
1 
 

 Pänkyörkkeli 
2020 



2 
 

Päätoimittajan teksti 

Heippa vaan kaikille! Pänkyä on ollu mukavaa tehä ja meil on ollu ihan 

mahtava tiimi. Haluisin siks kiittää kaikkia jotka on ollu hommassa mukana. Tää 

vuosi on ollu aika sekava ja osittain tosi vaikee, mut kaikesta ollaan selvitty. 

Skololle ollaan nyt kotiuduttu kivasti ja toivon mukaan uusi vuosi tuo 

mukanaan uudet tuulet ja kokonaan uuden ajan. Ajan, jolloin ei pidä miettiä, 

onko kaveri kahden metrin, vai puolentoista metrin päässä. Tämä on varmasti 

kaikilla toiveissa. 

Tahdon vielä kiittää veljeäni (tai sihteeriä I, miten sen kukin tahtoo ilmaista) Eetua, joka auttoi 

minua kovasti lehden kanssa. Haluan kiittää myös kaikki muita, jotka kirjoittivat lehteemme jotain. 

Tähän loppuun pitäisi kai kirjoittaa jotain hauskaa, joten tässä olisi sitten "hauska" vitsi 

loppukevennykseksi: Kaksi mummoa meni mustikkaan, toinen ei mahtunut. 

~Malla 
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Lippukunnanjohtajan 

tervehdys 

Vuosi 2020 on ollut monella tapaa erikoinen. 

Meidän jokaisen elämässä on moni asia ja 

totuttu tapa muuttunut. On pitänyt keksiä ja 

oppia uusia tapoja tehdä ja toimia tilanteissa, 

jotka ennen ovat olleet itsestään selviä. 

Olemme joutuneet koko yhteiskunta 

yllättäen uuden eteen. Hienoa on ollut 

huomata kuinka partiossa opitut taidot ovat 

antaneet meille valmiuksia selvitä jopa 

pandemian keskellä. Kaiken kaaoksen 

keskellä olemme nähneet mitä partioihanteet 

käytännössä tarkoittavat.  

Kun keväällä yllättäen koulut, työt ja 

kahvikutsut siirtyivät etänä toteutettaviksi, 

myös partion kasvokkain tapahtuva toiminta 

jouduttiin keskeyttämään. Kukaan meistä ei 

ollut valmistautunut moiseen. Korona 

pandemia ja tuttujen rutiinien katkeaminen 

aiheutti meissä kaikissa huolta ja pelkoa. 

Kaiken epävarmuuden keskellä partiolaiset 

tunsivat vastuunsa ja tarttuivat toimeen.  Oli 

hienoa nähdä, kuinka nopeasti 

lätynkääntäjissäkin ideoitiin ja toteutettiin 

monenmoista etätoimintaa. Etätoiminnan 

myötä pääsimme kokeilemaan myös 

ystävyyden rakentamista yli rajojen 

muodossa, jota emme ehkä ennen olleet 

tulleet edes ajatelleeksi. Nyt tuo rajat 

saattoivat olla oman kodin seinät ja ne 

ylitettiin etäyhteyksillä.  

Partiolainen kunnioittaa toista ihmistä. Myös 

tämän olemme saaneet nähdä, sillä 

partiolainen todellakin noudattaa ohjeita 

käsienpesuista, turvaväleistä ja maskin 

käytöstä, suojellakseen itseään ja muita 

tartunnoilta. Jokainen koloiltaan saapunut, 

sudenpennuista aikuisiin, on hoitanut 

käsipesut ja käsidesit tunnollisesti, ilman 

erillistä huomautusta. Ja vaikka se tuntuu 

tylsältä, on koloilloista jääty pois aina, jos on 

ollut vähääkään oireinen. Tämä osoittaa, että 

partiolainen on luotettava.  

Tänä vuonna olemme joutuneet perumaan 

tapahtumia ja jättämään yöretkiä välistä. Me 

kaikki kaipaamme jo tunnelmallisia 

iltanuotioita ja makuupusseissa siskonpedillä 

nukuttuja öitä. Kaipaamme leikkejä, joissa ei 

tarvitse säilyttää turvavälejä vaan saa välillä 

myös olla ihan lähellä ystävää. Vielä niitä ei 

ole luvassa tämän vuoden puolella, mutta 

toivokaamme kaikki, että partiolaisten 

ihanteiden mukaan luotettavasti ja 

vastuuntuntoisesti toimimalla vuoden 2021 

aikana pääsisimme palaamaan aivan 

perinteisen partion tapoihin.  

Meidän uudenlaiset, kaikkien ikäkausien 

yhteiset koloillat ovat olleet meille kaikille 

tärkeitä yhteisöllisyyden kokemuksia. Niistä 

emme varmaankaan luovu edes, kun vihdoin 

pandemia on ohi. Kiitos koloilloista ja 

jokaisesta tänä vuonna toteutuneesta 

tapahtumasta kuuluu teistä jokaiselle. Teidän 

jokaisen vastuullinen toiminta on 

mahdollistanut partion jatkumisen läpi 

pandemian.  

Toivon jokaiselle lätynkääntäjälle läheisineen 

turvallista joulua ja parempaa uutta vuotta. 

Ja niin kuin vain pandemian keskellä voi 

iloisesti toivottaa: pysykää negatiivisina!   

<3: Heta   
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Uusi kolo 

Lätynkääntäjille muutokset alkoivat jo heti 

alku vuodesta, kun vanha kolo asetettiin 

käyttökieltoon kololta löytyneen kasvuston 

takia. Kolon varaston lattialta löytyi 

valkeanharmaata rihmastoa, josta ei heti 

voitu ulkonen perusteella päätellä, mistä on 

kyse. Kaikkien turvallisuuden takaamiseksi 

päädyttiin yhdessä Henrikinseurakunnan 

kanssa siirtämään toiminnan heti Lausteen 

seurakuntakotiin. Seurakunnan 

kiinteistöhoito otti asian hoitaakseen ja pian 

saimmekin tietää, ettei kasvusto ole ihmiselle 

haitallista.  

Lätynkääntäjien toiminta ja kolo päädyttiin 

siirtämään pysyvästi Lausteen 

seurakuntakodille, vaikka kasvusto 

todettiinkin harmittomaksi. Seuriksella 

toiminta lähti kevään aikana hyvin käyntiin ja 

nopeasti huomattiin sen tarjoavan aivan 

toisenlaisia mahdollisuuksia vanhaan 

pommisuojaan verrattuna. Vanhalle kololle ei 

internet yhteyksiä saatu toimimaan, eikä 

esimerkiksi tämän syksyinen leffailta olisi 

ollut mahdollinen. Vanhalla kololla ei 

myöskään kaikki ikäkaudet olisi mahtuneet 

turvallisesti pandemian aikana 

kokoontumaan, sillä tila ei olisi riittänyt 

turvaväleihin.  

Vielä uusi kolo ei ole valmis. Koloilloissa on 

syksyn aikana yhdessä pohdittu, mitä kololle 

kaivataan ja tarvitaan, jotta kolo saadaan 

partiomaisemmaksi, kolomaisemmaksi ja 

kotoisammaksi. Ideoita on tullut ja niitä 

hiljalleen toteutetaan.  

Adventtikalenterimyynnin tuotoista on osa 

sovittu käytettäväksi kolon sisustukseen. 

Lisäksi lahjoituksina on saatu esimerkiksi 

kaksi säkkituolia, jotka tekevät kolon kylmällä 

lattialla puuhastelusta mukavampaa. 

Vähitellen tilasta muokataan lätynkääntäjien 

näköistä ja juuri Lätkälle täydellistä. 

 

 

 

Teksti: Heta 
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3+ 1 asiaa, jotka kaikkien pitäisi tietää 

Erikoisten vaiheiden seurauksena, 
Lätynkääntäjät kokoontuvat nykyisin uudella 
kololla eli skololla Lausteen seurakuntakodilla 
eli seuriksella. Hämmästyt, kuinka 
mielenkiintoinen skolon tarina on. 

 
1 Miksi skolo on skolo 

Partiolaisten kokoontumistilaa kutsutaan 
perinteisesti koloksi. Oli se sitten pikkuinen 
nurkka tai palatsi uima-altaineen, se on aina 
kolo.  

Kun väestönsuojassa kellarissa sijainnut 
vanha kolomme jäi meille varastoksi, 
sekaannukset alkoivat välittömästi. ”Nähdään 
kololla” lausahdukset muuttuivat epäselviksi 
ja partiolaiset haahuilivat ympäri Laustetta 
etsien toisiaan.  

Selvennykseksi otettiin käyttöön kaksi termiä; 
skolo ja volo. Skolo tarkoittaa seuriksella 
olevaa koloa eli paikkaa, jossa pidämme 
koloillat. Volo on varastokolo eli vanha kolo. 
Nyt tiedät, mistä milloinkin puhutaan. 

2 Uusi skolo on oikeasti vanha kolo 

Kun Lätynkääntäjät perustettiin vuonna 1978, 
koloillat aloitettiin *tadadadattadaa* 
Lausteen seuriksella! Omaa huonetta ei 
saatu, vain yksi kaappi tärkeimmille 
tavaroille. Toki tuoreella lippukunnalla ei 
paljon mitään tavaraa ollutkaan.  

Vuoden 1979 syksyllä olimme haljeta 
riemusta, kun saimme ihka oman kolon, joka 
nykyään on siis vanha kolo eli volo. Täysin 
uusi käänne tilanteeseen tuli 2020 keväällä. 
Jälleen olimme haljeta riemusta, kun 
pääsimme takaisin lähtöruutuun eli Lausteen 
seurikselle.  

Lätynkääntäjien kolosekoilut muistuttavat 
jokseenkin saippuaoopperoiden 
juonenkäänteitä. Mikä oli alkuperäinen kolo? 
Mikä on uusi kolo? Mikä on vanha? Kuka 
tietää totuuden? 

3 Vihreä valo on kulkulupa 

Lausteen seuris on aina ollut tukikohtamme. 
Siellä on pidetty lukuisia juhlia ja 
kokoonnuttu paraatiin lähtöön kymmeniä 
kertoja. Jossain vaiheessa taloon asennettiin 
varashälyttimet. Saimme aikaa useammankin 
hälytyksen ennen kuin meille valkeni 
hälyttimen toimintaperiaate. 
Henrikinseurakunnan Petri-pappi opetti: ”kun 
valo on vihreä, saa kulkea.”  

Nykyisin hälyttimessä on ajastin ja avainta ei 
tarvitse tavallisena koloiltana kääntää. 
Kannattaa silti tarkastaa, että valo on vihreä! 

 + Samat naamat samoilla pöydillä jo 70-
luvulla  

Skolon sisustusta dominoivat Alvar Aallon 
suunnittelemat pöydät ja tuolit. Osa 
kalusteista on alkuperäistä 70-luvun 
tuotantoa. Samojen pöytien ääressä jotkut 
lätkäläiset söivät hapankorppuja ja liimasivat 
silkkipaperipalloja äitienpäiväkortteihin jo 
silloin. 

 

Teksti: Hilu 
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#etäpartio 
 
Vuoden 2020 aikana ympäri Suomen on 
kehitetty uudenlaista partiotoimintaa, 
etäpartiota. Myös Lätynkääntäjät tarttuivat 
haasteeseen heti kun Suomen Partiolaisilta 
tuli ohje keskeyttää kasvokkain tapahtuva 
toiminta.  
Jo valmiiksi suunniteltu kevätretki Metsän 
siimeksessä siirtyikin etäretkeksi. Somen 
kautta tuon viikonlopun aikana haastettiin 
lätynkääntäjiä nukkumaan kotona 
makuupussissa, syömään 
retkiruokailuvälineillä ja tietenkin tiskaamaan 
omat astiat, ihan niin kuin oikeallakin retkellä 
tehtäisiin.  
Koloiltojen korvaaminen etätoiminnalla 
tuntui alkuun haasteelliselta. Eri ikäkaudet 
kokeilivat erilaisia tapoja. Toteutettiin 
haasteita, viestiteltiin chateissa ja pidettiin 
etäkokouksia videoyhteydellä. Monta kivaa 
tapaa harrastaa yhdessä keksittiinkin. Myös 
Yrjönpäiväjuhla vietettiin tänä vuonna 
videoyhteydellä. Kaikkia lippukuntalaisia 
kannustettiin myös osallistumaan Koti 
kolona-etäpartiomerkin suorittamiseen. Niitä 
on varattuna koko lippukunnalle ja 
ensimmäiset merkit saatiin jakoon 
joulujuhlassa.  
Aivan mahtavia ja luovia tapoja 
somepartioida keksittiin vaikka kuinka 
monta. Lätynkääntäjien Youtube-kanavalle 
teki lippukunnan perustaja Zorro hienoja 
partiolaulukaraokevideoita, jotka toki 
löytyvät sieltä edelleen. Mari järjesti 
lippukuntalaisille käsityöliven, pääsiäisenä 
tehtiin yhdessä mämmiä ja vappuna simaa. 
Kevään yksi ehdottomista kohokohdista oli 
Instagramissa julkaistu Pansinger, jossa 
päästiin arvuuttelemaan, kuka laulaa pannun 
takana. Mikäli et vielä seuraa Lätynkääntäjiä 
Instagramissa tai Facebookissa, tee se nyt! 
Lätynkääntäjät löydät molemmista  
 
Teksti: Heta 
 
 

 
 
käyttäjätunnuksella @latynkaantajat. 
Kannattaa myös seurata aihetunnisteita 
 #lätynkääntäjät ja #s4ndy sekä tietenkin 
laittaa ne aina tunnisteiksi omiin 
somepostauksiin. 
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Kuvia etäpartiosta 
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Sudarien päiväkirjasta        

 

22.9.-20 

Tänään partiossa kerättiin metsästä roskia, löydettiin jopa kalsarit ja myös telkkari? 

Ja pyörä. Oli kyllä kivaa mutta onneksi ei ollut paljon roskia ja lopuksi saatiin pillimehua ja luettiin 

Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä. The end... 

~Elina 

 

 

 

 

 

Henkan kisat 

Lauantaiaamuna saavuimme Katariinanlaaksoon partiokisoihin. Meidät jaettiin joukkueisiin. 

Joukkoiden nimet olivat Pallokalat ja Kalapallot. Ensimmäinen tehtävä oli rakentaa Sibelius-boksi, 

johon keräsimme tavaroita luonnosta. Rastilla yksi meille jaettiin laput, joissa oli asioita jotka oli 

hyviä Itämerelle ja asioita jotka olivat huonoja Itämerelle. Rasti kolme oli kiva vene tehtävä ja rasti 

kaksi oli hauska tunnistus tehtävä. Neljäs rasti oli ruoka rasti. Meidän piti tehdä mahdollisimman 

värikäs leipä. Rasti viisi oli kysely tehtävä. Rastilla kuusi piti tunnistaa maa ja sillä kielellä oleva 

"meidän meri" sana. Rastilla seitsemän meille annettiin paljon kirjaimia, joista piti tehdä 

Itämereen liittyviä sanoja. Rasti kahdeksan oli merialias. -Vilho 
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Viime kerralla luettiin pallokalojen päiväkirjan sivut ja ehdotettiin Pänkyörkkeliin, mitä laitettaisiin 

siihen lehteen ja puhuttiin partion adventtikalentereista. Me opeteltiin miten myydään  partion 

adventtikalentereita ja opittiin reilu myyjä ja epäreilu. Kaikki sai kangaskassin, jossa oli viisi partion 

adventtikalenteria. Hyvää joulua. 

~Nella 
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Testit 

MIKÄ PLANEETTA OLET? 

 

1. Ryhmätyössä yksi luokkakaverisi 

jättää hommat tekemättä. Mitä 

ajattelet? 
A. Täytyy kysyä häneltä, miksei hän 

ole tehnyt osuuttaan. 
B. Ehkä hänellä oli kiireitä. Voin 

varmaan tehdä hänenkin 

osuutensa. 
C. Tarjoudun auttamaan hänet 

tehtävän alkuun. 
 

2. Jos saisit matkustaa ajassa, mihin 

aikaan matkustaisit? 
A. Haluaisin nähdä dinosaurukset. 
B. Menisin kaukaiseen 

tulevaisuuteen. 
C. Matkustaisin keskiajalle. 

 
3. Minkä kyvyn haluaisit? 

A. Kyvyn puhua eläimille. 
B. Kyvyn puhua monia eri kieliä. 
C. Osata kaikki urheilulajit. 

 
4. Mikä on lempi kouluaineesi? 

A. Liikunta!  
B. Kuvaamataito! 
C. Joku muu.  

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eniten A-vastasuksia: 

Olet Saturnus. Olet reipas ja ahkera. 

 

Eniten B-vastauksia: 

Olet Jupiter! Sinulla on suuri sydän. 

 

Eniten C-vastauksia: 

Olet Venus! Olet ystävällinen ja kiltti.  
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Millainen lätynkääntäjä 

olet/olisit? 
 

1. Käytätkö partiohuivia kokouksissa? 

a.) kyllä, aina 

b.) välillä 

c.) en koskaan 

 

2. Käytkö kokouksissa? 

a.) aina 

b.) joskus 

c.) en ikinä 

 

3. Käytkö leireillä? 

a.) Aina 

b.) Välillä 

c.) Mitä ajattelet? En koskaan! 

 

 

 

 

4. Tiedätkö meidän partion veneen nimen? 

a.) Tottakai 

b.) En ole varma 

c.) Onko meillä vene? 

 

5. Tykkäätkö lätyistä? 

a.) Joo ne on parhaita!! 

b.) En kauheasti välitä 

c.) Hyi! Kuka niistä tykkää?? 

 

6. Kuinka useasti käyt purjehtimassa? 

a.) Aina kun on mahdollista 

b.) Silloin tällöin 

c.) en tiedä vieläkään että meillä olisi vene! 

 

Eniten A vastauksia: Olet paras partiolainen 

ja olet kaikessa mukana. 

Eniten B vastauksia: Olet aina aktiivisin 

partiolainen. Sinun on pakko jatkaa partiota! 

Eniten C vastauksia: Tiedätkö edes mikä on 

partio?  

 

 

Tekijä: Netta
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Mielipiteitä 
             

            Vastuu 

Pänkyä tehdessä olen huomannut 
arvostavani vastuuta ottavia ihmisiä 
enemmän ja enemmän. Arvostus kuitenkin 
hiipuu pois, jos ihminen ei ”pystykään” 
tekemään edes pientä tehtäväänsä kunnolla 
loppuun. Olen huomannut jo pelottavan 
monta kertaa, että ihmiset sanovat saavansa 
asiansa valmiiksi deadlineen mennessä, 
mutta kiikuttavatkin puolivalmiin työnsä kaksi 
viikkoa viimeisen deadlinen jälkeen. 
Ihmettelen suuresti, kuinka hankalaa on 
kirjoittaa pieni, muutaman virkkeen teksti, 
varsinkin kun aikaa on yleensä ollut viikkoja?! 
Eikö sen kaukosäätimen tai kännykän voisi 
jättää pariksi sekunniksi sivuun, ja keskittyä 
tekemään yhdessä sovittuja 
tavoitteita?  Pyydänkin siis nyt ihmisiltä sitä, 
että jos suostuu tekemään jonkun yhteisen 
tehtävän, (joko koulussa, partiossa, töissä tai 
missä onkaan), sen tekee myös kunnolla 
loppuun! 

PS: Näin korona aikana on myös tärkeää että 

kaikki ottaa vastuuta pesemällä kätensä ja 

käyttämällä maskia. Kiitos jos et ole idiootti:) 

 

Vihainen toimittaja 

 

             

 

 

Ruokaa kokouksiin 

Mielestäni partio kokouksissa pitäisi saada 

ruokaa. Joskus kokoukset ovat pitkiä ja 

nuorten tulee saada syödä. Sitä paitsi erilaiset 

ruuat ja herkut voivat olla osa eri maiden 

kulttuureja ja muiden kulttuurien ja ihmisten 

ymmärtäminen voisi olla helpompaa ruuan 

kautta. Kukapa ei pitäisi syömisestä? 

T: Nälkäinen toimittaja 

 

 

Tietovisa 

Ympyröi oikea vaihtoehto 

1. 2+2=  a) 22 b) 4 

2. Mikä ei kuulu joukkoon? a) omena b) 

porkkana c) banaani 

3. Mikä näistä eläimistä ei nuku 

talviunta? a)karhu  b)mäyrä c)lintu 

4. Miksi flamingot ovat pinkkejä? a)Ne 

syntyvät sellaisiksi. b)Ne syövät 

katkarapuja 

5. Onko Turkin pääkaupunki… a)Ankara 

b)Enkara c)Istanbul 

 

Tekijä: Emilia

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Horoskoopit 

 

Oinas (21.3-19.4) 

Suuri yksisarvinen lentää talosi yli ja kertoo 

sinulle suuren salaisuuden. 

 

Härkä (20.4-20-5) 

Kanafarmin omistaja tulee tapaamaan sinua ja 

ostat häneltä kolme tipua. 

 

Kaksonen (21.5-20.6) 

Kauan kadoksissa ollut sukulaisesi löytää 

sinut ja kertoo olevansa Espanjan kuninkaan 

serkku. 

 

Rapu (21.6-22.7)  

Kuulet radiosta, että keisaripingviineistä on 

tullut Ranskan vallitsijoita. Asiaa tutkittuasi 

päädyt itsekin Ranskaan tekemään töitä 

pingviineille.  

 

Leijona (23.7-22.8) 

Löydät avaimen, jolla pääset salaisen oven 

kautta taikamaalimaan.                                                    

 

Neitsyt (23.8-22.9) 

Voitat arvonnassa mysteerilaatikon, jonka 

sisällä on maailman suurin pähkinä.  

 

Vaaka (23.9-23.10)  

Tapaat pienen koiran ja alatte pelata joka 

torstai Trivial pursuittia.  

 

 

 

Skorpioni (24.10-22.11) 

Istuttaessasi kaktusta löydät kiiltävän miekan, 

joka kuului ennen ritarille.  

 

Jousimies (23.11-21.12) 

Suuri yllätys odottaa sinua melkein nurkan 

takana. Saat pitää sen, jos vain osaat 

taikasanan. 

 

Kauris (22.12-19.1) 

Suunnitelmiisi tulee suuria muutoksia, kun 

merileijonat majoittautuvat luoksesi 

kuukauden ajaksi. 

 

Vesimies (20.1-19.2) 

Melkein tukehdut pähkinöihin. Siitä 

toivuttuasi lahjoitat puolet omaisuudestasi 

oraville. 

 

Kalat (20.2-20.3) 

Tulet kohtaamaan vaaroja kotimatkallasi. 

Muista, että tukenasi on kuitenkin kolme 

pienetä karhukaista. 
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Syysretki 21.11. 

Lätkäläiset menivät lauantaina 21.11.2020 Kunstenniemeen. Menimme sinne tilaus bussilla. Matka 

oli tylsä ja pitkä. Kun pääsimme perille kävelimme leiripaikalle. Seuraavaksi otimme puukot 

mukaan ja menimme nostamaan lipun. Lipun nosti tarpojista Vilma ja Emma. Sitten menimme 

laavulle missä oli nuotio. Meille näytettiin miten tehdä hyviä polttopuita. Sitten saimme alkaa itse 

tekemään niitä. Kun puut oli valmiit tehtiin tuli. Sitten meille näytettiin miten tehdään 

porkkanakukkoja. Niihin tuli kaksi ruisleipää, porkkanaa, juustoa niiden lisäksi sai valita mitä muuta 

siihen haluaa vaihtoehtoja oli muummuassa hunajaa ja oregano (en muista muita). Ennen leipien 

valmistamista kirjoitimme nimet pikkuisiin puihin ja ne puut laitettiin leivän viereen. Leivät 

laitettiin nuotiolle. Meille sanottii, että menkää etsimään metsästä sopivia makkaratikkuja. Sitten 

makkaratikut piti veistää sopiviksi. Käytiin hakemassa aikuiselta makkara ja menimme nuotiolle 

paistamaan makkarat. Sen jälkeen oli vapaa-aikaa. Sitten meidät jaettiin kahteen ryhmään mutta 

tarpojat menivät johonkin muualle. Toinen ryhmä teki sytykeruusuja ja toinen meni kävelylle. 

Kävelyllä löytyi suuri maja, jonka sisällä löytyi linnunpesä ja näimme myös hevosia. Kun ryhmät 

olivat tehneet tehtävänsä söimme välipalakeksejä ja juotiin pillimehuja. Tarpojat menivät 

tekemään jotain ja saimme tietää että meillä oli olympialaiset. Ryhmä nimeltä Ankat voitti. Tauolla 

menimme saunaan vaatteet päällä, siellä kuulimme uuden partiolupauksen. Sen jälkeen me 

käveltiin katoksen luo. Sitten leikimme pikipataa ja maa, meri, laiva. Sitten söimme kanapihvejä ja 

perunaa ja jälkiruokana oli jäätelöä. Jokainen aikuinen otti kolme tai kaksi lasta. Aloimme 

kävelemään bussille päin ja käytimme taskulamppuja, koska etsimme heijastimia. Heijastimissa oli 

lappu jossa oli pieni kohta tarinasta. Saavuimme bussille ja lähdimme kohti Kirjurinaukiota. Kun 

saavuimme Kirjuriaukiolle lähdimme kotiin.                                                                                                                          

Tekijä: Nella🐷(sudenpentu) 
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Salaperäinen artikkeli (joka on lisätty päätoimittajan suostumuksella) 

 

ANSIOITUNEET 
 

Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali 

 

 

 

 

Kaisa Ruohonen 
Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomitali 

 

 

 

 

Mari Sandell 
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Uusi partiolupaus 
 

Marraskuun 14. päivänä vuonna 2020 Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa päätettiin ottaa 

käyttöön uusi partiolupaus. Partiolupaus on osa partion peruskirjaa, jossa määritellään partion 

päämäärä ja arvot. 

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka 

ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Lisää voit lukea osoitteesta 

www.partio.fi/partiolupaus. 

 

Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa 

<ikäkauden> ihanteita joka päivä. 

  

 

 

Tietovisan Oikeat vastaukset: 

1. b 

2. b 

3. c 

4. b 

5. a 

 

 

 

Katso video partiolupauksesta → 

 


