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Pääkirjoitus 
Moikka! Tämänvuotisen Pänkyn tekeminen on ollut minulle uusi koke-
mus, joka on tarjonnut osakseen haasteita. Aluksi nämä haasteet kävi-

vät hermoille, mutta niiden parissa työskentely opetti minulle uudenlai-

sia ongelmanratkaisukeinoja, ja ehkä vähän kärsivällisyyttäkin       
Onneksi kohta on joulu ja joululoma jolloin saa rauhoittua ja muistella 
mitä kaikkea vuoden aikana onkaan tullut kohdattua ja mistä kaikesta 

on selvinnyt. Ja tietty leipoa pipareita ja torttuja, viettää aikaa läheisten 
kanssa ja nauttia joulunajan tunnelmasta.  

Mukavaa joulua ja iloista tulevaa partiovuotta 2020, sekä hyviä lukuhet-
kiä Pänkyn parissa! 

 
-Jasmin 
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Lippukunnanjohtajan sana 
 
Hei Lätynkääntäjät ja Lätynkääntäjien ystävät!  
 
Muistan lippukuntamme joulujuhlan, kun olin ehkä 12- tai 13-vuotias.  
Vartiomme oli harjoitellut näytelmää, jossa oli 4 roolia (joulupukki, joulu-
muori, fiksutonttu, apuritonttu).  
Joulujuhlan lähestyessä selvisi, että 1 vartiomme jäsen ei pääsekään joulu-
juhlaan,eli joutuisimme selviämään kolmisin. 
 Päivä ennen joulujuhlaa 1 vartiomme jäsen sairastui, eli meitä oli enää 2 
vartiolaista jäljellä. Päätimme kuitenkin yhteistuumin, että teemme näytel-
män silti, jotta harjoittelu ei menisi hukkaan - ja ajattelimme että kokemus 
se olisi tämäkin!  
 

Lopulta seurakuntatalon estradilla parrakas joulupukki vaihtui yhdellä no-
pealla heilautuksella tuuheahiukseksi fiksutontuksi, ja apuritonttu vaihtui 
joulumuoriksi essun avulla. Tahatonta tilannekomiikkaa aiheutti tietysti se, 
että roolinvaihdot olivat nopeita ja välillä unohtuikin parta tai essu päälle ja 
suusta pääsi ihan eri tontun ääni - hups! Tämän hupailun (tai sekoilun) jäl-
keen oli helpottunut fiilis: me tehtiin se, me selvittiin! Muistan että Marja 
Saarela taputteli meitä olalle ja sanoi jotakuinkin: "tää oli hauska, kyl teist 
viel kuulkaa lippukunnanjohtajia tulee!" En tuolloin teininä ollut kovin va-
kuuttunut, että niin kävisi, mutta sanat lämmittivät. Ja tässä sitä nyt ollaan, 
3 vuotta lippukunnanjohtajuutta takana – hups! 
 

Viimeiset 3 vuotta lippukunnanjohtajana ovat menneet yllättävän nopeasti. 
Näiden vuosien aikana on koettu yhdessä paljon hienoja hetkiä: uuden 
S4ndy-veneen kaste, Lätynkääntäjät täytti 40-vuotta, lippukunnan oma kil-
pailu Tampio teki paluun ja tietysti kivoja purjehduksia, retkiä, leirejä, ko-
loiltoja ja paljon muuta. Juttuja ollaan päästy tekemään myös yhdessä ja 
yhteistyössä lippukunnan ulkopuolella: niin Henrikin lippukuntien, kuin alu-
een lippukuntien, Kakskerran kaksoispisteiden ja seurakunnan nuorisotyön-
tekijän Markon kanssa. Omat ehkä mieleenpainuvimmat hetket tältä vuo-
delta ovat olleet mm. yö Skanssissa(!), jättimäisen risudonitsin rakentami-
nen kesäleirillä, ja osallistuminen autosuunnistuskisoihin. Näissä kaikissa 
koettiin yhdessä jotain uutta ja tehtiin timanttista yhteistyötä. 
 

Olenkin monien partiovuosien aikana todennut, että yksin ei tarvitse olla, 
vaan aina on kavereita menossa mukana ja tukena. Suosittelenkin siis kai-
kille, että menkää rohkeasti kohti uutta ja tuntematonta, rakentakaa ystä-
vyyttä yli rajojen, lähtekää ennakkoluulottomasti mukaan uusiin kokemuk-
siin, ja tarttukaa avoimin mielin erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin, sillä 
partio tarjoaa näihin kaikkiin monia hienoja mahdollisuuksia! Parasta on, 
että et ole yksin, partiokaverit tukevat kyllä. Joten haluankin lämpimästi 
kiittää kaikesta tuesta ja tsemppauksesta, joita olen erityisesti viimeisen 3 
vuoden aikana teiltä saanut pestissäni lippukunnanjohtajana. Jatketaan hy-
vää yhdessä tekemisen meininkiä jatkossa muissa pesteissä.  

Nyt toivotan onnea ja menestystä seuraavalle lippukunnanjohtajalle, He-
talle. Sekä teille ihan jokaiselle mukavaa joulunaikaa ja huippua, uusia ki-
voja kokemuksia sisältävää uutta vuotta 2020! 

 

♥: Suski  
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ENNÄTYSTEN KESÄ 
eli Lätkä merellä, isommin kuin ehkä koskaan 

Teksti: Tuku Saarela 

 

1455,7 merimailia. Se on viime kaudella syntynyt uusi ennätys lätynkääntä-
jien nykyisellä koulutusaluksella S4ndylla! Samalla kun maileja kertyi ennä-
tystahtiin, syntyi tukku muitakin tilastoituja ennätyksiä: purjehdusten 
määrä 29, veneelle kertyneitä purjehdusvuorokausia 66, purjehduksille 
osallistuneita henkilöitä 214, joista 
eri henkilöitä kaikkiaan 87. 

Suurimmat mailimäärät kerta-
rysäyksellä syntyivät luonnollisesti 
kahdella kesän matkapurjehduksella 
Ruotsiin ja Ahvenanmaalle, mutta 
eniten maileja kertyi kuitenkin ihan 
normaaleilta viikonloppupurjehduk-
silta, joihin osallistui varsin kattava 
osuus lätynkääntäjiä. Menneen kau-
den aikana etenkin seikkailijat olivat 
varsin tuttu näky S4ndylla, eikä ke-
sään montaa purjehdusta mahtu-
nutkaan, jossa ei vähintään yhtä 
seikkailijaa olisi mukana ollut. Seik-
kailijoiden aktiivisuus johti myös sii-
hen, että pitkästä aikaa joku muu kuin aluksen päällystöön kuuluva henkilö 
oli mailitilaston ykkösenä. Tällä kertaa mailikuninkaalliseksi kruunattiin 
Vilma Saarela, jonka henkilökohtainen mailisaldo oli 955,6! Uusi ennätys 
muuten tämäkin, sillä S4ndylla ei kukaan muu ole seilannut yhden kauden 
aikana yhtä paljon. Ennätyksethän on tehty rikottavaksi, joten laivapäällys-
tön puolesta esitänkin toiveen ja haasteen siitä, että jo heti ensi kaudella 
nämä tilastot laitettaisiin uusiksi. Olethan sinäkin mukana! 
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Sijoitus  Purjehtijan nimi Purjehditut 

merimailit 

Purjehdus-

ten määrä 

 Sijoitus  Purjehtijan nimi Purjehditut 

merimailit 

Purjehdus-

ten määrä 

1 Vilma Saarela 955,6 16  44 Elisa Tolppanen 

 

39 1 

2 Jari Salminen 769,3 13  45 Valtteri Karjalainen 38,4 1 

3 Netta Ranta 569,8 5  46 Amanda 32,6 1 

4 Tuku Saarela 560,4 16  46 Janna 32,6 1 

5 Emilia Kinnunen 556,3 4  46 Joona 32,6 1 

6 Mari Sandell 510,1 5  46 Aku 32,6 1 

7 Heikki Koski 431,7 10  46 Viivi 32,6 1 

8 Emma Kaistila 408,4 10  46 Mikael 32,6 1 

9 Arttu Pietarinen 398,4 3  52 Teemu Tolonen 31,3 1 

10 Elisa Pöyry 386,9 9  52 Leevi Tolonen 31,3 1 

11 Väinö Saarela 374,4 9  54 Junnu 30,3 1 

12 Mia Saarela 371 6  54 Otso 30,3 1 

13 Liina Saarela 362,3 8  54 Mikko 30,3 1 

14 Suski Mandell 184,6 7  54 Tinka 30,3 1 

15 Kerttu Kairisto 180,7 8  54 Tiia 30,3 1 

16 Leevi Fälden 164,2 5  54 Hertta 30,3 1 

17 Veeti Fälden 162,8 4  54 Eevi 30,3 1 

18 Arto Käkönen 139,7 2  61 Nora Fagerholm 26 1 

19 Laura Mäkinen 134,1 5  62 Kerttu Aaltonen 25,5 3 

20 Sofia Halonen 116,9 3  63 Milka Patosalmi 23,3 2 

21 Juhana Turpeinen 109,3 4  63 Emilia Thomas 23,3 2 

22 Henrik Holme-

vaara 

107,6 5  65 Akam Eliassi 20,8 2 

23 Vilho Tammi 103,5 2  66 Aapo 20,3 1 

24 Enni Näse 97,8 6  66 Kajus 20,3 1 

25 Annika Vilppala 92,2 4  66 Emilla 20,3 1 

26 Juulia Kaunisto 91,1 4  66 Sara 20,3 1 

27 Juho Tammi 90 1  66 Emilia 20,3 1 

27 Tiina Tammi 90 1  66 Veeti 20,3 1 

27 Aapo Tammi 91 1  72 Salli Saarinen 19,9 2 

30 Linnea Holme-

vaara 

83,6 4  73 Pekka Saarela 18,6 1 

31 Mikko Kivirinta 80,7 1  74 Nella Ranta 13,5 1 

32 Jere Suominen 79,9 1  75 Katriina Tomberg 12,6 1 

33 Eeka Hänninen 73,1 1  76 Pyry Silppula 12,6 1 

34 Eetu Riihimäki 70,6 3  77 Jelizaveta Dikalova 11,1 1 

35 Malla Riihimäki 68,6 3  77 Jane Tarvainen 11,1 1 

36 Maija Kurki 68,4 1  79 Siiri Aaltonen 9,8 1 

36 Olga Juhola 68,4 1  80 Kaisa Ruohonen 9,2 1 

36 Siiri Laine 68,4 1  81 Anna Käyhkö 8 1 

36 Katariina Karvo-

nen 

68,4 1  82 Ilmari Pietarinen 7,4 1 

36 Veeti Zlupi 68,4 1  82 Tuhto Pietarinen 7,4 1 

36 Sanni Larri 68,4 1  82 Vilho Latvala 7,4 1 

42 Sara Tolonen 60,6 2  85 Anna Heino 7,1 1 

43 Kasper Thomas 53 3  86 Elmeri Näse 0,1 1 

     86 Heta Pietarinen 0,1 1 

  

Mailitilastot 2019 
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Salapoliisi-sepeli 6.4.2019 
Teksti: Katariina Kantonen 

  

Henrikin seurakunnan lippukuntien yhteinen sepeli eli seikkailijapeli 
järjestettiin nyt toisen kerran ja tällä kertaa järjestämisvastuu oli 
LätKällä. Teemana sepelillä oli salapoliisi ja osallistujat saivatkin en-
simmäiseksi kuulla valmistuneensa salapoliisikoulusta! Tai heti, kun 
he  olivat ensin selvittäneet melko haastavan lähtötehtävän, jossa 
piti ensin järjestää paloina ollut lähtökirje oikeaan järjestykseen ja 
sitten vielä lukea se peilin kautta. Nuoret salapoliisit pääsivät heti 
hommiin, sillä tehtävänä heillä oli etsiä kadonnut Maisa. Maisaa et-
sittiin Lausteen metsistä ja samalla ratkottiin erilaisia tehtäviä sala-
kirjoituksesta ensiapuun. Suunnistamaankin päästiin. Rastikierrok-
sen varrelta saatiin vihjeitä siitä, kuka Maisa on. Maisa oli omenoille 
allerginen lettipäinen purjehtija, joka oli hävittänyt toisen lapasensa 
matkan varrelle. Tarinalle saatiin onnellinen loppu, kun maalissa jo-
kainen ryhmä löysi kadonneen Maisan saamiensa vihjeiden perus-
teella, ja niin tuoreiden salapoliisien ensimmäinen mysteeri tuli rat-
kaistua!  
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Aikuisten vok 
Teksti: Arttu Pietarinen 

 
Osallistuin aikuisten veneenohjaajakoulutukseen 2018 syksyllä. Kurssi koostui kahdesta viikonlo-
pun mittaisesta osasta. Kurssin järjesti Lounais-Suomen Partiopiiri. Kurssi on suunnattu pääasi-
assa jo jonkin verran partioveneilyä harrastaneille, vaikkakin mukana oli täysin maakrapuja, jotka 
halusivat kokea mitä partioveneily on. Osallistujia oli 22 useista lippukunnista ympäri Varsinais-
Suomea, Lätynkääntäjistä minä ja Mari Sandell. Osallistujista toiset halusivat oppia toimimaan 
förstinä ja toiset vain verestellä vanhoja taitoja tai oppia toimimaan paremmin veneen miehis-
tönä. Itse halusin imeä kaiken mahdollisen tiedon ja kokemuksen tullakseni paremmaksi purjeh-
tijaksi. Tarkoituksena oli syventää osaamista esimerkiksi navigoinnissa, veneen käsittelyssä ja ve-
neturvallisuudessa.   

Teoriaosa järjestettiin Mannerlahdessa Askaisissa 24. - 26.8.2018. Teoriaosalla opeteltiin meren-
kulkua valoista ja turvavarusteista navigointiin. Viikonlopun aikana käytiin läpi myös muun mu-
assa toimimista erilaisissa sääolosuhteissa, veneen rakennetta ja partiopurjehduksen periaat-
teita. Navigoinnin yhteydessä laskettiin paljon laskuja, muun muassa erantoa, sortoa ja paikan-
nusta. Lopuksi osaaminen testattiin helpohkossa kokeessa. Mielestäni hyödyllisin osa oli kartan 
ja kompassin käyttö sekä suuntimien ottamisen harjoittelu. Merimerkkien ja valojen kertaus 
opettelu on myös taito, josta on käytännön hyötyä jatkuvasti.   

Kurssin käytännön osa suoritettiin 14.-16.9.2018 saaristomerellä. Osallistujat jaettiin veneisiin, 
joita kurssille osallistui yhteensä neljä. Päädyin Jokikylän Poikien veneeseen Nordwestiin. Nord-
west on hieman S4ndyä isompi vene ja olikin todella mukava päästä purjehtimaan tätä. Läh-
dimme illalla Raisiosta kohti Kustavia. Uuteen veneeseen ja toimintatapoihin kesti hetken tutus-
tua. Tämä yöpurjehdus osoittautui kurssin parhaaksi osuudeksi. Veneellä sai hyvin vastuuta navi-
goinnista ja ohjaamisesta. Toisen ja kolmannen päivän purjehdusosuudet olivat hieman lyhyem-
piä, mutta varsinkin lauantaina keli antoi oman lisänsä tekemiseen. Nordwestin suuntavakau-
teen ja kokoon luottaen purjehdimme melko reippailla purjeilla kovassa tuulessa, mutta kippari 
taisi tuntea kuitenkin veneensä hyvin.  

Veneenohjaaja kurssi oli kaikkinensa erittäin hyvä kokemus. Kurssin järjestäjä Katja Auvinen 
avustajineen oli tehnyt hyvää työtä aineistojen ja järjestelyjen kanssa. Oli mahtavaa päästä pur-
jehtimaan ja näkemään toimintaa muillakin veneillä kuin Sandyllä. Koin saaneeni kurssilta paljon 
uutta tietoa ja kokemusta sekä rohkeutta toimia veneellä förstinä ja miehistössä. Vasta aikuis-
iällä purjehduksen löytäneenä purjehdustiedoista ja -taidoista minulta löytyy paljon aukkoja, 
joita veneenohjaajakurssilla ansiokkaasti paikkailtiin. Parasta hommassa oli toki itse purjehdus, 
jota tuli tehtyä normaalia viikonloppupurjehdusta runsaammin. Suosittelen kurssia kaikille, jotka 
haluavat oppia toimimaan veneessä paremmin, ottamaan seuraavan askeleen kohti förstiyttä, 
tai muuten vaan purjehdustaidot kiinnostavat.   
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Lätkän tarpojat pitivät pystyssä 
Roskaralli nimistä rastia jossa teh-
tävänä oli kuljettaa rekoilla roskat 
kierrätyspisteeseen ja lajitella ne 
oikein. 

Henkan kisat 
Teksti: Jasmin Kaunisto  Kuvat: Lätynkääntäjien instagram 

Sudenpentulauma Pallokalat 
kilpailivat  
Henrikin seurakunnan alu-
een lippukuntien partiotaito-
kisoissa, Henkan kisoissa  
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Lätynkääntäjien sudenpennut osallistuivat viime kesänä Tammileirille Sauvon Ah-
telassa 6.-9.6. Leirillä sudenpennut pääsivät tutustumaan Aarnimetsään ja sen 
asukkaisiin: Aarniin, Tapioon, Tellervoon, Ilmariseen, Hiiteen ja Ahtiin.  

Leirin nimi oli Aarnivalkea. Näin sudenpennut itse kertoivat leirin teemasta: 

Emilia: ”Aiheena oli joku tyyppi, jolla oli taikaa ja vesiputous. Sen Aarnimetsän 
taika piti pelastaa.” 

Leiriläisten, niin sudenpentujen kuin johtajienkin mukaan, leirillä oli kivaa. Emilia 
tosin muutamaa viikkoa leirin jälkeen ei muistanut enää aivan varmaksi, oliko. 
Sen Emiliakin kuitenkin muistaa, että ohjelmapisteissä oli hauskaa. Milkan kanssa 
he ovat yhtä mieltä siitä, mikä ohjelmapisteistä oli paras: 

”Ne Aarnin elämykset, ne oli kivoja. Siellä oli se pikkusota ja pesusienisota. Ne oli 
parhaat.” 

”Iltaohjelmat oli outoja”, kertoo Milka. ”Pesula oli kiva, mut tosi outo.”  

Tammileirillä Aarnimetsässä 
Teksti: Heta Pietarinen 

 



9 
 

Emilia on samaa mieltä ja ker-
too: ”Alaleirin omassa hyppäs 
joku tyyppi veteen. Se oli 
hauskaa.” 

Ilmari kertoi, että leirillä syö-
tiin paljon, monta kertaa päi-
vässä. Ilmarin mukaan ruoka 
oli hyvää, mutta ei ihan aina. 
Emilia oli toista mieltä:  

”Ruoka oli ihan kamalaa. 
Paitsi jätski ja letut.” 

Leirillä nukuttiin teltassa. Kysyttäessä kuinka metsäelämä ja teltta-asuminen sujui, 
alkoi leiriläisiä hieman naurattaa. 

Milka: ”Nukkuminen oli kamalaa, kun me nukahdettiin niin myöhään.” 

Enni: ”Multa tultiin kysymään puoli kolmelta yöllä, onko jo aamu.” 

Emilia: ”Me herättiin yöllä sateeseen, kun se kuulu niin kovaa. Sit mä mietin pop-
kornia, kun se kuulosti vähän siltä.” 

Hilun mielestä teltoissa oli ollut aika 
sekaista. Emilia on Hilun kanssa sa-
maa mieltä. Aika monella sudenpen-
nulla oli ollut leirin aikana yksi, jos 
toinenkin tavara hukassa. Telttoja 
purettaessa kaikki kadonneetkin ta-
varat kuitenkin löytyivät.  

Kaikkien mielestä kuitenkin leiri oli 
kiva, eikä ainakaan liian lyhyt.  

Tuhto: ”Voi kun leiri ei ois vielä loppu-
nut, vaan ois jatkunut vielä pitkään.” 
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Ruotsin matkapurjehduskuvia 29.6.-7.7. 
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PÄNKOKKELI 
Teksti ja kuvat: Enni ja Kerttu 
 
 
Heta haastoi meidät jakamaan täydelliset retkiruokamme koko kansalle, 
joten päätimme luoda yksinkertaisen trangialla toteutettavan trion. Seu-
raavaan pänkokkeliin haastamme Jatun, jolta toivomme reseptiä maail-
man parhaasta purjehdusruuasta. 

 

Banaaniletut kahdelle 

Tarvitset:  

- 1 banaani 
-2 kananmunaa 

-1/2tl leivinjauhetta 

Muussaa banaani haarukalla. Parhaat letut valmistuvat hiukan tum-
mentuneista banaaneista. 
Vatkaa banaanin joukkoon munat ja leivinjauhe. Paista pannulla ja 
tarjoile esimerkiksi kinuskikastikkeen kanssa. Lisähaastetta saat 
paistamalla letut risukeittimen avulla. 



12 
 

Herkkukvinoa 

Tarvitset: 

-Kvinoaa 
-Halloumia 
-Kesäkurpitsaa 
-Porkkanaa 
-Mausteita 

Keitä kvinoa ja kasvikset 
kypsäksi. Lisää halloumi, sit-
ruuna ja mausteet. 

 
Täytetyt pihvitomaatit 

Tarvitset: 

-Pihvitomaatteja 
-Täytettä 

Aloita leikkaamalla pihvitomaateista 
kannat pois ja poista tomaattien si-
sus.   Tämän jälkeen valmista täyte. 
Täyte voi sisältää lähes mitä vain, esi-
merkiksi tonnikalaa, juustoraastetta, 
tuorejuustoja, yrttejä ja mausteita 
oman maun mukaan. Tomaattien sisuksen voi myös halutessaan lisätä 
täytteeseen, jolloin vältytään hävikkiruualta.  
Täytä ja kääri folioon. Kypsennä tomaatteja nuotiossa tai grillissä n.15min. 

Enni & Kerttu 
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OINAS (21.3-19.4)  
 
Salaperäinen kreivi hyökkää kimp-
puusi, mutta pelastut tilanteesta lei-
pomalla maailman isoimman leivän.  
 

HÄRKÄ (20.4-20.5)  
 
Sävellät maailmaa mullistavan sinfo-
niakonserton, mutta sävellyksesi va-
rastetaan.  
 

KALAT (20.2-20.3)  
 
Löydät roskakoristasi aikakoneen, 
jolla matkustat monen kymmenen 
vuoden päähän tulevaisuuteen, jossa 
muurahaiskarhu johtaa maatamme. 
 

RAPU (21.6-22.7)  
 
Löydät uuden lempielokuvasi, joka 
inspiroi sinua ohjaamaan oman elo-
kuvasi.  
 

LEIJONA (23.7-22.8)  

 
Tapaat risteilyllä uuden ystävän, 
mutta hän paljastuukin olevan kasa 
lokkeja naamioituneena ihmiseksi.  
 

NEITSYT (23.8-22.9)  
 
Lähdet matkalle lämpimään maahan, 
jossa nestehukka yllättää ja alat nä-
kemään harhoja. Harhaillessasi pus-
saat tietämättäsi kamelia.  
 

VAAKA (23.9-23.10)  
 
Löydät oveltasi kirjeen, jossa olevaa 
salakieltä lähdet selvittämään. Myö-
hemmin selviää, että salakieli olikin 
ystäväsi piirtämä kukkaketo.  
 

SKORPIONI (24.10-22.11)  
 
Saat kutsun liittyä astrologikerhoon, 
mutta syötyäsi buffetin omin nokki-
nesi, sinut potkaistaan pihalle.  
 

JOUSIMIES (23.11-21.12)  
 
Kalastat maailman suurimman ka-
lan, mutta hetken tarkastelun jäl-
keen kala paljastuukin ikivanhaksi 
peruukiksi.  
 

KAURIS (22.12-19.1)  
 
Kohtaat kadulla viisitoista kissaa, 
jotka johdattavat sinut salaiselle 
metsäaukiolle meditoimaan.  
 

VESIMIES (20.1-19.2)  
 
Näet unta, jossa putoat kuusta, 
mutta maa onkin muuttunut kasvis-
sosekeitoksi, mihin jäät uiskentele-
maan.  
 

KAKSONEN (21.5-20.6)  
 
Voitat lotossa, mutta palkintosi mak-
setaan sulatejuustoina.  
 

Horoskooppi 
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Seuraavalla 
sivulla Pänkyn 
faniposteri 
2019 
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Heikki 



16 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       



17 
 

TESTI: MILLAINEN PARTIOLAINEN OLET? 
                                            Teksti: Tarpojat 

       

 

  

4. Onko luonto sinusta tärkeä? 

B. Ihan OK. 🙃 

C. En nyt ihan niinkään sanoisi. 
A. Miten voit edes kysyä tuota?! Tie-

tysti! 😡 

 

5. Haluaisitko vaihtaa lippukuntaa? 

B. En tiedä. 

A. ÖÖ... En 😡 

C. Olen petturi (tai Petteri) 
 

1. Kuinka usein käyt kokouksissa? 

A. Käyn aina kokouksissa. 
B. Olen lähes joka kokouksessa. 
C. En käy kokouksissa usein... 
 

2. Käytkö leireillä? 

A. Olen aina leireilemässä! 😃 

C. Vihaan leirejä! 😠 

B. Olen JOSKUS leireillä. 🙃 

 

3. Omistatko partiohuivin? 

C. En tuhlaa rahaa! 😠 

A. Tietenkin! 😃 

B. Hukkasin sen... 😟 

 

 
Eniten A vastauksia. 

Ethän nyt huijaa? Olet tunnollinen partiolainen. 👍 Onnea! 
 

Eniten B vastauksia.  
Pidät partiosta, mutta et aina ehdi kaikkiin kokouksiin. Olet 

ihan passeli tyyppi! 🙃 

 

Eniten C vastauksia.  
Olet rehellinen partiolainen, mutta muista, että on olemassa 
kokouksia...  
 

Huom! Kurkkupupu suut-
tui, koska joku oli vienyt 
hänen kurkkunsa salaat-

tiin! 😭 
Siksi Hän on vaihtanut 
kirjaimien järjestystä. 

Ole siis tarkkana! 
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MIELIPIDEKIRJOITUS -PALSTA 

 

Metsähaaste partioon! 

Metsähaaste on hyvin partio henkinen kisa, joten miksei siitä ole 
partio versiota? Metsähaaste on luonnon läheinen kisa, jossa on 
vain voittajia. Kenenkään ei siis tarvitse surkutella häviötä. Us-
komme, että se olisi suosittu. Kisaajia voisi varmasti olla enemmän-
kin kuin siinä sarjassa. Siksi kysymme... MIKSI EI?! 

 

Koko lippukunnan kokouksia 

Mielestäni partiossa voisi olla enemmän koko lippukunnan yhteisiä 
kokouksia joissa pääsisi näkemään kaikkia ja viettämään aikaa yh-
dessä. 

 

Ulkoleikkejä 

Välillä olisi hauska leikkiä joitain leikkejä ulkona, kuten esim. piilosta 
tai tiikeriä. 
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Herkku-Tampion herkulliset tarinat 
Teksti: Herkku-Puput Hilu, Kaisa, Katru ja Suski 

 

Tampio on Lätynkääntäjien perinteikäs partiotaitokilpailu. 5.-6.10.2019 
kisa oli kaikkien aikojen herkullisin. Hauskaan kisatunnelmaan oli kutsuttu 
myös vieraileva lippukunta Kakskerran Kaksoispiste. Kisavartioita oli ennä-
tysmäärä ja meno oli… no, herkullinen! 

 

Tampion voittajat julkistetaan joulujuhlassa. Tähän voit rastittaa voittajat. 

 

 

 

             Herkku-Tampion bonustehtävä 
Keksikää tarina, joka sisältää sanat herkku, kurkku, tarkka, karku, 

kuski, lätkä, Kakskerta, luumu, piimä ja pullasuti. 

 

 

 

Turkoosi-sarja 

[  ] Erä Jormat 
[  ] Juusto Burilaiset 
[  ] Yksisarviset 

 

Lime-sarja 

[  ] Keksit 
[  ] Napaketut 
[  ] Urpojat 

 

Pinkki-Sarja 

[  ] MeKKKa 
[  ] PK 
[  ] Ren & Stimpy 
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Otteita kisavartioiden tarinoista 

 

Olipa kerran partiokunta Turussa. Sen nimi oli Lätynkääntäjät. He matkasi-
vat Kakskertaan ja löysivät hukkuneen ihmisen. Lippukunta nostivat ihmi-
sen vedestä. He kutittivat ihmistä pullasudilla että hän heräisi. Selvisi että 
ihminen oli vanha tyttö partiolainen. Tyttö heräsi. Lätynkääntäjät antoivat 
hänelle kurkkua, luumua ja piimää. Hänen taskussa oli herkkuja. He jakoi-
vat herkut ja sytyttivät nuotion. Vanha partiolainen karkasi nopeasti että 
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kukaan ei nähnyt. Lätkäläiset soittivat taksin ja lähtivät kuskin mukana 
pois. Sen pituinen se. (Yksisarviset) 

--- 

Olipa kerran pullasuti nimeltä Burilais Birkko. Eräänä päivänä hän päätti 
mennä ystäviensä Tarkka, Herkku, Kurkku, Karku ja Kuski pupun luokse. 
Puput asuivat Kakskerrassa. Matkalla Birkko näki kauniin luumupuun ja 
poimi sieltä herkullisimmat luumut. Kun hän saapui Kakskertaan ystä-
viensä luo he alkoivat syödä luumuja, juoda piimää ja katsoa televisiosta 
Lätkän järjestämää Tampio-kisaa. Sen pituinen se. (Juusto Burilaiset) 

--- 

Olipa kerran herkullinen kurkku mutta oli myös tarkka kuski.  Tarkka kuski 
ajaa Kakskertaa ja syö herkku luumua. Hän ajaa Kakskertaan pelaamaan 
lätkää. Kurkku karkaa Kakskerrasta Satavaan mukanaan pullasuti ja ostaa 
piimää. Piimällä hän voitelee talonsa käyttäen pullasutia. 

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 (Napaketut) 

--- 

Herkku kurkku pupu oli tarkka luumuistaan joita hän söi piimän kera. Hän 
vahti niitä siksi etteivät ne lähtisi karkuun, ja ettei kuski ajaisi niiden 
päältä. Hän asuu Kakskerrassa ja hänen lempiurheilulaji on pullasutilätkä. 
(Urpojat) 

--- 

Olipa kerran Martti. Martti harrastaa lätkää ja rakastaa luumuja. Hän asuu 
Kakskerrassa. Eräänä päivänä Martti löysi salaisen kurkku tarhan. Kurkut 
olivat valtavia. Yhtäkkiä kuului ääni. Martti juoksi piiloon kurkkujen taakse. 
Iso vanha bussi joka lojui pellon reunassa. Bussista tuli ulos vanha mies. 
Hän oli pelätty kurkku kuski. Kuskilla oli piimä ja pullasuti kädessä. Hän as-
teli lähimmän kurkun luo ja alkoi voidella kurkkua piimällä. Se siis oli valta-
vien herkku kurkkujen    salaisuus. Silloin Martti lähti karku matkalle. Hän 
katsoi tarkkaan ettei tallonut kurkkuja. Monta...monta vuotta myöhem-
min Martilla oli oma kurkku tarha. Siellä kasvoi maailman isoimmat ja her-
kullisimmat kurkut. Sen pituinen se! (Keksit) 



22 
 

Ensimmäsenä iltana herku-

teltiin hotseilla eli 

tyhjiksillä 

 

 

BROMUSKLYYVARI 

22.-27.7.2019 

 
Lätynkääntäjien vuoden 2019 kesäleiri jär-
jestettiin Heinänokassa. Yöt vietettiin tel-
toissa ja päivät kuluivat erilaisten ohjelmien 
parissa, niin maalla kuin merelläkin.  

Palataan kesäleirin tunnelmiin vielä hetkeksi 
kuvien kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Ilta huipentui pimeäpurjeh-

dukseen, jossa tutustuttiin 

esimerkiksi valomerkkeihin 

Tiistaina vietettiin retkipäi-

vää ja vierailtiin Ruissalon 

telakalla 

Montako partiolaista tarvitaan  

pystyttämään ruokakatos?  
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Illalla siirtyvät seik-

kailijat saapuivat let-

tukesteille 

ihmisketjuja… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Paikalle saatiin myös vie-

raileva tähti, kun Zorro 

Saarela saapui esittele-

mään Sigynin korjauksen 

edistymistä 

Keskiviikkona osa lähti  

purjehtimaan kohti lahjasaarta 

S4ndyn miehistön vaihto 

telakan laiturissa 

Samaan aikaan toisaalla 

oli ohjelmassa melontaa… 
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Perjantai kului rastiradan 

parissa 
Viimeisen illan juhlailtapala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nam 

sekä tietenkin jo perinteeksi 

muodostunut pizzauuni 
Samalla valmistui myös 

leirimerkki… 

…ja risudonitsi 
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”Leiri oli kaiken kaikkiaan varsin onnistunut 
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Seuraa lätynkääntäjiä somessa! 
  

 latynkaantajat  

Pänkyörkkeli on Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry:n lehti. 
 
Painosmäärä: 90 kpl 
 
Päätoimittaja: Jasmin Kaunisto 
 
Toimitussihteeri: Elli Hänninen 
 
Toimittajat: Kerttu Kairisto, Enni Näse, Hilu Näse 
 
Painopaikka: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän digipaino 
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