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TOIMITUKSEN SANA 
 

Suomen Partiolaisten 16. varsinainen jäsenkokous järjestettiin etäkokouksena 14.-

15.11.2020.  

 

Jäsenkokouksessa hyväksytyn uuden strategian mukaan partion visio on ”Jokaiselle 

nuorelle taidot muuttaa maailmaa”. Tällä halutaan korostaa sitä, että partio 

kasvatusjärjestönä haluaa antaa sekä luoda jokaiselle lapselle sekä nuorelle 

mahdollisuuksia sekä opettaa heille tärkeitä taitoja. Tavoitteena on, että partiossa 

opittuja taitoja voitaisiin käyttää partiota ympäröivissä yhteisöissä niin paikallisesti, 

valtakunnallisesti kuin myös kansallisesti. 

 

Jäsenkokouksessa hyväksytyssä uudessa strategiassa on kolme pääkohtaa: 

 partio kasvaa 

o Jäsenmäärien kasvaminen, partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria 

o Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen 

o Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia 

tapoja harrastaa 

 partio antaa taidot elämään 

o Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin 

o Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan sekä 

hillitsevät ilmaston muutosta 

 partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä 

o Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön 

aikuisille, kehittää vapaaehtoisten osaamisesta monipuolisesti sekä 

välittää ja huolehtii vapaaehtoisistaan. 

 

Lisää aiheesta voit lukea alla olevista linkeistä: 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/strategia/ 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/jasenkokous-hyvaksyi-partion-uuden-strategian/ 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisten-jasenkokous-jarjestetaan-

etakokouksena/ 
 

Töräyksen toimitus 

 

Päätoimittaja: Marjo Anttila 

 

Toimittajat: Nuppu Nousiainen 

Emma Istukaissaari 

 

Suuri kiitos myös vapaaehtoisille juttujen 

kirjoittajille! 

 

Painopaikka: KorinFoto Lahti 

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/strategia/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/jasenkokous-hyvaksyi-partion-uuden-strategian/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisten-jasenkokous-jarjestetaan-etakokouksena/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisten-jasenkokous-jarjestetaan-etakokouksena/
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TONTTUILTA 14.12.2020 - PERUTTU 
Seuraa tilannetta Nastapartion sivujen kautta 

ILMOITTATUMISET HP:N KURSSEILLE  
1.12.2020 – 11.1.2021 

KEVÄÄN TOIMINTA ALKAA 11.1.2021 

LAP RYHMÄNOHJAAJAKURSSI 15.-17.1.2021 
1/2021 Osa 1, Rismalahti 

AKELA- JA SAMPOKURSSI 29.-31.1.2021 

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSI 1/2021  
5.2.-25.4.2021 

LIPPUKUNNAN TALOUS -KOULUTUS 6.2.2021 
 

JATKOAIKA-TALVIMESTARUUSKILPAILU TAMPERE 
6.2.2021 
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Leppisten päiväretki 
 
Olemme seikkailija ryhmä nimeltä Leppikset. 
 
Aloitimme päivämme sillä että kokoonnuimme 
Kukkasjärventien päähän 10 lokakuuta klo 10.00. 
 
Sen jälkeen lähdimme kävelemään kohti Kalliojärven 
laavua. Maasto oli todella märkää ja mutaista, siksi siellä 
oli todella liukasta. Kun oltiin kävelty pari kilsaa, pidettiin 
pieni tauko. Tauolla leikittiin pari leikkiä. Sitten kun oltiin 
leikitty ja juotu, jatkettiin matkaa. Matka tuntui aluksi 
lyhyeltä mutta hetken päästä se oli kaikkea muuta kuin 
lyhyt, silti matka meni nopeasti. Lopulta pääsimme perille. 
Aluksi etsimme paikan jossa olisi hyvä valmistaa ruokaa. Sen jälkeen ruvettiin tekemään ruokaa ja 
kun saatiin ruoat valmiiksi, syötiin.  
 
Syömisen jälkeen mentiin tekemään makkaratikkuja, joilla paistettiin tikkupullaa ja vaahtokarkkeja. 
Tämän jälkeen oli hetki vapaa-aikaa kunnes piti lähteä kohti Pajulahtea. 
 
Loppumatka tuntui paljon pidemmältä kuin se oikeasti oli. Matkalla tuli vastaan paljon ihmisiä, meidän 
piti väistää kaikkia vastaantulijoita koska polut olivat kapeita. Jäljellä oli enää muutama kilsa ja jalat 
olivat ihan muussina. Vihdoin päästiin perille. Vaikka loppumatka olikin tuskaa niin retkemme oli 
todella hauska. 
 

-Milja, Sanni ja Senni-  
 
  

  



6 
 
  



7 
 

Metsähiirien siirtymä tapahtuma Leppisten 

järjestämänä 9.11.2020 

 

Leppikset pitivät 9.11 Luomaniemessä Metsähiirille 

rohkeuskokeen. 

 

Rohkeuskoe on Nastapartiossa perinne, jonka toteuttaa vuotta 

vanhempi partioryhmä siirtymässä olevalle sudenpenturyhmälle. 

Rohkeuskoe oli rastirata tyyppinen.  

 

Rasteja oli neljä. Rasteina olivat hajurasti, jossa haisteltiin 

kanelia ja muita tuoksuja. Toisena rastina oli makurasti, jossa 

maisteltiin soijaa, merisuolaa, suklaata, vaahtokarkkeja, 

rypsiöljyä, sipsejä ja ketsuppia. Kolmantena rastina 

tunnustelurasti. Viimeisenä rastina oli ilmansuunta / suomivisa, 

jossa liikuttiin kentällä ja vastattiin Suomea koskeviin 

kysymyksiin. 

 

Me olemme Leppisten Nallet vartio ja meillä oli hoidettavana tuo 

tunnustelurasti, jossa tunnusteltiin kindermunan yllätyksiä, 

karvoja, märkää vessapaperia sekä seosta, johon oli sekoitettu 

jauhoja, leseitä yms. 

 

Kun rastit oli käyty, päästiin syömään keksejä ja juomaan mehua. 

Lopuksi kerrottiin rastien oikeat vastaukset. Meillä oli todella 

kiva ilta.  

 

T, Nallet vartio eli Iina, Kielo, Maisa ja Eevi 
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SUDARI 

 
KIRJAIMET SEKAISIN 
 
Sanojen kirjaimet ovat menneet ihan sekaisin. Osaatko kirjaimet oikeaan järjestykseen? 
 
U A T T J O O U L A 
 D E N T T I V A  
R A P P I I 
TU L R U O J O T T U 
K O U L U K I M 
K I T A L E E N R 
K U U L O K I N J K U 
T A U N T L 
N A P A K K O R 
S A P A S A 
H I I V U 

 
SANAMATO 
 
Osaatko täydentää Sanamadon? Sanamadossa on tarkoitus sijoittaa annetut sanat niin, että 
edellisen sanan kaksi viimeistä kirjainta ovat seuraavan sanan kaksi ensimmäistä kirjainta. 
 
Sanat:  partio, takka, kauppa, usva, joulu, vaate, lupaus, teltta 
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SIVUT 
 
MONTAKO PISTETTÄ? 
 
Osaatko laskea, kuinka monta pistettä jokaisesta kuvasta tulee? Kun olet laskenut pisteet, väritä 
kuvat. 
 
tähti = 10p 
kolmio = 4p 
neliskulmainen = 1p 
piste = 2p 
ympyrä = 3p 
 

 
Lumiukon pisteet: 
 
Tontun pisteet: 
 
Kuusen pisteet:  

SUDARISIVUJEN vastaukset löydät 
Nastapartion nettisivuilta Töräys-
osiosta. 
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NaSu leiri 13.-15.11 
 
 

Marraskuun syksyn Luomaniemen leiriviikonloppu jaettiin tällä kertaa Nallepartiolaisten ja 

Sudenpentujen kesken. Jako tehtiin niin että Nallet yöpyivät ensimmäisen ja sudenpennut toisen 

viikonlopun öistä. Lauantaina oli varattu molemmille sekä yhteistä että ”omaa” tekemistä. Leirin 

suunnittelussa tuli uutena asiana huomioida kiristynyt koronaohjeistus, jonka mukaan yli 50 

henkilön tapahtumia ei suositeltu sisätiloissa järjestää. Samalla saatiin myös pohtia, miten 

saataisiin majoittautumisruletti pyörimään niin että huoneiden majoittujat vaihtuisivat lauantain 

aikana ilman tarpeetonta majoittujaryhmien välistä kontaktia, ja huoneet vielä siivottaisiin myös 

ulkopuolisen siivoojan puolesta majoittumisten välissä kun huoneet olivat tyhjinä. Leirillä nämä 

asiat näyttäytyivät lounaiden porrastuksena, sekä ennakkoon tehtyinä huonejakoina.  

 

Mutta mitäs siellä leirillä sitten tapahtui? Perjantaina paikalle saapuivat Nallepartiolaiset 

huoltajineen sekä leirin johtajistoa, ilta kului mm. heijastimia etsiessä (nallepartio) sekä seuraavaa 

päivän yksityiskohtia suunnitellessa (johtajat). Lauantaina sudenpentujen saavuttua nostettiin 

perinteisesti lippu, jonka jälkeen jokainen leiriläinen pääsi tekemään itselleen ristinollapelin sekä 

osallistumaan ryhmäkohtaisten mölkkyjen valmistukseen, nopeimmat tekaisivat päälle vielä 

Mikado pelin. Nallepartiolaisille uusia kokemuksia tuli tämän lisäksi myös mm. puukon käytöstä 

rantasaunalla. Päiväjuoman jälkeen koitti nallepartiolaisten kotiinlähtö. Sudenpennuille oli vielä 

luvassa luonnontuntemusta roppakaupalla rastiradan muodossa, joista ehdottomasti suosituin 

rasti oli eläinten tunnistaminen. Tämä ei ollutkaan ihan perinteinen rasti, vaan leiriläisten oli 

tarkoitus löytää Luomaniemen alueelle piiloutuneet eläimet, jotka kyllä etäisesti näyttivät 

Nastapartion samoajilta. 😉 Sonni oli eläimistä tällä kertaa arin (taikka sitten älykkäin) tämän 

piiloutuessa niin hyvin ettei kukaan leiriläisistä sonnia löytänyt. Lintujakin päästiin kiikaroimaan, 

tosin ne olivat kovin rauhallista sorttia kun eivät juuri liikkuneet paikoiltaan, mutta tämä ei 

todellakaan vähentänyt kiikaroijien innostusta. Sudenpentujen päiväleiriläiset lähtivät kotiin 

päivällisen jälkeen, ja paikalle jääneille oli luvassa tuttuun tapaan saunat ja mahdollisuus uintiin. 

Iltaohjelmasta vastasivat tällä kertaa Kameleontit mahtavan putous shown kera. Iltahartauden 

jälkeen koettiin ehkä ennätys sudenpentu leirin hiljentymisessä yöpuulle. Lieneekö syy 

ohjelmassa, pitkässä päivässä vai molemmissa. Sunnuntaina pakkailujen ja siivoamisten jälkeen 

päästiin vielä leikkimään ennen lipunlaskua ja kotiinlähtöä. 

  



11 
 

KOLOLILTA 
 
Joel, Wesley, Onni, Pyry, Nora, Irina, Mia 
 
Kameleonit kokoontuvat Suppalassa maanantaisin vahvuudella 20 + 3. Alkuun leikitään muita 
odotellessa. Kun kaikki ovat paikalla mennään riviin, otetaan luku ja annetaan ilmoitus. 
 
Ilmoituksen jälkeen alkaa varsinainen ohjelma. Ollaan viime aikoina askarreltu, tehty kipsitöitä, 
käyty retkellä ja kirjoiteltu sekä haastateltu. Kun ohjelma on tehty ollaan leikitty porukalla. 
Pandapanda on ollut suosituin leikki. 
 
Lopuksi menemme sisaruspiiriin. Koloilloissa parasta on nähdä kavereita, leikkiä ja askarrella. 
 
 
 
 

PARTIO HARRASTUKSENA 
 
Kameleonttien mielestä partiossa kaikkein parasta on leirit ja nimenomaan Luomaniemenleirit. 
 
Myös erilaiset retket joissa saa käyttää puukkoa ja istua nuotion äärellä on kivaa. 
 
Retkillä pitäisi myös olla uimista ja makkaranpaistoa. 
 
Kameleontit pitävät partiossa leikittävistä leikeistä. Parhaat leikit ovat  pandapanda, 
silmämurhaaja sekä kikkelsbanana. Leikkien lisäksi on kaikenlainen hauskanpito kuuluu partioon.  
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NOPPA SUDENPENTUKISAT 3.10.2020 FORSSA 
 
 
Nastapartio osallistui Noppa Sudenpentukisoihin kolmen pentueen voimin. Metsähiirillä ja 
Kameleonteilla oli omat joukkueet ja Pandoilla oli yhdistelmä joukkue, jossa oli sudenpentuja 
Pandoista sekä Kameleonteista. Kisoissa he esiintyivät nimellä Kameleontti Pandat. Alla 
kisoihin osallistuneiden Kameleonttien tekemä kisakooste. 
  
Lauantai aamun herätys oli 6 - 7 välillä. Osalla aamu alkoi aamupalalla, mutta osa päätti syödä 
aamupalan vasta linja-autossa. Ketään ei oikeastaan jännittänyt osallistua kisoihin, joten 
jokainen sai hyvät yöunet. Lähtö Nastolan seurakuntatalolta oli 7:45 ja matkalla pysähdyimme 
Lahden matkakeskuksessa sekä Oitissa. Menomatkalla syötiin eväitä, ihasteltiin maisemia, 
pelattiin puhelimilla ja pidettiin hengitysmaskeja. Maskien kanssa oli vaikea hengittää. Perille 
pääsimme hieman 10:00 jälkeen, joten ryhmille tuli kiire ilmoittautua, koska ensimmäinen 
tehtävä alkoi jo 10:30. 
 
Ensimmäisen tehtävän nimi on Yatsy ja siinä tehtävänä oli rakentaa viisi puista noppaa. Aikaa 
tehtävälle oli varattu 60 min ja siinä ajassa kaikki saivat nopat tehtyä. Aloitustehtävän jälkeen 
alkoi suunnistusosuus ja matkan varrella oli kymmenen erilaista rastia. Parhaimmat rastit olivat 
Deja-vu (muistitehtävä Pokemon hahmoista), Alias (sanaselitys tehtävä), Scrabble 
(sananmuodostus tehtävä), Kanaset goes munakas (ruoan valmistus tehtävä) sekä Miksi juuri 
Mäntsälä (paikkakuntien sijoitus tehtävä). Reitin pituus oli reilut neljä kilometriä ja pentueilla 
meni reitin suorittamiseen 5 – 6 tuntia. Onneksi mukana oli eväitä ja evästaukoja pidettiin 
moneen otteeseen. 
  
Jokaisella rastilla piti ilmoittautua rastille sekä rastilta pois. Useampaan otteeseen pentueita 
kehuttiin hyvin suoritetuista ilmoituksista. Viimeinen ilmoitus tehtiin maalissa ja maaliin saapui 
ensimmäisenä Metsähiiret, melkein heti perään Kameleontit sekä Kameleontti Pandat. Vaikka 
matkan varrella oli paljon evästaukoja, kaikilla oli kova nälkä maaliin saavuttaessa. Onneksi 
ruokana oli lasagnettea, joka oli todella hyvää. Ruokailun jälkeen alkoi paluumatka kotia kohti. 
Seurakuntatalolle saavuimme 20:00 jälkeen ja kotona pääsi lepäämään ja kertomaa 
vanhemmille kisapäivästä. 
  
Kaikki pitivät todella paljon kisoista ja päivä oli erittäin hauska. Päivän kruunasi Kameleontti 
pentueen neljäs sija. Metsähiiret olivat 20. ja Kameleontti Pandat 38. 
  
Nastapartio onnittelee kaikkia Sudenpentuja hienoista suorituksista. 
 
Kisatulokset sekä rasteilta saadut pisteet löytyvät HP:n sivuilta: 
https://hp.partio.fi/nyt/supet/tulokset/ 
  
Kirjoittanut: Ville, Nooa, Kaisla, Miina, Matilda, Jade & Elsa (Kaj avustanut) 
 
 
 
 

http://www.nastapartio.fi/uutiset/noppa-sudenpentukisat-3102020-forssa
https://hp.partio.fi/nyt/supet/tulokset/
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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 

Mul oli yökkärit päässä 

Nyt pidetään 

pierusienitauko! 

Se on niinku mun nenää vasten 
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Iltatarina 
 
Eetun joulumatka 
 
Eetu-tontulla oli kiire. Juna oli lähdössä ja Eetun piti ehtiä mukaan. Eetu hyppäsi junaan viime 
hetkellä. Minne Eetu oli menossa? 
 
Eetu oli menossa junalla Rovaniemeltä Kemijärvelle ja sieltä edelleen kotitunturille. Eetu kiipesi 
tavarahyllylle, ja asettui sinne torkkumaan. Hän ei huomannut, että juna lähti väärään suuntaan. 
Minne juna on matkalla? 
 
Juna humisi tasaisesti, ja Eetu nukkui syvää unta. Hän heräsi vasta aamulla, kun juna tuli asemalle. 
Eetu katsoi ikkunasta. Asema oli aivan outo. Minne juna on tullut? 
 
Eetu hyppäsi junasta. Hän luki kyltistä aseman nimen: ”Hel sin ki. Kuinka kummassa minä olen 
joutunut Helsinkiin?” ”Psst”, sanoi silloin joku hänen vieressään. Kuka se on? 
 
Eetun vieressä seisoi tonttutyttö iso kello kaulassa. ”Hei, minä olen Veera, asematonttu”, tonttu 
sanoi. ”Minä olen Eetu, joulutonttu, ja tulin tänne vahingossa. Mitä minä nyt teen?” Eetu kysyi. 
Mitä Veera vastaa? 
 
Asematonttu Veera neuvoi Eetua: ”Voit mennä iltajunalla takaisin. Käy katsomassa joulukatua. Se 
on hieno. Apua, kello on noin paljon. Nyt tuli kiire!” Mihin Veeralla oli kiire? 
 
Veera selitti tärkeänä Eetulle: ”E-juna Espooseen lähtee kohta ja kuljettaja nukkuu 
taukohuoneessa. Minun pitää herättää hänet.” ”Miten löydän joulukadulle?” Eetu kysyi, mutta 
Veera oli jo mennyt.  Miten Eetu löytää joulukadulle? 
 
EEtu astui aseman ovesta ulos. Oven vieressä seisoi kaksi valtavan isoa miestä. Heillä oli isot 
lamput kädessä. ”Missä on joulukatu?” Eetu kysyi, mutta miehet eivät vastanneet. Mitä Eetu sitten 
tekee? 
 
Eetu näki kadun toisella puolella raitiovaunun ja hyppäsi siihen. ”Ehkä tämä menee joulukadulle”, 
Eetu ajatteli. Minne raitiovaunu menee? 
 
Eetu näki raitiovaunun ikkunasta ison kivitalon. ”Tuon talon minä olen nähnyt kuvissa. Se on 
eduskunta”, Eetu mietti ja hyppäsi ulos. Miksi Eetu hyppää raitiovaunusta? 
 
”Käynpä katsomassa eduskuntaa, kun nyt olen täällä”, Eetu ajatteli. Hän kipitti kiviset portaat ylös 
ja livahti ovesta suureen aulaan. Hän alkoi hiipiä hiljaa eteenpäin, kun joku yskäisi hänen 
takanaan.  Kuka se on? 
 
Arvokkaan näköinen tonttuherra kumarsi kohteliaasti Eetulle ja sanoi: ”Päivää vaan, minä olen 
Per-Evald, eduskuntatonttu”. ”Minä olen Eetu ja ihan tavallinen tonttu”, Eetu sanoi ja kumarsi 
maahan asti. ”Tule mukaan”, Per-Evald sanoi. Minne Per-Evald vie Eetun? 
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Per-Evald ja Eetu astuvat hissiin, jossa ei ollut lainkaan ovia. ”Ihmiset sanovat, että eduskunta on 
täynnä tonttuja, mutta ei täällä ole muita kuin minä”, Per-Evald sanoi. He menivät hissillä kellariin. 
Mitä kellarissa on? 
 
Kellarissa Per-Evald ja Eetu astuivat pienestä ovesta kodikkaaseen asuntoon. ”Asun täällä vaimoni 
kanssa. Hän on tonttuna Ateniumin taidemuseossa”, Per-Evald selitti. Hän tarjosi Eetulle mehua ja 
jatkoi: ”Minulla on sinulle tehtävä.” Mikä tehtävä se on? 
 
”Voitko viedä tämän kirjeen vaimoilleni Ateneumiin?” Per-Evald kysyi Eetulta. ”Voin, vien 
mielelläni. Onko se tärkeä kirje? Onko siinä valtion salaisuuksia? Missä on Ateneum?” Eetu kyseli 
innokkaana. Miten Eetu löytää Ateneumiin? 
 
Per-Evald neuvoi tien Ateneumiin. Eetu löysi taidemuseon helposti. Se oli hieno talo aseman 
vieressä. Ateneumin taidetonttu Maija oli ovella Eetua vastassa. ”Tule sisään, niin minä avaan 
tämän tärkeän kirjeen”, Maija kehotti. Mitä kirjeessä on? 
 
Maija repi kirjeen auki. ”Jahas, tässä on lista siitä, mitä herkkuja minun pitää ostaa meille 
joulupöytää varten. Kiitos, tämä on todella tärkeä asia Per-Edvaldille”, Maija sanoi nauraen. ”Tule, 
niin esittelen paikkoja”, hän jatkoi. Mitä Ateneumissa on? 
 
Ateneumissa oli paljon huoneita ja kaikkien huoneiden seinät olivat täynnä tauluja. Eetu ei ollut 
koskaan nähnyt niin paljon hienoja tauluja ja patsaita samassa paikassa. ”Ohhoh”, sanoi Eetu 
monta kertaa. Mitä sitten tapahtuu? 
 
”Minun pitäisi päästä joulukadulle. Tiedätkö, missä se on?” Eetu kysyin. ”Se on tässä lähellä. Voin 
viedä sinut sinne”, Maija sanoi. Millainen joulukatu on? 
 
Kun Eetu ja Maija tulivat joulukadulle, Eetu leuat loksahtivat auki. Koko katu oli valaistu lampuilla. 
Näyteikkunat oli koristeltu hienoiksi. Eräs näyteikkuna oli täynnä leluja. ”Olen nähnyt vain yhden 
paikan, jossa on yhtä paljon leluja”, Eetu sanoi. Mikä paikka se on? 
 
Eetu ihaili leluja näyteikkunassa. ”Yhtä paljon leluja on vain pukin pajassa”, Eetu huokaisi. ”Juna 
lähtee pian”, Maija muistutti. ”Sinun pitää mennä asemalle”. Löytääkö Eetu takaisin asemalle? 
 
”Minä voin saattaa sinut asemalle, niin et eksy”, Maija lupasi. ”Helsinki on iso kaupunki. Onko 
täällä paljon tonttuja?” Eetu kysyi. ”Voi on. Melkein kaikissa hienoissa ja tärkeissä taloissa on oma 
tonttu”, Maija vastasi. ”Näkevätkö ihmiset meidät”, Eetu halusi tietää. 
 
Maija kertoi, että ihmiset näkevät yleensä sen, mihin uskovat. ”Lapset voivat joskus nähdä 
meidät”, Maija selitti. Eetulla oli jo kiire, sillä juna oli pian lähdössä. Ehtiikö Eetu junaan? 
 
Eetu hyppäsi Rovaniemen junaan. ”Nähdään uutena vuotena tonttujuhlassa Korvatunturilla. Me 
kaikki Helsingin tontut tulemme sinne”, Maija huusi ja vilkutti Eetulle. ”Hyvää joulua!” Eetu huusi 
takaisin. Hän kiipesi tavarahyllylle ja asettui sinne mukavasti nukkumaan. Oli hienoa päästä kotiin.  
 
https://papunet.net/sites/papunet.net/files/pelit/ladattavat-tarinat/eetun_joulumatka.pdf 

https://papunet.net/sites/papunet.net/files/pelit/ladattavat-tarinat/eetun_joulumatka.pdf

