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Toimituksen sana 
 
Nyt on aika kaivaa esille toppahousut, toppatakki ja kaikkea muuta lämmintä vaatetta, 

sillä syksy on jo pitkällä ja talvi tekee tuloaan kovaa vauhtia. Siitä meille kertoo pienet 

yöpakkaset ja auton ikkunoiden joka aamuinen raappaaminen sekä se, että taas on aika 

myydä adventtikalentereita ja kortteja! Onko se sinun ryhmäsi joka myy kaikkein 

eniten koko lippukunnastamme? 

 

Mikä olisi sellainen asia joka toisi valoa syksyn pimeyteen, no tietenkin kesän 

tapahtumien muistelu. Mitä kaikkea teitkään kesän aikana tai kenen kanssa? Oliko 

kesän kohokohta jokin partiotapahtuma vai kenties joku muu? Kirjoittaessani tätä 

tekstiä ajatukseni harhailee menneeseen kesään. Tästä johtuen kirjoittaminen on 

todella katkonaista, kun vaan haluaisi upota omaan ajatus- tai muistelumaailmaan, että 

varsinainen tekeminen keskeytyy kokonaan. Tämä kertoo vain siitä, että kun muistelee 

vanhoja kivoja asioita ajan saa kulumaan todella nopeasti. Keksitkö sinäkin jotakin 

muuta tekemistä juuri silloin kun pitäisi tehdä esimerkiksi koulu- tai työjuttuja? 

	 	

Töräyksen toimitus 
 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 
 
  Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen kirjoittajille! 
 
Painopaikka: Grano Lahti 
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KOIRANPENNUT RETKELLÄ  
OLGAN FARMILLA 10.9.  

 
Tutustumme Koiranpennut-lauman kanssa tänä syksynä 
lemmikkieläimiin ja niiden hoitamiseen. Tähän 
Lemmikki-jälkeen liittyen päätimme tehdä myös retken 
tutustumaan maatilan elämään Olgan farmille, Iitin 
Sääksjärvelle. Mukaan retkelle lähti 20 sudenpentua ja iso 
joukko kotiväkeä. Yhteensä meitä oli retkellä 44. 
 
 

 
 
 
Olgan farmilla pääsimme tutustumaan 
moniin eläimiin. Eläimiä sai syöttää ja 
silitellä mielin määrin.  
 
 
 
 

 
 
Päivän päätteeksi pidimme vielä leikkimielisen 
tietokilpailun ja testasimme, kuinka tarkkaavaisesti 
farmilla oli tullut paikkoihin tutustuttua. Muutama 
kysymys osoittautuikin yllättävän vaikeaksi ja oikeita 
vastauksia piti oikein käydä tarkistamaassa uudemman 
kerran. 
 

 
 
 
 
Koiranpennut suosittelee Olgan 
farmia kyllä muillekin 
retkikohteeksi.  
 
 
 

 
Kongo-aasi kuljeskeli farmilla vapaana ihmisten joukossa.      

 Henna  
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Olipa kerran ... 
 

... mutta kuinkas sitten kävikään ... 
	
	

Sen	saat	selville	kun	tulet	mukaan		
Nastapartion	Sudenpentuleirille		
Luomaniemeen	18.-20.11.2016.	

	
Vietetään	mukava	viikonloppu	tarinoiden	maailmassa		

mukavia	partiotouhuja	puuhaillen.	
	

Leiri	maksaa	35€.	
	

Mukaan	pääset	ilmoittautumalla	viimeistään	3.11.		
oheisen	ilmoittautumislinkin	tai	Nastapartion	nettisivujen	kautta.	

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=12319 
(Ilmoittautuminen	on	sitova!!!)	

	
Ilmoittautuneet	saavat	ennen	leiriä	leirikirjeen	sähköpostitse.	

	
Lisätietoja	leiristä	voit	tarvittaessa	kysellä		

Henna	Pohjalta	(henna.pohja@gmail.com	tai	050-3537697).	
	

Nähdään	leirillä!	
	
	
	

… ja he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. 
 

Sen pituinen se leirimainos.  
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Terveisiä rapakon takaa Tammelan perheeltä 
 
Hei! 
 
Nyt, kun kansainvälisestä Roihu -leiristä on selvitty, niin lähetelläänpä 
kansainvälisiä terveisiä täältä rapakon takaa... 
 
Alunperin ajateltiin, että yritetään sysätä perhe mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa mukaan partio-toimintaan täällä Yhdysvalloissa Connecticutin alueella. 
Mutta vastassa olleiden kieliongelmien ja arjen haasteiden vuoksi on pakko 
jäädyttää aikeet toistaiseksi. Yritetään selviytyä Nastapartion Connecticutin jaoston 
Tammelan perhepiirin toiminnasta. 
 
Käytiin jo tutustumassa poikien partioon. Niin siis täällähän tyttö- ja poika partiot 
toimivat erikseen. Kovin monta asiaa on erilailla kuin teillä siellä. Meidän odotukset 
olivat erilaiset. Kuviteltiin pääsevämme telttailemaan metsäretkille... Poikien 
ohjelmassa on retkiä baseball -peliin, amerikkalaiseen jalkapallo -peliin, speedway -
ajo tapahtumaan, jne... jne... Hienoja ja kiinnostavia tapahtumia sinänsä, mutta 
ensimmäinen ongelma oli, että perheeseemme kuuluu sekä tyttöjä että poikia. 
Toinen ongelma oli, että näyttää siltä ettei lasten isä Kajtsu ehdi kovinkaan paljon 
osallistua ohjelmaan mukaan. Ja kolmas ongelma oli raha. Kielestä ei tehdä 
ongelmaa, koska se opitaan vielä. Mutta, raha, palataanpa siihen. 
 
Täällä jäsenmaksu on 125$/vuosi jokaiselta osallistujalta. Ja jokaisen osallistujan 
pitää osallistua varainkeräykseen joko myymällä ovelta ovelle popcorneja vähintään 
180$ edestä tai maksamalla itsensä ulos myynnistä 60$. Lisäksi pitäisi myydä 
vähintään viisi pääsylippua maissi labyrinttiin tai maksaa itsensä ulos myynnistä 
20$. Lisäksi jokainen tapahtuma maksaa erikseen eli osallistumismaksut päälle. Ja 
koko raha paketin kruunasi tarvikelista joka sisälsi hatun, paidan, housut, vyön, 
merkit, merkkinauhan ja niin edelleen. Jopa lyhyellä matematiikalla voi laskea, että 
melko kallista on. 
 
Kun poikien ohjelmaa katselee, nousee mieleen ajatus, miten erilailla partiota 
voidaan toteuttaa? Täällä partio on lähinnä yhteisön palvelua siivouksilla, 
varainkeruuta, massatapahtumiin osallistumista ja yön yli ohjelmat ollaan mökeissä. 
Paljon on vierestä katselua, kun joku muu tekee jotakin. Pojat oppivat rakentamaan 
kaupassa myytävän valmiin pakkauksen mukaan raketin ja ampumaan sen 
taivaalle. 
 
Vähän meidän lasten ajatuksia... Alunperin poikien tutustuminen piti olla 19.9. 
illalla, mutta täällä sattui satamaan vettä, niin tutustuminen siirrettiin 20.9. iltaan... 
Siitähän meillä saatiin hyvät naurut, mitä partiolaisia sellaiset ovat, kun ei voi 
sateella kokoontua? Tutustumisessa meitä ajelutettiin traktorilla heinäkärryssä 
maissipellon ympäri, katselemaan, kun ne joilla oli raketti rakennettuna valmiiksi 
ampuivat niitä taivaalle. Aikuiset sytyttivät nuotion ja jätskiannoksilla yritettiin saada 
uudet ostettua mukaan. Meidän lasten mietteitä oli, että jätski oli hyvää ja ajelu oli 
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kivaa, mutta oltaisiin voitu ihan hyvin kävelläkin ja Suomessa olisi kaikki saaneet 
osallistua tekemiseen eikä olisi tarvinnut pelkästään katsella vierestä. Hyvin näin, 
kuinka meidän pojilla sormet syyhysivät raketin rakennukseen tai nuotion 
sytytykseen... Kyllä meillä on aikalailla ikävä omaa partiota... 
 
Tyttöjen partion tutustumiseen ei ajan puutteen vuoksi voitu osallistua. Täällä jo 5 
vuotta täyttävät aloittavat partion. Pojat osallistuu tapaamisiin ja tapahtumiin aina 
vanhemman kanssa, mutta tytöt kokoontuu joka toinen perjantai koulun jälkeen 
koululla itsekseen. 
 
Kaikesta tästä, me jäätiin miettimään, miten ne Roihulle osallistuneet 
yhdysvaltalaiset ovat selviytyneet Evon metsässä? Ehkä täälläkin on alueellisia 
eroja... Näin pintaraapaisuna vaikuttaa, että tällä alueella on vieraannuttu 
erähenkisyydestä... Puitteet ja sää täällä sallisi hienoja kokemuksia, mutta mikä 
estää? Sitä ei vielä tiedetä. 
 
Hienoa partio syksyä sinne Suomeen ja hyviä onnistumisen kokemuksia kaikille! 
 
Toitottaa täältä Orangesta Connecticutista Yhdysvalloista Villähteen villit, touhu 
Tammelat Kaj, Jasmin, Krister, Kasmir sekä Anne & Jade 
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JONGLÖÖRAUSPALLOT	
	
	

Pientä	puuhaa	ryhmiin	tai	kotiin	pimeneviin	syysiltoihin	–	jonglöörauksen	harjoittelu!	
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Sudari 
	 	

U	 J	 O	 U	 L	 U	 S	 P	 T	 I	

U	 K	 L	 E	 A	 P	 A	 A	 R	 P	

P	 G	 L	 M	 H	 L	 U	 K	 Ä	 E	

I	 U	 U	 O	 J	 T	 N	 K	 L	 P	

T	 U	 M	 U	 A	 E	 A	 A	 K	 E	

H	 P	 I	 M	 E	 Y	 S	 N	 U	 I	

E	 J	 O	 T	 T	 T	 W	 E	 U	 S	

L	 K	 D	 L	 I	 L	 O	 N	 K	 V	

Piirrä	ja	väritä	huivimerkki	

Kuinka	monta	sanaa		
löydät?	
	
Sanat	voivat	olla	
miten	päin	tahansa.	
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sivut 
  

	
					

	

OIKEA	 VASEN	

Osaatko	sijoittaa	
merkit	oikeille	
paikoille?	
	
Yhdistä	merkki	viivalla	
oikealle	paikalle.	
Halutessasi	voit	vaikka	
piirtää	merkit.	
	
Ota	huomioon	
ikäkautesi	
	
	
Paikkakuntatunnus	
	
Ikäkausimerkki	
	
Taitomerkit	
	
Tapahtumamerkki	
	
Ryhmätunnus	
	
Väli-ilmansuunnat	
	
Lippukuntatunnus	
	
Piiritunnus	
	
Jälkimerkit	
	
Järjestötunnus	
	
Tonttumerkit,	YV,	yms.	
	
Maailmanjärjestöjen	
tunnukset	
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Napa:n	Yö	retki	4.-6.11	
	

Yö	retki	järjestetään	tänä	vuonna	yhteisesti	Kymen	Kotkien	kanssa,	Iitissä.	

Majoitumme	puolijoukkueteltoilla	ja	touhuamme	linnuille	pesiä	ensi	

kevättä	varten	sekä	kertaamme	tuiki	tarpeellisia	ensiaputaitoja.	

Lähde	mukaan	nauttimaan	pimenevästä	syksystä	ja	hauskasta	yhdessä	

olosta.	

Retki	on	tarkoitettu	kaiken	ikäisille,	mutta	ensi	kertaa	retkeilevät	ja	

nallepartioikäiset	voivat	osallistua	huoltajan	seurassa.	

Retkelle	voit	osallistua	vain	osaksikin	aikaa.	

Retken	aikataulu	tarkentuu	loppukuusta,	kun	tiedämme	vähän	

osallistujamäärää	ja	ikäjakaumaa.	

	

Ilmoittaudu	mukaan	laumalla,	vartiolla,	kaverin	kanssa	tai	vaikka	yksin,	

viimeistään	23.10	joko	sähköpostilla	osoitteeseen	

sami.parssinen@gmail.com	tai	puhelimitse	050	3364274.	

	

T.	Sami	Pärssinen	
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ROIHU	2016	Partiolaisten	elämysvuosi,	joka	
huipentui	suurleiriin	Evolle	20.-28.7.	
	
Mitä	oli	Roihu?	

• Seitsemäs	järjestetty	Finnjamboree	
• Suomen	suurin	nuorisotapahtuma		
• Leirillä	oli	17	000	osallistujaa,	joista	n.	3000	oli	ulkomaalaisia	
• Huikeita	elämyksiä	ja	kokemuksia,	joita	toivottavasti	juuri	sinä	olit	kokemassa!	

	

Nastapartio	ry,	Tiirismaan	Tähystäjät,	Kymen	Kotkat	ry,	Myrskylinnut	ry	ja	
Harjunalustan	Siniveljet	ry	muodostivat	yhdessä	leirilippukunta	Cometsin.	
Majoituimme	alaleirissä	nimeltä	Raiku	ja	värimme	oli	keltainen.	
	
Leirilippukunnassamme	asui	yli	90	mahtavaa,	liekehtivää	ja	eri-ikäistä	ihmistä.	
Mahtuipa	mukaan	muutama	ulkomaalainenkin,	sillä	iloksemme	saimme	kuulla	
ennen	leirin	alkua,	että	leirilippukuntamme	saisi	lisävahvistusta	seitsemällä	
kanadalaisella	ja	yhdellä	brittiläisellä	partiolaisella.		
	
Mahtavien	leirilippukuntalaisten	lisäksi	mukana	Cometsissa	oli	leirilippukunnan	
staabi,	joka	vastasi	siitä,	että	leiriarki	sujuu	sutjakasti	ja	kaikki	saatu	tieto	kulkee	
leiriläisille.	Staabiin	kuuluivat:	leirilippukunnanjohtajat	Jenni	&	Julia,	tarpojaluotsi	
Emilia,	samoajaluotsi	Pauli	sekä	vaeltajaluotsi	Henna.		
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Roihulla	oli	paljon	näettävää	ja	koettavaa	eri-ikäisille.	Avajaiset,	Keskiäiset	ja	
Päättäjäiset	olivat	tapahtumia,	jolloin	kaikki	17	000	leiriläistä	kerääntyivät	samaan	
paikkaan	kokemaan	illan	ohjelmaa.	Vierailupäivän	aikana	leirialueella	oli	hetkellisesti	
yli	26	000	henkilöä!	
Yhteisten	ohjelmien	lisäksi	leirillä	järjestettiin	ohjelmaa	niin	alaleirin	kuin	oman	
leirilippukunnan	kanssa.	Alaleiri	Raikun	yhteisessä	kv-illassa	saimme	tietää	uusia	
asioita	eri	kulttuureista	ja	oman	leirilippukuntamme	illassa	saimme	niin	oppia,	kuin	
opettaa	uusia	leikkejä	ulkomaalaisille	leiriläisillemme.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Seuraavaksi	kommentteja	siitä,	millaiseksi	muutamat	Cometsissa	asuneet	kokivat	
Roihun.	
	
”Huikee.	Tavattiin	paljon	uusia	ja	mahtavia	tyyppejä	ja	saatiin	paljon	uusia	kavereita.	
Oli	paljon	mukavaa	tekemistä	esim.	Club	Encore	joka	yö.	Tehtiin	kaikkee	hölmöö	ja	
hauskaa	mitä	ei	muualla	vois	tehä	kuin	partioleirillä	esim.	metsästettiin	Tapiota,	jolla	
oli	sixpack	ja	joka	tykkäs	formuloista.”	–	Jasse,	samoaja	
	
”Roihu	oli	mulle	ja	koko	meidän	perheelle	aivan	loistava	kokemus.	Meillä	oli	tosi	
mukavaa	porukkaa	ja	kansainväliset	vieraat	Kanadasta	toi	uudenlaisen	kokemuksen	
leirielämään.	Roihu	oli	4.	Finnjamboree	jolle	osallistuin	ja	sijoittuu	kyllä	kärkipäähän	
leirikokemuksissani.”	–	Henna,	vaeltajaluotsi	
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”Roihu	oli	mielestäni	huikea	kokemus	ja	siellä	pääsi	tekemään	kaikenlaista	kivaa.	
Kun	pääsin	Roihulle,	ei	väkijoukko	näyttänyt	niin	suurelta	kuin	olin	ajatellut.	Aluksi	
oli	aina	katsottava	kartasta	että	missähän	sitä	ollaan,	mutta	kyllä	viikon	kuluessa	
oppi	tuntemaan	paikat	ja	kyllähän	sieltä	muutaman	uuden	kaverinkin	sai.	Joukossa	
oli	paljon	suomalaisia	ja	muista	maista	sekä	kulttuureista	tulleita	lapsia	ja	aikuisia.	
Toisin	sanoen	kiitos	kuuluu	kaikille	Roihun	järjestäneille	ja	myös	leiriläisille”	–	Emma,	
tarpoja	
	
”Oli	tosi	kiva	että	lippukunta	järjesti	yhteiskyydin,	jolla	pääsi	hyvin	katsomaan	
Roihua.	Oli	kiva	päästä	osalliseksi	tunnelmaa	edes	vierailupäivän	ajaksi.	Meillä	oli	
hyvä	privaatti	opas,	joka	näytti	meille	paikkoja	ja	oli	mukava	nähdä	muitakin	
lippukuntalaisia.	Tapasin	myös	muita	partiotuttuja.	Matka	meni	rattoisasti	ja	oli	kiva	
retkipäivä.”	–	Nina,	Roihulla	vierailupäivänä	
	
Minulle	Roihu	oli	ensimmäinen	Finnjamboree	johon	osallistuin,	mutta	ei	varmasti	
viimeinen.	Leirilippukunnanjohtajana	pääsin	kokemaan	ja	näkemään	leirin	hieman	
eri	tavalla	miten	leiriläiset	sen	kokivat.	Toisen	leirilippukunnanjohtajan	Jennin	
sanoin:	”Roihu	oli	välillä	raskas,	mutta	loppujen	lopuksi	huikea	kokemus.”		
Toivottavasti	näen	seuraavalla	Finnjamboreella	niin	vanhoja	kuin	uusiakin	kasvoja!	
	
-		Edelleen	liekeissä	oleva	Julia	
	
	
	
	
	
	



	 16	

	
Tessa abc:n Paholaisen hillosta: ”Ei enään ikinä sitä paholaisen yrjöä” 

	
	

	 	 	 	
Tessa: Sissishit 

Iina: Voiks tuol kävellä ilman jalkoja? 

 
     

 SUIKUSEURAPIIRI	KAIPAA	JUTTUJA!	
Mikäli	sinä	tiedät	mehukkaan	tarinan	niin	jaa	se	mieluusti	muiden	lippukuntalaisten	kanssa.	Jutut	voi	ilmiantaa	

kenelle	vaan	Töräyksen	toimittajista	tai	Hennalle	tai	lähettää	sähköpostilla	osoitteeseen:	marjoanttila96@gmail.com	

Oton koiralaulu 
	

Suunnitellaan sudari-seikkailija leirii. Camsu 
ehdottaa rastiksi Roomaa, koska siel voi olla 
arvotuksii. Anniina tähän tomerana: Rooma on 
romanttinen kaupunki ei siellä arvotuksii oo. 
	

Nina: ”Turvonneita rusinoita” 
Aino: ”Ei, ei, eiks ne ollu hirvenp…” 

	

Muistellaan	vanhoja	
suihkisjuttuja	

Retsin reeni-reidet	
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Kirjoittanut	Beatrix	Potter 

Lyhennetty	suomennos	Kati	Weiss	

Petteri	Kanin	seikkailuja	
	

Olipa	kerran	neljä	pientä	kaninpoikaa:	Pampula,	Pupuli,	Pörröhäntä	ja	Petteri.	Kanit	asuivat	äitinsä	
kanssa	kotikolossaan	suuren	vaahterapuun	juurella.	

”Kuulkaahan	lapset”,	sanoi	äitikani	eräänä	aamuna.	”Minun	pitää	lähteä	kylään	asioille.	Juoskaa	te	
sillä	välin	ulos	leikkimään.	Voitte	mennä	niitylle	tai	joen	varteen,	mutta	älkää	menkö	Matinmäen	
sedän	pihamaalle	asti.	Siellä	voitte	joutua	hankaluuksiin.	Menkäähän	nyt	ja	olkaa	kiltisti.”	

Äiti	otti	korin	käsivarsilleen	ja	lähti	ostoksille.	Sillä	välin	
lapset	loikkivat	ulos	leikkimään.	Pampula,	Pupuli	ja	
Pörröhäntä	päättivät	mennä	yhdessä	niitylle	etsimään	
mustaherukoita	–	he	olivat	sisaruksista	tottelevaisimpia.	

Mutta	Petteri	–	joka	oli	aivan	mahdottoman	utelias	eikä	
aina	viitsinyt	noudattaa	äidin	neuvoja	–	juoksi	suoraan	
Matinmäen	sedän	pihamaalle	ja	ujutti	itsensä	puutarha-
aidan	ali.	

Petterin	silmät	pyöristyivät	ihastuksesta.	Puutarha	oli	
täynnä	mehukkaita	
vihanneksia.	Ensin	
Petteri	pisteli	
poskeensa	aimo	

annoksen	rapeaa	salaattia	ja	hernepapuja.	Sitten	se	löysi	
retiisejä	ja	söi	nekin.	Lopulta	Petterin	vatsa	oli	niin	täynnä,	
ettei	se	saanut	alas	palaakaan.	
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Kylläisenä	Petteri	tallusteli	kohti	yrttimaata	–	ja	törmäsi	
suoraan	Matinmäen	setään.	”Sinä	senkin	jäniksenketale”,	
huusi	Matinmäen	setä.	„Uskallapas	koskea	viljelyksiini!	Nyt	
kyllä	nappaan	sinut.“	

Petteri	pinkaisi	pakoon.	Se	hätääntyi	niin,	ettei	enää	
löytänyt	porttia.	Se	juoksi	minkä	kintuistaan	pääsi	ja	tiputti	
harmikseen	yhden	kenkänsä	kaalien	alle	ja	toisen	
perunamaahan.	Petteri	juoksi	ja	juoksi,	ja	se	olisi	varmasti	
ehtinytkin	turvaan,	ellei	olisi	jäänyt	kiinni	takinnapeistaan	
marjapensaiden	suojana	olevaan	verkkoon.	

Petteri	jäi	maahan	makaamaan.	”Voi	minua”,	se	vaikeroi.	
”Jäin	kiinni.”	Matinmäen	sedän	mekkalointi	houkutteli	
paikalle	uteliaan	varpusparven.	Pikkulinnut	säälivät	pulaan	

jäänyttä	Petteriä	ja	neuvoivat	tätä	riisumaan	takkinsa.	

Samassa	Matinmäen	setä	tuli	paikalle	kädessään	häkki,	johon	se	aikoi	napata	Petterin.	Petteri	sai	
kiskaistua	takkinsa	irti	juuri	oikealla	hetkellä	ja	pujahti	pakoon.	

Petteri	puikkelehti	sisään	Matinmäen	työkaluvajaan	ja	löysi	sieltä	ruosteisen	kastelukannun.	Se	
olisikin	ollut	hyvä	piilopaikka,	ellei	kannu	olisi	ollut	täynnä	vettä	–	Petteri-raukka	kastui	
läpimäräksi.	

Matinmäen	setä	juoksi	Petterin	perässä	sisälle	
vajaan.	Setä	penkoi	vihaisena	kukkaruukkuja	ja	
muita	vajaan	pinottuja	tavaroita.	Vesikannun	vesi	oli	
niin	kylmää,	että	Petteriltä	pääsi	aivastus.	Atshii!	
Matinmäen	setä	kuuli	sen	ja	ryntäsi	kohti	kannua.	
Petteri	pinkoi	taas	pakoon.	

Aikansa	kania	jahdattuaan	Matinmäen	setä	luovutti	
kilpajuoksun	ja	istahti	pihapenkille	lepäämään.	
Petterikin	asettui	raparperinlehtien	alle	odottamaan.	
Sen	pieni	kaninsydän	pamppaili	hädissään	eikä	se	
vieläkään	tiennyt,	miten	päästä	pihamaalta	takaisin	
kotiin.	

Vähän	aikaa	pihaa	tarkkailtuaan	Petteri	löysi	portin,	
mutta	kani	oli	liian	pullea	ujuttautumaan	portin	
raosta.	Samaan	aikaan	portin	alta	piipersi	esiin	pieni	
hiiri.	Petteri	kysyi	siltä	apua,	mutta	hiiri	kantoi	
suussaan	hernettä,	eikä	Petteri	saanut	sen	puheesta	
selvää.	Lopulta	kani	oli	niin	epätoivoinen,	että	alkoi	itkeä.	
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Petterin	ei	auttanut	muu	kuin	kulkea	pihaa	ympäri.	Se	tuli	pienen	lammen	luo	ja	näki	sen	
kivetyksellä	valkean	kissan.	Kissa	istui	aivan	liikkumatta	ja	tuijotti	lammen	kaloja.	Petteri	tuumi,	
että	olisi	parasta	olla	häiritsemättä	sitä.	Petteri	oli	kuullut	serkultaan	pelottavia	tarinoita	kissoista.	

Petteri	palasi	takaisin	työkaluvajaan,	mutta	sen	ovi	oli	tiukasti	kiinni.	Samassa	se	kuuli	kauempaa	
puutarhasta	rapinaa.	Kun	Petteri	käänsi	päätään	äänen	suuntaan,	se	näki	Matinmäen	sedän	taas	
kuokkimassa	perunamaataan.	Ja	Matinmäen	sedän	takana	näkyi	–	portti.	

Petterin	sydän	hypähti	riemusta.	Se	hiipi	perunantaimien	suojassa	kohti	porttia.	”Varo!”,	huusivat	
varpuset.	”Matinmäen	setä	on	takanasi”.	Petteri	ponkaisi	pystyyn	ja	juoksi	taas	minkä	kintuistaan	
pääsi.	Se	saavutti	portin	ja	ujuttautui	sen	alitse.	Vihdoinkin	turvassa!	

Petteri	viiletti	juoksujalkaa	omaan	kotikoloonsa	asti.	Kaniäiti	oli	valmistamassa	illallista	ja	
ihmetteli,	mitä	Petterin	siniselle	takille	ja	upouusille	kengille	oli	tapahtunut.	”Olen	pahoillani”,	
vaikeroi	Petteri.	”Menin	Matinmäen	sedän	puutarhaan,	vaikken	olisi	saanut.”	Hän	oli	
koettelemuksistaan	niin	heikkona,	ettei	jaksanut	seistä	tärisevillä	koivillaan.	

Äiti	antoi	Petterille	kupillisen	kamomillateetä	ja	peitteli	hänet	sänkyyn.	Lämmin	ja	turvallinen	
kotikolo	tuntui	Petteristä	kerrassaan	ihanalta.	Kani	käpertyi	oman	peittonsa	alle	ja	lupasi	
mielessään	jättää	Matinmäen	puutarhan	ikiajoiksi	rauhaan.	Äiti	antoi	kovia	kokeneelle	
kaninpojalleen	hyvänyönsuukon	ja	toivotti	kauniita	unia.	
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Partiotoimisto päivystää joka  
keskiviikko klo 17-19. Tule piipahtamaan. 

 
Joka kuun ensimmäinen keskiviikko normaalin partiotoimiston 
päivystyksen yhteydessä klo 17-19 järjestetään jotain kivaa 
pientä puuhastelua halukkaille samoajille, vaeltajille ja aikuisille 

sekä muille johtajatehtävissä toimiville. Tule juomaan kuppi 
kahvia tai teetä ja rupattelemaan samalla toisten kanssa.  

	
	

	


