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Toimituksen sana 
 
Tiesitkö, että alkuperäinen partiohuivi on ollut väriltään vihreä tai, että 
tytöt käyttivät leireillä 1970-luvulle saakka niin sanottua leiripukua? 
 
Partioasu on  B-P:n suunnittelema. Asua suunnitellessaan, otti hän mallia 
Etelä-Afrikan poliisivoimien univormusta. Asuun kuului polvihousut, 
polvisukat, paita, sauva sekä leveälierinen hattu. Partiohuivia osattiin 
hyödyntää monella tavalla. Partiohuivi suojasi niskaa auringon paahteelta, 
toimi nenäliinana tai tarvittaessa kolmioliinana hätätapauksissa. Lisäksi 
partiolaisilla oli sauva, joka oli jokaisen partiolaisen henkilökohtainen 
tunnus. 
 
Partiolaisten käyttämä yhtenäinen asu antaa partioliikkeelle omaleimaisen 
ilmeen. Partioasun tarkoituksena on osoittaa, että kaikki partiolaiset 
kuuluvat yhteen. Partioasuun kuuluu vähintään partiopaita sekä 
partiohuivi, siistit housut tai hame sekä kengät. Halutessaan partioasua 
voi täydentää partiovyöllä, pillinaurulla ja partiopillillä, Gilwee-nappuloilla 
ja päähineellä.  
 
Lähde: 
https://fi.scoutwiki.org/Partioasu 
  

Töräyksen toimitus 
 
Päätoimittaja: Marjo Anttila 
 
Toimittajat: Nuppu Nousiainen 
  Emma Istukaissaari 
 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 
 

Painopaikka: Grano Lahti 
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SAMOAJA-	&	VAELTAJATAPAHTUMA	ULAPPA	5.-7.7.2019	
https://www.partio.fi/event/lap-ulappa-samoaja-vaeltaja-

tapahtuma/	

ILVES19	24.7.-1.8.2019	
http://www.ilves19.fi/	

JAMBOREE	22.7.-2.8.2019	

HARRASTEMESSUT	30.-31.8.2019	

JOHTAJATULET	30.8.-1.9.2019	
https://www.partio.fi/nyt/johtajatulet/	

NASTAPARTION	JOHTAJIEN	KEVÄTRETKI	8.-.6.2019	

TOIMINTAKAUDEN	AVAUS	LUOMANIEMI	21.8.2019	

Seuraava	Töräyksen	deadline	1.9.2019	
Jutut	spostiin	marjoanttila96@gmail.com	

otsikolla	Töräys3/19	
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Reissu19	Partioparaati	
Tampere	5.5.2019	

	

	
Nastapartio	osallistui	partioparaatiin	54	henkilön	voimin.	
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LINTULEIRI	15.-17.2.2019	
	
Helmikuun	puolessa	välissä	
Sudenpennut	ja	Seikkailijat	viettivät	
mukavan	viikonlopun	Lintuleirillä	
Luomaniemessä.	Leiri	alkoi	
perinteisesti	perjantaina	ja	illan	
ohjelmaan	kuului	majoittumista,	
ulkoleikkejä	sekä	hartaus	ennen	
nukkumaanmenoa.		
	
Itse	ohjelma	painottui	lauantaille.	
Herätyksen,	lipunoston	ja	
aamupalan	jälkeen	sudenpennut	sekä	seikkailijat	jaettiin	omiin	ryhmiin.	Sudenpennut	
kokoontuivat	Luomaniemen	askartelusaliin,	jossa	he	johtajien	avustuksella	rakensivat	perinteisiä	
linnunpönttöjä.	Jokainen	pääsi	vuorollaan	sahaamaan,	naulaamaan	sekä	käyttämään	
sähköväännintä.	Samaan	aikaan	seikkailijat	kokoontuivat	Luomaniemen	yläsaliin,	jossa	heillä	oli	
ohjelmassa	leikkejä	ja	partiolauluja.	Seikkailijoita	jaettiin	vielä	pienempiin	ryhmiin,	joissa	he	
pääsivät	johtajien	avustuksella	valmistamaan	talipalloja	Luomaniemen	keittiössä.	Aamun	
ohjelmaan	tuli	lyhyt	tauko	lounaan	merkeissä,	jonka	jälkeen	sudenpennut	sekä	seikkailijat	
vaihtoivat	ohjelmaa.	Sudenpennuilla	oli	vuorossa	leikit,	partiolaulut	sekä	talipallot.	Kun	taas	
seikkailijat	pääsivät	rakentamaan	linnuille	avopönttöjä.		

	
Välipalan	jälkeen	pääsimme	vihdoin	ulos.	Ulkona	oli	mukavan	aurinkoinen	keli	ja	lapsista	oli	
hauskaa	pelata	hankirugbyä	eli	rytkyä	sekä	muita	ulkoleikkejä.	Kun	energiaa	olimme	saaneet	
kulutettua	mukavasti,	siirryimme	takaisin	Luomaniemen	yläsaliin,	jossa	vuorossa	oli	yksi	leirin	
kohokohdista,	Ohto	Oksasen	Lintuvisa.	Lapset	jaettiin	4	–	6	hengen	joukkueisiin.	Salin	seinälle	
heijastettiin	kimuraisia	lintu	aiheisia	kysymyksiä	ja	lapsille	annettiin	useita	eri	vastausvaihtoehtoja.	
Jokaisesta	oikeasta	vastauksesta	sai	noutaa	joukkueen	vahvuuden	verran	karkkeja.	Vaikka	voittaja	
joukkuekin	löydettiin,	kaikki	olivat	tyytyväisiä,	kun	jokainen	joukkue	sai	hyvän	saaliin	karkkeja.		
Lipunlaskun	ja	päivällisen	jälkeen	päästiin	syömään	lintuvisan	palkintokarkkeja	ja	osalle	avautui	
mahdollisuus	saunomiseen.	Tyttöjen	saunavuoro	oli	ensin,	jonka	aikana	Sudet	Tarpojaryhmä	oli	
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järjestänyt	pojille	iltaohjelmaa.	Iltaohjelmaan	kuului	yhteisiä	leikkejä,	sketsejä	sekä	erilaisia	
partiohuutoja.	Sudet	pääsivät	esittämään	ohjelman	toisenkin	kerran	tytöille	sillä	aikaa	kun	pojat	
kävivät	saunomassa.	Iltapalan	jälkeen	pelattiin	lautapelejä	ja	hartauden	jälkeen	pääsimme	
nukkumaan.	
	
Sunnuntai	alkoi	kukonlaululla	keskusradiosta,	jonka	jälkeen	siirryimme	lipunnostoon	ja	
aamupalalle.	Sunnuntain	pääohjelma	oli	tupien	ja	leirikeskuksen	siivous.	Tämä	hoitui	niin	ripeästi,	
että	kerkesimme	vielä	pihalle	ulkoleikkeihin	ennen	lipunlaskua	sekä	leirin	loppumista.	
Kokonaisuudessaan	viikonloppu	oli	onnistunut	ja	kaikki	lähtivät	kotiin	hyvissä	mielin.	
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Pitkis2019	
 
Sudet ensimmäistä kertaa OrVi sarjan kisoissa. 
 
Ensin lähdimme 6.00 Nastolasta. Pysähdyimme 
Padasjoen abc:lle. Jamppa meni vessaan ja 
unohti katsoa onko vessapaperia, joten hän soitti 
Juhon tuomaan vessapaperia. Sitten lähdimme 
jälleen ajamaan kohti Jämsää. Kun pääsimme 
Kaipolan koululle, me ilmoittauduttiin kisoihin. 
Kisat alkoivat myöhässä. Kisat lähtötehtävänä oli 
tehdä porkka. Porkka on hiihtosauva. Kun 
olimme saaneet porkan valmiiksi, saimme kartan 
ja lähdimme suunnistamaan seuraavalle rastille, 
jossa meidän piti vastata 
monivalintakysymyksiin. Kun saimme kirjoitettua 
vastauksen kaikkiin kysymyksiin, saimme nähdä, 
että reitti oli loppu matkan mutaa. Kakkosrasti 
meni täydellisesti! Kolmas rasti meni aivan päin 
pyllyä koska saimme huonot ohjeet ja sen takia 
kävelimme melkein kaksi kilometriä turhaan. 
Matkalla meidän piti etsiä kuvia, joitten kanssa oli 
numeroita. Numerot piti laskea ja sitten 
menimme tyypille joka antoi meille ohjeet, että 
meidän piti patikoida yhden ämpärin luo ja 
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kääntää se. Kun pääsimme neljännelle rastille, 
saimme levätä ja syödä. Lähdimme suorittamaan 
neljännettä rastia, jossa me puhuimme radio-
puhelimen kautta toisillemme ja rakensimme 
toisen antamilla ohjeilla Lego-rakennuksen. 
Viidentenä meillä oli tehtävänä rakentaa Tontun 
riippumatto ja vastata sähkö kysymyksiin. 
Kuudennella rastilla me teimme Svetsiläistä  
aamupalaa, eli Röstiä. Seitsemännellä rastilla oli 
muistaa keppihevosrata ja yhden piti ratsastaa 
se. Kahdeksannella rastilla oli pikasuunnistus 
koulun pihalla, ryhmän jäsenet yhteen 
kiinnitettynä narulla. Sudet sijoittuivat sijalle 
12/16 vihreässä sarjassa pisteillä 23,5/60. 
Kotimatkalla pysähdyimme jäätelölle. Menossa 
mukana Juho, Lenni, Jasmin, Kerttu ja Eerika. 
Hovikuljettajina toimi Jamppa ja Juha. 
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SUDARI 
	
Löydätkö	vähintään	32	sanaa?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Osaatko	yhdistää	juhlapyhän	sekä	oikean	ajankohdan?	

E	 P	 U	 U	 K	 K	 O	 I	 T	 A	 R	 R	 A	 I	
A	 R	 T	 V	 O	 O	 P	 L	 U	 L	 N	 N	 E	 A	
E	 S	 U	 S	 I	 T	 Ö	 A	 L	 A	 Ä	 A	 S	 U	
R	 A	 U	 P	 A	 I	 S	 A	 I	 K	 H	 T	 J	 R	
I	 M	 K	 S	 U	 D	 E	 N	 P	 E	 N	 T	 U	 I	
V	 M	 L	 A	 J	 A	 V	 N	 U	 U	 E	 L	 S	 N	
I	 A	 I	 N	 V	 P	 R	 E	 P	 I	 N	 E	 V	 K	
U	 L	 E	 D	 A	 S	 I	 M	 U	 L	 Ä	 T	 A	 O	
H	 N	 V	 I	 P	 O	 K	 V	 P	 I	 A	 R	 E	 V	
O	 E	 K	 A	 A	 L	 I	 E	 L	 I	 M	 A	 S	 A	
I	 V	 S	 L	 T	 O	 T	 M	 A	 H	 K	 I	 O	 R	
T	 L	 E	 A	 J	 K	 A	 E	 H	 E	 A	 U	 P	 J	
R	 K	 J	 K	 A	 M	 I	 N	 A	 T	 N	 K	 M	 O	
A	 A	 S	 A	 M	 A	 L	 A	 S	 R	 A	 K	 A	 I	
P	 A	 R	 A	 A	 T	 I	 M	 I	 N	 E	 I	 S	 U	

Vappu	 1.1	
Laskiaissunnuntai	 14.2	
Pyhäinpäivä	 1.5	
Uudenvuodenpäivä	 20.-26.6	välinen	lauantai	

Joulupäivä	 6.1	
Pitkäperjantai	 7	viikkoa	ennen	pääsiäistä	

Tapaninpäivä	 26.12	
Ystävänpäivä	 25.12	
Juhannuspäivä	 Pääsiäispäivää	edeltävä	perjantai	

Loppiainen	 31.10.-6.11	välinen	lauantai	
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SIVUT 
	
Mikä	tähdistä	löytää	sydämen	luo?	

 
	
 
Yhdistä.	
Leiri	 	 Paikkakunta	 Vuosi	 	 Leiriläisiä	
Roihu	 	 Koli	 	 1990	 	 n.	9	000	
Kilke	 	 Kannonkoski	 2016	 	 n.	14	500	
Tarus	 	 Jämijärvi	 	 1985	 	 n.	13	500	
Loisto	 	 Evo	 	 2010	 	 n.	10	000	
Tervas	 	 Evo	 	 1979	 	 n.	17	000	
Miilu	 	 Padasjoki		 2004	 	 n.	12	200	
Karelia	 	 Hanko	 	 1996	 	 n.	10	000	
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ILVES19-PIIRILEIRIN	ENNAKKOVIIKONLOPPU	12.-13.4.2019	
	
Huhtikuussa	Ilves19-piirileirille	osallistujat	kokoontuivat	
Luomaniemessä	ennakkoviikonlopun	merkeissä.	Seikkailijat,	
tarpojat,	samoajat,	vaeltajat	ja	aikuiset	saapuivat	leirille	jo	
perjantai-iltana.	Ilta	käytettiin	hyödyksi	värjäämällä	paitoja	
piirileirin	karnevaaleja	varten.	Lauantaiaamuna	sudenpennut	
saapuivat	leirille	ja	heti	aluksi	kaikille	esiteltiin	leirille	osallistuvat	
johtajat,	jotta	jokainen	ikäryhmä	tunnistaisi	omat	vetäjänsä	sekä	
leirilippukunnan	johtajat.	Lisäksi	askartelimme	pyykkipojista	
”nimilaput”	leirin	ilmoitustaulua	varten.	Tämän	jälkeen	
jakauduttiin	ikäryhmittäin	valmistelemaan	leirin	muita	
ennakkotehtäviä.	Sudenpennut	tutustuivat	hieman	tarkemmin	
toisiinsa	sekä	akeloihin.	Lisäksi	akelat	kertoivat	heille	tarkemmin	
leiristä	ja	leirielämästä.	Seikkailijat	kunnostivat	leirin	
ilmoitustaulua	yhdessä	sampojen	kanssa.	Tarpojat	ja	samoajat	suunnittelivat	leiriporttia	yhdessä	
luotsinsa	kanssa.		
	
Lounaan	jälkeen	ohjelmassa	oli	lisää	ennakkotehtäviä.	Sudenpennut	askartelivat	viirejä,	kun	taas	
muut	ikäryhmät	askartelivat	Slämäreitä	ja	jatkoivat	karnevaalipaitojen	koristelua.	Sudenpentujen	
viireistä	tuli	erittäin	hienoja	ja	piirileirillä	tullaan	näkemään	karnevaaleissa	erittäin	värikkäitä	
Nastapartion	edustajia.		
	
Leiri	päättyi	lauantai	iltapäivänä	vanhemmille	pidettyyn	Ilves19-leiri-infoon.	Leiri-infoon	saapui	
mukavasti	vanhempia	ja	leirilippukunnanjohtaja	Maija	piti	kattava	esityksen	tulevasta	leiristä.	
Leirille	on	tulossa	yli	4500	partiolaista.	Nastapartiosta	on	lähdössä	yli	60.	Leirilippukunnassamme	
on	reilut	130	partiolaista	kun	mukana	on	Kymen	Kotkien	sekä	HSV:n	jäseniä.	Ennen	piirileiriä	
järjestetään	vielä	yksi	infotilaisuus,	mutta	siitä	tulee	tarkempaa	tietoa	lähempänä	ajankohtaa.		
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019 KESÄKUU-SYYSKUU 
 
 
 
KESÄKUU 
 
Alueiden kesäillat (vapaamuotoinen aluetapaaminen)  
3.-11.6.2019 Ko-Gi 132 -kurssin leiriosa (SP) 
8.-9.6.2019 Johtajien kevätretki/kauden päättäjäiset  
7.-9.6.2019 Ko-Gi-kurssien 131 ja 135 haikkiosa (SP)  
14.-16.6.2019 Veneenohjaajakurssi, käytäntö (Häme)  
14.-19.6.2019 Ko-Gi 133 -kurssin leiriosa (SP)  
24.-29.6.2019 Ko-Gi 134 -kurssin meriosa (SP)  
26.6.-26.7.2019 Explorer Belt (SP) 
 
 
 
HEINÄKUU 
 
5.-7.7. Samoaja- ja vaeltajatapahtuma Ulappa, Päijänne (LAP)  
11.-14.7.2019 Ko-Gi 129 -kurssi (TG) – Tre Stränder (SP)  
22.7.-2.8.2019 Maailmanjamboree 2019  
19.-23.7.2019 Ilves19 rakennusleiri (Häme)  
24.7.-1.8.2019 Ilves19 (sudenpennut 24.-27.7.) (Häme) 
 
 
 
ELOKUU 
 
1.-4.8.2019 Ilves19 purkuleiri (Häme) 
14.8.2019  Johtajien syyskauden avajaiset 
21.8.2019 LPK:n syyskauden avaus Luomaniemessä 
23.-25.8.2019 Partiojohtajaperuskurssi 2/2019, II-osa (Häme)  
23.-25.8. Ryhmänohjaajakurssi 1, 2. osa (LAP)  
29.-30.8.2019 Johtajatulet -etkot Ko-Gi -kursseille 131, 132, 133, 134, 135 
(SP)  
30.8.-1.9.2019 Johtajatulet (SP)  
30.-31.8. Harrastemessut, Lahden messukeskus (Kaupunki/LAP)  
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SYYSKUU 
 
2.9.2019 O365- ja Jemma-koulutus luottiksille (Häme)  
7.-8.9.2019 EA1 (Häme)  
10.9.2019 Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, aloitustapaaminen (Häme)  
12.-15.9.2019 Kipparikurssi, käytännön osa (SP)  
13.-15.9.2019 Partiojohtajaperuskurssi 4/2019, I-osa (Häme)  
14.-15.9.2019 Aikuisten Retkeilykurssin ja Vaelluskurssin teoriaosa (Häme)  
17.9.2019 Partiojohtajaperuskurssin 3/2019, 2. tapaaminen (Häme)  
21.9. Kitt, Kokoikäkauden tarpojatapaaminen (LAP)  
21.9. Vanhat K:lla (LAP)  
21.-22.9.2019 Aikuisten akelakurssi (Häme)  
21.9.2019 Partiokamu-koulutus (Häme)  
22.9.2019 Partiokamu-koulutus (Häme)  
25.9.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)  
26.9.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)  
27.-28.9.2019 Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, retki (Häme)  
27.-29.9.2019 Akela- ja sampokurssi (Häme)  
27.-29.9.2019 Retkeilykurssi Sinikettu (Häme)  
27.-29.9.2019 Vaelluskurssi Tulikettu (Häme)  
28.9.2019 Ikäkausiohjelman perusteet -koulutus (Häme)  
28.-29.9.2019 Aikuisten retkeilykurssi (Häme)  
30.9.2019 Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle (Häme)  
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NASTAPARTION	KAKKUKISAT	
	
Jo	vuosikausia	kestänyt	traditio	sai	jatkoa,	kun	Nastolan	Seurakuntatalolla	järjestettiin	
Nastapartion	perinteiset	kakkukisat.	Joukkueita	oli	yhteensä	12	ja	ikäkausista	Nallet,	Sudenpennut,	
Seikkailijat	sekä	Tarpojat	olivat	edustettuina.	Kakkukisojen	järjestelyistä	vastasi	Pingviinien	
Tarpojaryhmä,	joka	toimi	myös	kilpailun	tuomaristona.	Kakkukisojen	teemana	tänä	vuonna	oli	
ilmastonmuutos.	Aikaisemmista	vuosista	poiketen	Pingviinit	valitsivat	jokaisesta	ikäkaudesta	
voittajajoukkueen.	Onnittelut	kaikille	voittajille	ja	Pingviineille	kiitos	hienoista	kisoista.		
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SUIHKUSEURAPIIRI	KAIPAA	JUTTUJA!	
Mikäli	tiedät	mehukkaan	tarinan	niin	jaa	se	mieluusti	muiden	lippukuntalaisten	kanssa.	Jutut	voi	ilmiantaa	

sähköpostilla	osoitteeseen	marjoanttila96@gmail.com	

Oho	Hups,	sano	Nuppu	ja	taas	tapahtui	

Arralla	myyrä	kurkkaa	
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ILTATARINA	
	

Kilpajuoksu 

Sadekautena kilpikonna ja jänis tapasivat usein toisensa niityllä yrttejä poimimassa tai metsässä 
marjastamassa. 
– Että osaa olla lyhyet jalat! pilkkasi jänis eräänä päivänä ja alkoi kehuskella: 
– Minä juoksen taatusti kuusi peninkulmaa siinä missä sinä taaperrat yhden vaivaisen. 
– Eihän se mitään, rouva jänis tönäisi miestään kylkeen. Eihän jokainen voi olla yhtä vikkelä ja viisas 
kuin jänis. 
– Ei niin, vastasi kilpikonna nöyrästi. Mutta kyllä minä silti tahtoisin joskus juosta kilpaa kanssasi. 
– Kilpaa minun kanssani? jänis räjähti nauruun. Ja sen vaimo tuumi laupiaasti: 
– Taidat laskea leikkiä, hyvä ystävä. 
– Kuinka niin? Kyllä minä tosissani olen, vakuutti kilpikonna. 
– Että sinä hupsu rupeaisit kilpasille minun kanssani? No mikäs siinä. Järjestetään kilpajuoksu heti 
huomisaamuna! remusi jänis. Ja koska se oli jo varma voitostaan, piti palkinto määrätä niin suureksi 
kuin suinkin. 
– Älähän huoli. Minä panen peliin kaiken mitä omistan, tee sinä samoin, sanoi kilpikonna. 
Ja jänis lähti ylen tyytyväisenä kotiin vaimoineen. Kilpikonna lähti myös kotiin. 

– Minulla on vielä tekemistä, tulkaa te mukaan, se sanoi illallisen jälkeen kuudelle lapselleen. Ja lapset 
lähtivät ilomielin äitinsä kanssa pimeään metsään. 
– Istu sinä tähän ja odota kunnes jänis huomisaamuna juoksee ohi. Heti kun näet sen, huudat: Juokse, 
jänö, juokse! se neuvoi nuorimmaistaan ensimmäisessä tienmutkassa. 
Lapsi toisti sanat, ja äiti jatkoi matkaa muiden kanssa. Seuraavaan mutkaan asti. Siellä se lausui 
toiseksi nuorimmalle: 
– Istu sinä tähän odottamaan; kun jänis aamusella pyyhältää ohi, huudat: Juokse, jänö, juokse! 
Lapsi toisti sanat ja äiti jatkoi muiden kanssa matkaansa. Seuraavassa tienmutkassa jäi kolmas lapsi 
odottamaan. Ja niin edelleen. Koko tien pituudelta. Siihen isoon kiveen asti, joka oli juoksun maali. 
– Odottele sinä tässä, poikaseni. Ja kun jänis aamulla tulee näkyville, huudat heti: Minä voitin, minä 
voitin! neuvoi kilpikonna esikoistaan. 

Järjestettyään kaiken tähän tapaan se paineli suorinta tietä kotiinsa ja kävi nukkumaan. Se kun saattoi 
luottaa lapsiinsa. Jänis sitä vastoin valvoi kiihdyksissään puolen yötä. Eikä se huolinut edes aamiaista. 
– Tyhjin vatsoin on kepeämpi juosta, se valitti vaimolleen. 
– Ukkokulta, voitathan sinä muutenkin… 
– Jänis ei tyydy kuin loistavaan voittoon. Voi hyvin, kultaseni. Näkemiin! 
Ja vips se oli poissa. 

Kilpikonna kyhjötti lähtöviivalla. 
– Yks, kaks, kol, nyt… se laski ja niin lähti kumpikin liikkeelle. Mutta kilpikonna kääntyi kohta takaisin ja 
palasi kotiin odottamaan lapsiaan. 
Jänis juoksi. 
’Vilkaistaanpa onko se kilpikonna edes näkyvissä enää’, se tuumi ensimmäisessä mutkassa ja kääntyi 
katsomaan taakseen. Mutta edestä kuuluikin huuto: 
– Juokse, jänö, juokse! 
Kylläpä jänis säikähti! Ja otti jalat alleen! 
Mutta seuraavassa mutkassa kuului taas huuto: 
– Juokse, jänö, juokse! 
Ja jänis rynnisti yhä hurjemmin. Se suhahti kuin tuuli. Mutta aina kun se kuvitteli saaneensa jo valtaisan 
etumatkan, kuului edestäpäin kilpikonnan hilpeä ääni: 
– Juokse, jänö, juokse! 



	 19	

Jänis kiiti kuin siivet selässään. ’Kohta olen maalissa’, se ajatteli kun iso kivi putkahti näkyviin. 
– Minä voitin, minä voitin! huusi kilpikonnan poika, joka oli jo odotellut jänistä kivellä. 
Se oli jänikselle liika. Se kaatui ja jäi kuin henkiheittona makaamaan. 
– Pyörtyi siihen paikkaan, kertoi kilpikonnan esikoinen äidilleen. Ja äiti huokasi: 
– Sillä lailla. Pilkka sattui omaan nilkkaan. 
Ja kun rouva jänis tuli itkien kilpikonnan luo ja pyysi miehensä puolesta anteeksi, sanoi kilpikonna 
lauhkeasti: 
– Hoida sinä nyt jänösesi kuntoon ja sano sille, etten minä teidän omaisuuttanne tahdo. Kunhan hän 
vain pitää mielessään: on oikein tyhmää luulotella olevansa viisaampi ja parempi kuin muut. 

Lähde: Kjambaki. Afrikkalaisia satuja. (Kansankulttuuri Oy 1981) 

http://woomal.partio.fi/ohjelmat-ja-aktiviteetit/afrikkalaisia-kertomuksia/	
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