaa paraatipäivänä. Juhla 
pidettiin Lausteen seurakuntatalolla, 
olimme ahtautuneet pieneen 
kerhohuoneeseen. Perinteisten 
puheiden ja merkkien jaon jälkeen 
söimme vielä hernekeittoa ennen kuin 
aloimme valmistautua marssia varten. 
Mukana vierailijana juhlassa sekä 
paraatissa oli myös hollantilainen 
vaihto-oppilas Anne, joka reippaana 
autteli hernekeiton kokkailussa ja 
sudenpentujen kaitsemisessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhlan jälkeen harjoittelimme 
marssimista seuriksen takana, ja kun 
se alkoi sujua, siirryimme bussilla kohti 
Tuomiokirkkoa. Kirkkotorilla 
kuuntelimme puheita ja esityksiä, 
vierailevana puhujana tänä vuonna oli 
vuoden turkulainen Pekka Hyysalo, 
joka puhui positiivisuudesta ja 
haaveiden toteuttamisesta. Paraatista 
parhaiten mieleen jäi vaihteleva sää, 
ensin paistoi aurinko ja Suvivirttä 
laulaessamme alkoikin kova raekuuro. 
Paraati kulki tuttua reittiä ja päättyi 
Kaupunginteatterin taakse, jossa 
perinteisesti saimme munkkia ja 
mehua. Sadetta pakoillen jokainen 
pääsi takaisin kotiinsa odottamaan 
huikeaa leiri- ja purjehduskesää ja 
tietenkin seuraavaa partiosyksyä! 
  



14 
 

SCOUT TALENT 2014 

 

Scout talent oli Lätkäläisten oma leiri 

johon osallistuivat kaikki ikäkaudet. 

Iltaohjelma oli hauskaa ajanvietettä 

koko porukalle. Esitimme Kiljusten 

perhettä ”Kiljusten herrasväki 

partiossa” kirjan pohjalta. Seuravakin 

päivä sujui toiminnallisissa merkeissä 

kun tarpojat, seikkailijat sekä 

sudenpennut suunnistivat yhdessä. 

Suunnistuksen yhteydessä tehtiin 

erilaisia tehtäviä, esimerkiksi 

maisteltiin mausteita ja tunnistettiin 

eläinten jälkiä. Suunnistuksen jälkeen 

toteutimme varsinaisen talent 

osuuden leiristä ja koristelimme 

muffinsseja, jotka sudarien 

vanhemmat arvioivat tullessaan 

hakemaan lapsiaan. Iltaohjelmassa 

tarpojat esittivät parodioita 

mainoksista. Seuraavana aamuna 

olikin viimeisten leiriläisten kotiin 

lähdön aika. 

  



15 
 

 

 

 

 

SUDENPENTUJEN NÄKÖKULMA: 

Lähdimme Piirulle aurinkoisena 
päivänä bussilla. Olimme iloisia ja 
pirteitä. Saavuimme Piirulle todella 
nälkäisinä ja väsyneinä, pitkän matkan 
tehneinä.  

Lehmäteltat odottivat meitä 
leirialueella. Saimme punaiset 
tuubihuivit ja keltaisen rannekkeen. 
Huivi kertoi meidän kuuluvan 
Rubiineihin ja ranneke, että olemme 
sudenpentuja.  

Ruoka oli todella hyvää ja maukasta 
koko viikon ajan. Punajuurikeitto 
kylläkin jakoi mielipiteet. Leirillä 
opimme, että välillä on kivaa olla yksin. 
Teltassa yöllä pyörivät partiokaverit 
häiritsivät unta. Opimme 
viittomakielellä oman nimemme. 
Kävimme uimassa järvessä ja 
osallistuimme joka ilta iltaohjelmaan. 
Sää oli koko viikon aurinkoinen ja 
kuuma. Muutaman kerran osui 
kohdallemme raju ukkoskuuro.  

Leirillä oli tosi kivaa. Kotiin palasimme 
väsyneinä ja likaisina. 

 
kirjoittanut Nea Aapo ja Leevi 

 

 

 

 

 

 

SAMOAJAN NÄKÖKULMA: 

 Piiru oli loistava leiri. Itse ainoana 
Lätynkääntäjien samoajana leirillä, 
nautin olostani siellä valtavasti. 
Työpaikkani oli Triton niminen rasti 
rannan vieressä. Samoajille oli myös 
tarjolla omaa ohjelmaa, johon itse 
tosin osallistuin vain kerran. Samoajille 
oli myös oma illanviettopaikka, Musta 
aukko. Eli toisin sanoen pressu jonka 
alla oli mattoja ja pari säkkituolia. 
Kuten todettu leiri oli loistava ja 
aktiviteetteja oli kaikille sopivia. 4½/5. 

 

kirjoittanut Elmeri 
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AIKUISEN NÄKÖKULMA: 

Viime kesänä leireiltiin Evon kauniissa 

maisemissa Hämeenlinnassa Piiru 

piirileirillä. Itse päätin ottaa uuden 

näkökannan piirileirillä ja ilmoittauduin 

työtehtäviin. Oman ammattini 

puolesta ajattelin esiapuryhmän 

olevan mieluisin paikka saada uusia 

leirikokemuksia. Ensiapupiste ei 

oikeastaan ollutkaan pelkkä 

ensiapupiste vaan kunnon leirisairaala. 

Leirisairaalassa meitä oli töissä 

lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, 

jalkahoitaja ja ensiapukurssinkäyneitä. 

Töitä ensiapupisteellä teimme 

kolmessa vuorossa niin kuin 

oikeassakin sairaalassa.  

Ilmat leirillä olivat mitä parhaimmat, 

aurinkoiset ja lämmintä riitti 

keskimäärin +28 astetta koko viikon. 

Lämmin ja aurinkoinen sää koituikin 

muutamalle leiriläiselle kohtaloksi kun 

juominen ja lakin päässä pitäminen 

unohtui päivän aikana, kun ohjelmassa 

oli niin paljon kaikkia kivoja 

toimintapisteitä. Nämä nestehukasta 

kärsivät leiriläiset olivatkin meidän 

yleisin potilasryhmä. Leirisairaalassa 

nämä potilaat saivat juoda meidän 

ihmemehua ja levätä varjossa. Mikäli 

vointi oli hieman huonompi, niin välillä 

jouduttiin nesteyttämään 

suonensisäisestikin. Lisäksi 

leirisairaalassa hoidettiin paljon 

hyttysenpuremia, kantapäässä olevia 

rakkoja ja pöllyävän hiekkamaaston 

aiheuttamia silmä- ja allergiaoireita.  

Pääasiassa työskentelin leirisairaalassa, 

muutaman kerran pääsin myös leirin 

aikana kiertävään partioon, joka kiersi 

leirialueella eritoimintapisteissä ja 

leiriläiset saivat tulla vetämään 

hihasta, mikäli oli meiltä kysyttävää. 

Olimme myös mukana leirin kaikissa 

avajaisissa ja päättäjäisissä. Leirillä 

meidät ensiapuihmiset tunnisti 

punaisesta liivistä, jossa oli vihreä risti 

selässä.  

Viikon aikana sain kyllä tehdä 

monenlaisia hommia ja lisäksi sain 

myös kaksi uutta kaveria. Ehkäpä 

lähden joskus uudelleenkin tällaiseen 

hommaan vaikka väsyneenä ja 

onnellisena kotiin tulinkin. Parasta 

Piirulla oli se kun meistä leirisairaalassa 

alusta asti töissä olleista muodostui 

leirisairaalassa tiivis ja hyvä porukka, 

niin jaksoi välillä tehdä töitä näiden 

tyyppien kanssa 20 tuntia putkeen   

 

kirjoittanut Mari 
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Tuhkimo 

On kivaa kun on saanut olla mukana niinkin 
isossa näytelmässä kuin Tuhkimo. Sain 
huomata, että näyttelijöiltä vaaditaan pitkää 
pinnaa ja hyvää eläytymistä, jotta näytelmä 
onnistuisi. Lisäksi huomasin, että näytelmän 
tekemiseen tarvitaan paljon muitakin kuin 
vain näyttelijät ja ohjaaja. 

Siltä osin mitä olen kulisseista voinut katsoa, 
niin Tuhkimo vaikuttaa hauskalta ja 
mielenkiintoiselta näytelmältä. Mielestäni 
ohjaajamme on tehnyt hyvää työtä niin 
käsikirjoituksen, musiikin kuin roolijaonkin 
kanssa. Näyttelijät nimittäin sopivat 
mielestäni loistavasti rooleihinsa.                    
Tuhkimo on täynnä hauskoja kohtia ja hyvää 
musiikkia. Mielestäni paras kohta koko 
näytelmässä on se kun Kuningas räppää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämmästyin sitä kuinka levällään asiat voivat 
olla vaikka ensi-iltaan olisikin enää vai kaksi 
viikkoa. Kaikilla ei edes välttämättä ole vielä 
roolivaatteita valmiina ja osa rekvisiitastakin 
voi puuttua. Mutta onneksi kaikki tarvittava 
oli valmiina ennen ensimmäistä esitystä. 

Juuri ennen kuin menin lavalle 
ensimmäisessä esityksessä minusta tuntui, 
ensimmäistä kertaa elämässäni, siltä että 
vatsassani olisi oikeasti ollut perhosia. Mutta 
heti kun pääsin lavalle se tunne oli poissa.  

 

Taika 
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Sudenpentujen ja 

seikkailijoiden 

TUHKIMO – retki 

Yhtenä sunnuntaina mentiin 

Tuhkimo-esitykseen. Ensin söimme 

kololla pientä välipalaa. Mentiin 

myös ulos kuvaamaan valokuvia 

toisistamme, kun olimme X:n 

mallisia. Teimme myös 

Pänkyörkkelin puuhaliitettä.  

Aluksi lintu tuli sisälle kololle. 

Meidät laitettiin synkkään, pimeään 

komeroon ja yksi seikkailija luki 

meille jotain. Meidän partiojohtajat 

yritti pyydystää lintua. He laittoivat 

valot pois ja oven auki. Lopulta lintu 

lensi itse ovesta ulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhkimo-esitys oli Turun Nuoressa 

Teatterissa. Menimme sinne 

bussilla. Esityksen jälkeen sai 

Elmeriltä ja näyttelijältä (Taika) 

nimikirjoituksia. Välitauolla sai ostaa 

kaikkea hyvää. Teatterissa oli 

semmoinen taulu, johon voi laittaa 

oman pään ja näytti Tuhkimolta. 

Esitys oli kiva, varsinkin, kun Elmeri 

oli siinä. Elmerillä oli kolmoisrooli: 

Tuhkimon isä, hovimestari ja pappi.  

kirjoittivat: Jane, Annika, Ainu, Eetu, 

Malla ja Eeka 
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Entinen Lätynkääntäjä 

muistelee 

Olin mukana Lätynkääntäjien 

toiminnassa käytännössä koko 1980-

luvun ajan, aluksi sudenpentuna ja 

myöhemmin vartiolaisena ja 

vartionjohtajana. 

Parhaiten partioajoista muistiin ovat 

jääneet tietysti retket ja partioleirit. 

Jännittävimpinä kokemuksina muistan 

ainakin pimeässä metsässä järjestetyt 

Örkki-pelit, donitsi-aluksen 

rakentamisen ja leiriolympialaiset. 

Partiolaisena opin monipuolisesti 

liikkumaan ja nauttimaan luonnosta.   

Lätynkääntäjien Halssi-leirillä pääsin 

kokeilemaan myös elämäni 

ensimmäistä kertaa purjehdusta. Siitä 

seurasi pitkäaikainen unelma 

purjehdusharrastuksesta, jonka olen 

onnekseni myöhemmin saanut 

toteuttaa. 

Olen jokseenkin varma, että 

partioharrastus myötävaikutti myös 

myöhempiin valintoihini. Opintojeni 

jälkeen päädyin työskentelemään 

luonto- ja ympäristöalan opettajana 

saaristossa. Partiossa opituista 

retkeilytaidoista oli 

käytännönläheisessä työssäni paljon 

hyötyä. 

 

 

 

 

 

 

Mielestäni kaikkein parasta partiossa 

on luonnossa oleminen ja yhdessä 

tekeminen. Opin myös rohkeutta 

tehdä ja kokeilla mitä ihmeellisimpiä 

asioita, vaikka onnistumisesta ei 

läheskään aina ollut takeita. Ja mikä 

tärkeintä: Partiosta olen saanut myös 

elinikäisiä ystäviä. 

 

Mukavia talvisia retkiä kaikille 

lätynkääntäjille toivottaa Helena! 
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Sarjakuva 
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Energiapatukat 

Merikilpikonnien 

tapaan 

Nopeasti potkua antavia patukoita 

löytyy toki kaupastakin, mutta näppärä 

partiolainen tekee tietysti itse juuri 

sellaisia kuin haluaa. 

Tarpojajoukkueemme Merikilpikonnat 

hoiti homman näin: Ensin keitettiin 

kermasta, sokerista ja siirapista kasaan 

paksua, mutta ei ihan riittävän paksua 

toffeeta. Tähän massaan lisättiin 

mysliä, rusinoita ja hienonnettuja 

cashew-pähkinöitä. Koko komeus 

levitettiin leivinpaperille noin sentin 

kerrokseksi ja laitettiin jääkaappiin 

jässähtämään. Odotellessa siivottiin 

kolo ja leikittiin. Noin puolen tunnin 

kuluttua laatta oli kovettunut melko 

lailla mutta oli yhä melkoisen pehmeää 

ja tahmeaa. Mutta nou hätä, veitsellä 

saatiin aikaan hienoja patukoita, jotka 

käärittiin tuorekelmuun ja säilöttiin 

jääkaappiin myöhempää käyttöä 

odottelemaan.  
 

Seuraavaan pänkokkeliin haastamme 

 

                    MARI  SANDELLIN       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet 

2 dl siirappia  

1,5dl sokeria  

2dl kermaa 

5 dl mysliä (mielellään joku 

hedelmäinen versio) 

1,5 dl rusinoita 

1 dl hienonnettuja pähkinöitä 
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Retkikeksitesti 

Syysretkellä Tarpojat pääsivät 

suorittamaan retkikeksitestiä. Testi 

toteutettiin sokkotestinä, eli testaajien 

silmät sidottiin ja heitä pyydettiin 

antamaan arvosana tunnetulle 

kekseille sekä niitä vastaaville Pirkka-

tuotteille. Raati tunnisti kaksi aitoa 

tuotetta, mutta Pirkan versio Jaffa-

keksistä onnistu hämäämään raatia. 

Alla testin tarkemmat tulokset. 

 

 

 

RAATI TUNNISTI AIDON! 

AITO BALLERINA 

Pisteet: 24 

”Tää on aito” 

”Eipäs ole, tää on tasaisempi kuin aito” 

 

PIRKKA BALLERINA 

Pisteet: 14 

”Ihme klimppi” 

”Tää on halpis” 

”Hyi että tää on epäaitoo” 

 

 

 

 

 

 

 

RAATI TUNNISTI AIDON! 

AITO DOMINO 

Pisteet: 24 

”Tää on paljon kovempaa” 

 

PIRKKA DOMINO 

Pisteet: 23 

”Täs olis parempi täyte, pahempi 

keksi” 

 

 

RAATI LUULI PIRKKAA AIDOKSI! 

AITO JAFFA 

Pisteet: 10 

”Niinku Jaffa, mut epäaito” 

”Hyi että tää on epäaitoo” 

 

PIRKKA JAFFA 

Pisteet: 28 

”Aito, ohuempi” 

”Ihanan pehmonen” 
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Suuri yhteinen 

iltanuotio 2014                

Iltanuotio järjestettiin 4.9.2014 

Vartiovuoren kesäteatterilla. Iltanuotio 

oli tarkoitettu kaikenikäisille 

partiolaisille ja heidän ystävilleen. 

Tapahtuma alkoi 18.00 ja loppui illalla. 

Ohjelmassa oli pääasiassa sketsejä ja 

yhteislauluja. Tapahtuma oli todella 

pitkäveteinen koska jouduimme 

istumaan paikoillamme kovilla 

penkeillä melkein koko ajan paria 

leikkiä lukuun ottamatta. Lauloimme 

monta eri laulua bändin säestyksellä 

kuten esim. Maa on niin kaunis, 

Päivänsäde ja Menninkäinen, 

Kanoottilaulu, Ilta pimenee sekä monia 

muita. Jokaisen ohjelmanumeron 

välissä huudettiin jokin partiohuuto. 

Yleinen mielipide illasta oli (ei 

pelkästään minun mielipiteeni), että 

ilta olisi voinut olla kivempi ja siellä 

olisi voinut olla enemmän yhteistä 

tekemistä. 
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Seikkailijaryhmä 

Valaat esittäytyy 

Lippukuntamme on Lätynkääntäjät. 

Olemme seikkailijoita. Ryhmämme 

nimi on Valaat. Ryhmäämme kuuluu 

Ronja, Tuulia, Jasmin ja Elli. 

Johtajamme ovat Katru, Kaisa, Kimmo 

ja Arttu. Ryhmämme nimi on ollut       

Valaat vasta tästä syksystä lähtien. 

Suoritamme tänä syksynä toimittaja-

merkkiä. Keksimme ryhmällemme 

lempinimet: Tuulia on omena, Elli on 

yksisarvinen, Ronja on peruna, Jassu 

on herne, Arttu on bataatti, Kimmo on 

päärynä, Katru on sieni ja Kaisa on 

viinirypäle. 
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Faniposteri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 
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Testaa millainen partiolainen olet 

 1. Mitä odotat leirille lähtiessä? 

a. leikkimistä 

b. telttaöitä ja kavereita 

c. yhdessä oloa 

d. uuden oppimista 

2. Oletko saanut suurilla partioleireillä paljon 

uusia kavereita? 

a. en ole ollut suurella partioleirillä 

b. en ole 

c. muutaman 

d. olen ja paljon 

3. Osaatko koota trangian? 

a. en ole koittanut 

b. en 

c. osaan suurin piirtein 

d. tottakai! 

4. Johtajat jakavat ryhmänne tyttö poika 

pareihin. Millainen on ryhmänne henki? 

a. aika huono 

b. en tiedä. Mökötän koko tehtävän ajan koska 

en saanut olla parhaan ystäväni pari. 

c. hyvä 

d. parempi kuin tyttö-tyttö tai poika-poika 

pareissa.  

5. Purjehduksella kippari pyytää sinua 

ohjaamaan venettä. Mikä on ensimmäinen 

ajatuksesi? 

a. eikä! 

b. saanko ottaa kaverin viereen? 

c. olen iloinen, mutta vähän kyllä jännittää 

d. jee! 

 

6. Miksi näistä haluaisit tulla: kippariksi, 

akelaksi, tiernapojaksi, vai olen jo saavuttanut 

haluamani? 

a. tiernapojaksi 

b. olen jo saavuttanut haluamani 

c. akelaksi 

d. kippariksi 

7. Mitä teet kun sinulla on enää 10% akkua? 

a. käytän loppu akun pelaamiseen tai 

somettamiseen 

b. järkytyn ja lähden kiljuen etsimään lähintä 

pistorasiaa 

c. sammutan puhelimen jotta voin hätätilan 

tullessa soittaa apua 

d. ei se mitään. otan matkalaturini laukusta ja 

tilanne on taas hallinnassa 

 

Tulokset: 

Eniten a-vastauksia 

Olet leikkimielinen partiolainen, joka ei ota 

asioita liian tosissaan.  

 

Eniten b-vastauksia 

Olet temperamenttinen partiolainen, jolle 

ystävät ja heidän mielipiteensä ovat tärkeitä. 

 

Eniten c-vastauksia 

Olet reipas partiolainen, joka epäilee vielä 

hieman. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan 

vaan! 

 

Eniten d-vastauksia 

Olet partiolainen joka on aina valmis. Olet 

varautunut kaikkeen mahdolliseen ja 

mahdottomaankin. 
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