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ALKUSANAT 
 
Käsissäsi on materiaali, jolla selviät uuden lauman aloitussyksystä. Se sisältää 
toimintaohjeita, sisä- ja ulkoleikin ja hartauden jokaista koloiltaa varten. Materiaali on 
tuotettu Jyväskylän Versoille, joten ohjelmassa on huomioitu lippukunnan perinteiset 
syksyn tapahtumat ja muut perinteet. Tätä ohjetta noudattaen sudenpentu saa syksyn 
päätteeksi huivin kaulaansa sekä jäljkimerkit Tervetuloa partioon (Nro 1 Sudenpennun 
jäljet –kirjassa s.8),  Luonnossa liikkuja (31) ja Nuotio (32).  Lisäksi varalla on kokonaisuus 
Suunnistus –jäljestä (33) esim. retkellä toteutettavaksi. Lue myös Johtajakansiosta Akelan 
opas, siitä saat partiosta ja laumasta yleistä perustietoa, jota en tähän halunnut uudelleen 
kirjoittaa.  
 
-Lippukunnalla on yhteinen syksyn aloitus yleensä elokuun lopussa. Siellä ilmoittaudutaan 
ryhmiin, muistellaan menneitä ja tavataan muut lippukunnan jäsenet ja johtajat.  
-Syyskuun lopulla lauantaina on yleensä ollut koko lippukunnan retki Huutamaan, 
lippukunnan tontille. Täällä on yleensä kaikille yhteistä toimintaa. (Jos jostain syystä toisin 
päätetään, niin tässä kohdassa voi suorittaa Suunnistus-jäljen 33. Laumailta 5.) 
-Marraskuun alussa on lippukunnan viikonloppuretki Partiokolkkaan tai muuhun 
vastaavaan yöpymispaikkaan. Ruuat on valmistettu yhdessä ja iltanuotio vietetty, mutta 
muuten tällä retkellä on ryhmien omaa aikaa. Tällä retkellä on ajateltu suoritettavaksi 
Nuotiomerkki (32). Ohjeet löytyvät materiaalin seasta suunnilleen marraskuun kohdilta, 9. 
tapaaminen. (Tarvittaessa voi jatkaa myös suunnistusmerkkiä) 
-Itsenäisyyspäivän partiokirkossa kokoontuu taas koko lippukunta perheineen yhteen. 
Täällä uudet partiolaiset antavat lupauksensa ja saavat partiohuivin. Lippukunnanjohtaja 
saattaa pyytää ryhmiltä jotain apua ohjelman toteutukseen. 
-Joulujuhla on puurojuhlatyyppisenä hauskanpitona usein Kiponniemessä koko perheen 
voimin.  
Näistä kaikista yhteisistä tapahtumista tiedotetaan sähköposteilla johtajia, jotka sitten 
välittävät tiedot omille ryhmilleen. Tapahtumien jälkeisellä viikolla ei pidetä laumailtaa. 
 
Jokainen ilta koostuu siis leikeistä, jäljen suorituksesta ja hartaudesta. Osioita voi vaihdella 
tarpeen mukaan, eikä kaikkia leikkejä välttämättä ehdi leikkimäänkään. Tarkoitus on, että 
tässä materiaalissa on tarpeeksi tekemistä ja vaihtoehtoja. Alkumenot, jälki ja iltahartaus 
loppumenoineen ovat koloillan runkoja. Ei ole tarpeen suorittaa asioita juuri kuin tässä 
ohjeessa mainitaan, mutta voit näin halutessasi tehdä. Ensimmäisten koloiltojen ohjeet 
ovat seikkaperäisempiä, jotta paikat ja systeemit tulevat tutuiksi. Muuten olen pyrkinyt 
mahdollisimman lyhyeen ilmaisuun. Lisäksi ohjeissa on pääkohtia tummennettu, jotta on 
helpompi paikantaa missä mennään. Alussa on aina illan aihe, jonka vieressä suoritettava 
jälki/askel. Askeleet ovat kunkin jäljen alla olevia tehtäviä, jotka olen numeroinut ylhäältä 
alaspäin suorituskirjan mukaisessa järjestyksessä. Näiden perässä on vielä lista 
tarvikkeista, joita kulloinkin tarvitaan (tai saatetaan tarvita). Hartaus on seuraavalla sivulla. 
Hartauden yhteydessä sytytetään aina kynttilä tai myrskylyhty ja jos on aikaa, voi laulaa 
esim. Partiolaisen iltavirsi tai Ilta pimenee. Sanat liitteenä. 
 
Sopikaa heti partiosyksyn alussa, että jokaisella olisi aina ulkovaatteet mukana, jotta 
ulkona oleminen olisi miellyttävää. Laumalaisten yhteystiedot allergioineen on hyvä kerätä 
myös itselle vihkoon. Samoin on hyvä pitää läsnäololistaa. Älä koskaan myöhästy 
koloillasta ja pidä ilta koko vuoden samana, sillä perheillä on muitakin harrastuksia. Jos 
tulee retkiä tai muita poikkeamia, ilmoita niistä sähköpostitse hyvissä ajoin, mielellään 
monta viikkoa etukäteen.  
 
Lisätietoja materiaaliin liittyen voit kysellä jarvinen.soile at gmail.com 
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 MATERIAALIT 
	  

1. Laumailta	  
	  
Laumalle	  nimi	  ja	  huuto.	  Tutustuminen.	  	  	   1/2,	  1/7,	  (1/1)	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐Kolon	  kaapista	  kaikille	  Sudenpennun	  jäljet	  –kirjat	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Sanomalehti,	  peitto	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Musiikkia	  (tai	  laulua)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Tulitikut,	  kyniä	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Palautetaan	  lippukuntaan	  –yhteystietolomake	  (jos	  uusia	  lapsia)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐(Pallo)	  
	   	  
Jos	  sää	  suosii,	  voi	  ensimmäisen	  kerran	  olla	  vaikka	  kokonaan	  ulkona.	  	  Kolon	  
läheisyydessä	  Tellervonkadulla	  on	  kenttä	  ja	  leikkipuisto.	  Siellä	  voi	  leikkiä	  alla	  olevien	  
leikkien	  lisäksi	  myös	  liikuntaleikkejä.	  Pallo	  mukaan	  ja	  yksi	  heittää	  pallon	  ilmaan	  ja	  
huutaa	  toisen	  nimen.	  Se,	  jonka	  nimi	  huudettiin,	  ottaa	  pallon	  käteen	  mahdollisimman	  
nopeasti	  ja	  toiset	  juoksevat	  karkuun.	  Kiinniottaja	  huutaa	  seis,	  kun	  saa	  pallon	  kiinni	  ja	  
ottaa	  kymmenen	  askelta	  jonkun	  suuntaan.	  Yrittää	  osua	  pallolla	  toiseen,	  joka	  sitten	  
ottaa	  pallon	  ja	  heittää	  ilmaan	  huutaen	  toisen	  nimen.	  Leikkijöiden	  pitää	  osata	  olla	  
sopivalla	  etäisyydellä,	  koska	  kenen	  tahansa	  nimi	  saatetaan	  huutaa.	  	  	  
	  
Aluksi	  toivotetaan	  kaikki	  tervetulleiksi	  ja	  käydään	  nimet	  läpi.	  Leikitään	  
tutustumisleikiksi	  läpsyä.	  Yksi	  on	  ringin	  keskellä	  sanomalehtirulla	  kädessä.	  Ringistä	  
joku	  sanoo	  toisen	  nimen	  ja	  läpsy	  yrittää	  osua	  nimeltä	  mainitun	  polveen,	  ennen	  kuin	  
tämä	  ehtii	  sanoa	  uuden	  nimen.	  Jos	  osuu,	  joutuu	  läpsäisty	  keskelle.	  	  
	  
Partiossa	  ryhmien	  nimet	  ovat	  usein	  jonkun	  eläimen	  nimiä.	  Keksitään	  laumalle	  
yhdessä	  joku	  sopiva	  nimi.	  
	  
Sisäleikki:	  Laumalaisen	  piilotus.	  Lapset	  kuljeskelevat	  ympäriinsä	  silmät	  kiinni	  
musiikin	  soidessa.	  Kun	  musiikki	  lakkaa,	  kaikki	  menevät	  maahan	  pieneksi	  mytyksi.	  
(vaihtoehtoisesti	  johtaja	  voi	  laulaa,	  tai	  vain	  viheltää,	  kun	  on	  aika	  mennä	  maahan)	  
Johtaja	  peittää	  yhden	  lapsen	  ja	  sitten	  muiden	  on	  muisteltava,	  kuka	  viltin	  alla	  on.	  	  
	  
Mietitään	  lauman	  nimeen	  sopivaa	  huutoa,	  joka	  sitten	  aina	  huudetaan	  alkumenoiksi	  
ringissä	  seisten.	  Huuto	  voi	  olla	  yksinkertainenkin	  esim.	  kolmesti	  peräkkäin	  lauman	  
nimi	  koko	  ajan	  koventaen	  kädet	  yhdessä	  ringin	  keskellä.	  	  
	  
Jaetaan	  sudenpentukirjat	  ja	  kirjoitetaan	  siihen	  oma	  nimi.	  Johtajien	  yhteystietoja	  (s.7)	  
voi	  myös	  aloittaa,	  mutta	  tämä	  voi	  olla	  hidasta,	  riippuen	  kuinka	  hyviä	  kirjoittajia	  
ryhmässä	  on.	  Jos	  ollaan	  ulkona,	  kirjat	  voi	  jakaa	  vasta	  seuraavalla	  kerralla.	  
	  
Iltahartaus:	  Laiva	  ja	  kompassi.	  Istutaan	  rinkiin	  lattialle.	  Jos	  ollaan	  sisällä,	  laitetaan	  
kynttilä	  tai	  myrskylyhty	  palamaan.	  Tarinan	  voi	  lukea	  suoraan	  paperista,	  mutta	  lapset	  
jaksavat	  paremmin	  kuunnella,	  kun	  kerrot	  itse	  omin	  sanoin.	  Lopuksi	  käsistä	  kiinni	  
ristikkäin,	  vasen	  käsi	  päälle.	  Toivotellaan	  näin	  ”Hyvää	  yötä,	  Jeesus	  myötä,	  kiitos	  tästä	  
päivästä,	  se	  oli	  mukava.	  Kiva	  kun	  olit	  mukana!”	  Ringin	  saa	  purettua,	  kun	  käännytään	  
yhtä	  aikaa	  selin.	  	  
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Laiva	  ja	  kompassi	  
Olipa	  kerran	  laiva.	  Sen	  kotisatama	  sijaitsi	  kauniin	  joen	  varrella.	  Joka	  päivä	  laiva	  ajeli	  joella	  
onnellisena.	  Eräänä	  päivänä	  laiva	  kuitenkin	  ajautui	  kauaksi	  merelle.	  Se	  ei	  enää	  löytänytkään	  
kotisatamaa.	  Se	  harhaili	  merellä	  kauan	  ja	  puksutteli	  satamasta	  toiseen,	  mutta	  mikään	  niistä	  ei	  
ollut	  sen	  kotisatama.	  Pieni	  laiva	  alkoi	  hätääntyä.	  Mitä	  jos	  se	  ei	  enää	  koskaan	  löytäisikään	  
kotiin?	  Sitten	  laiva	  kohtasi	  kompassin.	  Kompassi	  lupasi	  näyttää	  sille	  tien	  kotiin.	  Yhdessä	  ne	  
lähtivät	  seilaamaan	  merta.	  Pian	  kotisatama	  jo	  häämöttikin	  edessä.	  Kompassista	  tuli	  laivan	  
paras	  ystävä.	  	  
	  
	  
-‐-‐Välillä	  meiltä	  ihmisiltäkin	  on	  suunta	  hukassa.	  Emme	  tiedä	  miten	  löytää	  tietä	  Taivaan	  kotiin.	  
Jeesus	  on	  meidän	  ihmisten	  paras	  ystävä,	  sillä	  Hän	  ohjaa	  jokaisen	  joka	  haluaa	  seurata	  Häntä,	  
Taivaan	  kotiin.	   	  
	   	   	   Mukaillen	  kirjasta	  Laiva	  ja	  kompassi,	  Päivä	  Oy	  
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2. Laumailta	  
	  
Lauman	  säännöt,	  yhteystiedot.	  	   	   1/10,	  1/1	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐(Kolon	  kaapista	  kaikille	  Sudenpennun	  jäljet	  –kirjat)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Kamera	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐Kyniä	  
	  

Aloitetaan	  ulkona	  huutamalla	  ensin	  lauman	  huuto.	  Kirkon	  sivustalla	  on	  hyvää	  
nurmialuetta,	  joka	  rajoittuu	  sopivasti	  taloon	  ja	  aitaan.	  Siinä	  on	  hyvä	  leikkiä.	  	  
	  
Ulkoleikki:	  Jänis,	  kettu	  ja	  puu.	  Yksi	  on	  jänis	  ja	  yksi	  kettu.	  Muut	  ovat	  puita.	  Kettu	  ottaa	  
kiinni	  jänistä	  ja	  kun	  jänis	  menee	  puun	  taakse	  piiloon,	  tulee	  puusta	  uusi	  jänis	  ja	  
edellisestä	  jäniksestä	  tulee	  puu.	  Kettu	  muuttuu	  siis	  jänikseksi	  ja	  lähtee	  karkuun.	  Kun	  
kettu	  saa	  jäniksen	  kiinni,	  osat	  vaihtuvat.	  Puut	  voivat	  olla	  sijoittuneina	  ympäri	  
leikkialuetta	  miten	  tahtovat.	  
	  
Laatikaa	  yhdessä	  laumalle	  säännöt.	  Helppo	  ja	  mukava	  tapa	  on	  ottaa	  tilannekuva,	  jossa	  
lapset	  esittävät	  sääntöä.	  Kuvat	  sitten	  myöhemmin	  tulostetaan	  ja	  liimataan	  pahville	  ja	  
alle	  kirjoitetaan	  sääntö.	  Hyviä	  sääntöjä	  on	  esim.	  Toisia	  ei	  kiusata,	  johtajia	  totellaan,	  
kaikki	  otetaan	  mukaan,	  kuuntelen	  toista.	  Lapsilta	  tulee	  varmasti	  hyviä	  ideoita,	  joita	  
kannattaa	  mahdollisuuksien	  mukaan	  hyödyntää.	  Vältetään	  kieltoja	  ja	  pyritään	  
positiiviseen	  ilmaisuun!	  
	  
Jaetaan	  sudenpentukirjat	  jos	  vielä	  jakamatta	  ja	  täydennetään	  yhteystiedot.	  
Lippukunnan	  nimi	  on	  Jyväskylän	  Versot,	  Puutarhakatu	  16.	  Kotisivut:	  jyve.fi.	  	  
	  
Sisäleikki:	  Peiliä.	  Leikkijät	  seisovat	  pareittain	  vastakkain.	  Toinen	  on	  ensin	  peili,	  jonka	  
tehtävä	  on	  matkia	  parin	  liikkeitä	  peilin	  tavoin.	  Aluksi	  kannattaa	  tehdä	  hitaita	  liikkeitä.	  
Vaihdetaan	  osia.	  
	  
Iltahartaus:	  Koiranpentuja	  myytävänä.	  	  
	  
Muistuta	  lapsia,	  että	  ensi	  viikolla	  ollaan	  koko	  kerta	  ulkona,	  joten	  säähän	  sopivat	  
vaatteet	  ovat	  tärkeät!	  
	  



	   7	  

Koiranpentuja	  myytävänä	  
Kaupan	  omistaja	  oli	  kiinnittämässä	  oveen	  ilmoitusta,	  jossa	  luki	  ”Koiranpentuja	  myytävänä”.	  
Tällaiset	  ilmoitukset	  tapaavat	  vetää	  puoleensa	  lapsia,	  ja	  nytkin	  paikalle	  oli	  ilmaantunut	  pieni	  
poika,	  joka	  kysyi:	  ”Paljonko	  ne	  koiranpennut	  maksavat?”	  Kauppias	  vastasi:	  
”Kolmestakymmenestä	  viiteenkymmeneen	  euroon.”	  Poika	  työnsi	  käden	  taskuun	  ja	  veti	  esiin	  
kasan	  kolikoita.	  ”Minulla	  on	  vain	  kaksi	  euroa	  ja	  35	  senttiä”,	  hän	  sanoi.	  ”Saisinko	  katsoa	  niitä?”	  
Kauppias	  hymyili	  ja	  vihelsi,	  ja	  koiratarhasta	  juoksi	  ulos	  emo	  ja	  sen	  perässä	  viisi	  pienenpientä	  
karvapalloa.	  Pennuista	  yksi	  jäi	  kovasti	  toisista	  jälkeen.	  Pieni	  poika	  valitsi	  välittömästi	  
huomionsa	  kohteeksi	  hitaan	  ja	  on	  tuvan	  pennun	  ja	  kysyi:	  ”Mikä	  sitä	  vaivaa?”	  Kauppiaan	  
mukaan	  eläinlääkärin	  tarkastuksessa	  oli	  selvinnyt,	  että	  pennulla	  oli	  vikaa	  lonkassa.	  Se	  tulisi	  
aina	  nilkuttamaan.	  Poika	  innostui:	  ”Minä	  haluan	  ostaa	  juuri	  sen.”	  	  Kauppias	  sanoi:	  ”Minä	  en	  
suosittelisi	  sen	  ostamista.	  Mutta	  jos	  tosiaan	  haluat	  sen,	  saat	  sen	  ilmaiseksi.”	  
Poika	  joutui	  aivan	  pois	  tolaltaan.	  Hän	  katsoi	  kauppiasta	  suoraan	  silmiin,	  osoitti	  tätä	  sormella	  
ja	  sanoi:	  ”En	  minä	  halua	  sitä	  lahjaksi.	  Se	  on	  ihan	  yhtä	  arvokas	  kuin	  muutkin	  pennut,	  ja	  minä	  
haluan	  maksaa	  siitä	  täyden	  hinnan.	  Annan	  nyt,	  mitä	  minulla	  on,	  ja	  sitten	  puoli	  euroa	  kuussa,	  
kunnes	  olen	  saanut	  sen	  maksetuksi.”	  Kauppias	  vastusteli:	  ”Oletko	  nyt	  ihan	  varma,	  että	  haluat	  
ostaa	  juuri	  tämän	  pennun.	  Se	  ei	  koskaan	  opi	  juoksemaan	  ja	  hyppimään	  ja	  leikkimään	  sinun	  
kanssasi	  yhtä	  hyvin	  kuin	  nämä	  muut.”	  
Silloin	  poika	  kääri	  vasemman	  housunlahkeen	  ylös,	  ja	  alta	  paljastui	  metallituen	  pönkittämä,	  
pahasti	  vääntynyt	  sääri.	  Hän	  nosti	  katseensa	  ja	  sanoi	  hiljaa:	  ”En	  minäkään	  pysty	  juoksemaan	  
kovin	  hyvin.	  Pentu	  tarvitsee	  jonkun,	  joka	  ymmärtää	  sitä.”	  
	   	   	   	   	   	   Dan	  Clark	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Kanakeittoa	  sielulle	  –toinen	  kattaus,	  SLEY-‐kirjat	  
	  
	  
-‐-‐Jutelkaa	  laumalaisten	  kanssa	  siitä,	  että	  me	  ihmisetkin	  olemme	  erilaisia	  ja	  Jumala	  on	  meidät	  
kaikki	  luonut	  juuri	  tällaisiksi.	  Olemme	  Taivaan	  Isän	  silmissä	  yhtä	  arvokkaita	  jokainen.	  Jeesus	  
on	  kuolemallaan	  maksanut	  täyden	  hinnan	  jokaisesta	  ihmisestä.	  
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3. Laumailta	  
	  
Sieni-‐	  ja	  aistiretki.	   	   	  	   31/2,	  	  31/6,	  	  31/8	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐2	  aikuista	  helpottaa	  asioita…	  
	   	   -‐Sienien	  kuvakortteja:	  kärpässieni,	  kanttarelli,	  suppis,	  tatti…	  
	   	   -‐(Sienikarkkeja	  jokaiselle)	  
	   	   -‐Kompassi	  
	   	   -‐Sisalnarua	  
	   	   -‐Vahva	  keppi	  (saattaa	  löytyä	  metsästä)	  n.	  2	  m.	  
	  
Alkuhuudot	  kololla	  ja	  sitten	  lähdetään	  kävelemään	  retkialuetta	  kohti.	  Kololta	  
pujahdetaan	  Puutarhakadun	  ja	  Kyllikinkadun	  kulmasta	  Rajakadulle	  ja	  sen	  yli.	  Melko	  
suoraan	  kirkon	  takaa	  jatkuu	  Eeronkatu,	  jota	  pitkin	  päästään	  Jyväskylän	  
ammattikorkeakoulun	  takana	  olevaan	  harjumetsikköön.	  Siellä	  menee	  paljon	  polkuja,	  
joita	  pitkin	  lähdetään	  tekemään	  kierros.	  
	  
Aikuinen	  voi	  mennä	  vähän	  edeltä	  ja	  laittaa	  kuvia	  polun	  varteen	  sitä	  mukaa	  kuin	  
edetään.	  Tutustutaan	  matkalla	  sieniin	  ja	  katsotaan	  samalla	  tarkkaan,	  mitä	  oikeita	  
sieniä	  maastosta	  löytyy.	  Hauska	  idea	  on	  ottaa	  vaahtokarkkisienistä	  kuva	  ja	  piilottaa	  
kuva	  ja	  sienikarkkeja	  pussissa	  johonkin	  kannonkoloon,	  jota	  siten	  etsitään	  porukalla	  
lopuksi.	  
	  
Välillä	  pidetään	  taukoja	  ja	  käytetään	  eri	  aisteja	  havainnoinnissa.	  Seistään	  hiljaa	  silmät	  
kiinni	  ja	  kuunnellaan,	  haistellaan	  jotain	  luonnosta	  löytyvää,	  silmät	  kiinni	  tunnistellaan	  
sormilla	  luonnon	  asioita	  esim.	  käpy,	  keppi,	  pihlajanlehti…	  	  
	  
Matkalla	  voi	  myös	  havaita	  ilmansuuntia;	  näkyykö	  muurahaispesiä	  puiden	  
eteläpuolilla	  ja	  mihin	  päin	  puut	  ovat	  oksansa	  suunnanneet.	  Tarkistetaan	  kompassista.	  
	  
Tehdään	  sisalnarusta	  sokkoköysirata	  tuvalliseen	  kohtaan	  maastoa.	  (Alkupäässä	  on	  
melko	  tasaista)	  Laumalaiset	  pareittain,	  toisella	  silmät	  sidottuna	  kulkee	  käsi	  köyttä	  
pitkin.	  Toinen	  kävelee	  vieressä	  ja	  varoittaa	  vaaroista.	  Radan	  loppupäässä	  voi	  olla	  vielä	  
pieni	  pressu	  laitettuna	  nurkista	  kiinni	  lähelle	  maata	  ja	  sieltä	  sitten	  sokkona	  sukelletaan	  
alta.	  Maalissa	  voi	  olla	  pieni	  klapi,	  joka	  pitää	  kaataa	  ja	  sitten	  saa	  avata	  silmät.	  
Vaihdetaan	  vuorot.	  
	  
Ryhmähenkeä	  voi	  kehittää	  köyttämällä	  metsästä	  löytyvä	  keppi	  (varmista,	  ettei	  ole	  
laho)	  sopivalle	  korkeudelle	  kahteen	  puuhun	  kiinni	  sisalnarulla.	  Koko	  ryhmän	  pitää	  
yhdessä	  toisia	  auttaen	  päästä	  riman	  yli.	  
	  
Jos	  aikuisia	  on	  useampia,	  voi	  tehtäviä	  jakaa	  niin,	  että	  sokkorata	  ja	  rima	  ovat	  valmiina,	  
kun	  ryhmä	  palaa	  kierrokselta.	  Lopuksi	  puretaan	  rakennelmat	  yhdessä.	  
	  
Iltahartaus:	  Yhtä	  kerrallaan.	  Istutaan	  mättäällä	  metsässä.	  Paluumatkaan	  on	  syytä	  
varata	  viitisen	  minuuttia.	  
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Yhtä	  kerrallaan	  
Muuan	  mies	  oli	  kerran	  auringonlaskun	  aikaan	  kävelyllä	  autiolla	  rannalla	  Meksikossa.	  Hän	  
huomasi	  toisen	  miehen	  kauempana.	  Lähemmäksi	  ehdittyään	  hän	  näki,	  että	  mies,	  joka	  oli	  
paikallisia	  asukkaita,	  poimi	  rannalla	  kulkiessaan	  vähän	  väliä	  jotakin	  maasta	  ja	  heitti	  sen	  
veteen.	  Vähän	  väliä	  sinne	  singahti	  jotakin.	  Aivan	  lähelle	  tultuaan	  kävelijä	  näki,	  että	  mies	  poimi	  
rannalle	  huuhtoutuneita	  meritähtiä	  ja	  heitti	  ne	  takaisin	  veteen	  yhden	  kerrallaan.	  Kulkija	  oli	  
ymmällään.	  Hän	  meni	  miehen	  luo	  ja	  sanoi:	  ”Iltaa	  ystävä.	  Mitä	  ihmettä	  te	  oikein	  teette?”	  
”Heittelen	  meritähtiä	  takaisin	  mereen.	  On	  laskuveden	  aika,	  ja	  rannalle	  on	  huuhtoutunut	  
paljon	  meritähtiä.	  Ellen	  minä	  heitä	  niitä	  takaisin	  mereen,	  ne	  kuolevat.”	  ”Aivan”,	  kulkija	  vastasi,	  
”mutta	  tällä	  rannalla	  on	  varmasti	  tuhansia	  meritähtiä.	  Ettehän	  te	  millään	  ehdi	  kaikkia	  auttaa.	  
Niitä	  on	  aivan	  liikaa.	  Ettekö	  käsitä,	  että	  tällä	  rannikolla	  on	  luultavasti	  satoja	  samanlaisia	  
paikkoja.	  Ettehän	  te	  millään	  ehdi	  tehdä	  niin	  paljon,	  että	  siitä	  olisi	  todellista	  apua.”	  
Meksikolaismies	  hymyili,	  kumartui	  ja	  poimi	  hiekasta	  meritähden.	  Heittäessään	  sen	  takaisin	  
mereen	  hän	  totesi:	  ”Autoinpahan	  ainakin	  tuota!”	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jack	  Canfield	  &	  Mark	  V.	  Hansen	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Kanakeittoa	  sielulle	  –toinen	  kattaus,	  SLEY-‐kirjat	  
	  
	  
-‐-‐Tällaista	  pienten	  tekojen	  asennetta	  Jumala	  haluaa	  meiltä	  suhteessa	  luontoon.	  Emme	  millään	  
voi	  tehdä	  kaikkea,	  mutta	  kun	  jokainen	  tekee	  vähän,	  saamme	  paljon	  aikaan.	  
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4. Laumailta	  
	  
Jokamiehenoikeudet.	   	   31/4	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐Jokamiehen	  oikeudet	  lapuilla	  
	   	   -‐Vihreä	  ja	  punainen	  paperi	  
	   	   -‐Luuta	  (lattiaharja)	  
	  
Ulkoleikki:	  Olkkosen	  navetta.	  Yksi	  on	  Olkkonen	  ja	  kaksi	  (tai	  yksi)	  kipinöitä.	  Loput	  
leikkijät	  ovat	  lehmiä	  navetassa.	  Lehmien	  joukosta	  valitaan	  lamppuöljy,	  jonka	  Olkkonen	  
ja	  kipinät	  yrittävät	  löytää.	  Olkkonen	  vie	  lehmän	  kerrallaan	  laitumelle	  ja	  jos	  lehmä	  
ammuu,	  pitää	  se	  viedä	  takaisin	  navettaan.	  Jos	  Olkkonen	  taluttaa	  ulos	  lamppuöljyn,	  
navetta	  pelastuu.	  Kipinät	  halaavat	  lehmiä,	  jotka	  seisovat	  hiljaa.	  Jos	  kipinä	  halaa	  
lamppuöljyä,	  navetta	  räjähtää	  ja	  leikki	  loppuu.	  Kipinöiden	  on	  haettava	  joka	  välissä	  
lisää	  paloenergiaa	  läheiseltä	  puulta.	  Jos	  leikkijöitä	  on	  vähän,	  valitkaa	  vain	  yksi	  kipinä.	  	  
	  
Jokamiehenoikeudet	  löytyvät	  sudenpentujen	  kirjasta	  sivulta	  61.	  Tee	  selkeät	  
perusohjeet	  lapuille	  joita	  sitten	  yhdessä	  käydään	  läpi.	  Laita	  sekä	  kiellettyjä,	  että	  
sallittuja	  asioita	  ja	  jakakaa	  ne	  yhdessä	  keskustellen	  vihreän	  ja	  punaisen	  paperin	  päälle.	  
	  
Jaa	  porukka	  kahtia	  ja	  anna	  lappuja	  molemmille	  näyteltäväksi.	  Toinen	  ryhmä	  arvaa,	  
mitä	  oikeutta	  tai	  kiellettyä	  asiaa	  ryhmä	  näyttelee.	  	  
	  
Sisäleikki:	  Luuta-‐Hulta.	  Yksi	  on	  Luuta-‐Hulta,	  joka	  yrittää	  luudalla	  lakaisemalla	  
hipaista	  toisten	  leikkijöiden	  varpaita.	  Jos	  saa	  hipaistua,	  tämä	  jää	  Luuta-‐Hultaksi.	  Luuta	  
ei	  saa	  nousta	  irti	  lattiasta,	  eikä	  sillä	  saa	  huitoa	  kovasti.	  Kololta	  varmasti	  löytyy	  
lattiaharja	  jostain	  nurkasta	  tai	  siivouskaapista	  ykköskolon	  oven	  ulkopuolelta.	  	  
	  
Iltahartaus:	  Tarina	  jokamiehen	  oikeuksiin.	  Voitte	  sopia	  laumalaisten	  kanssa,	  että	  
lukija	  pysähtyy	  jokaisen	  värillisen	  kohdan	  jälkeen	  ja	  lapset	  näyttävät	  peukkua	  ylös	  tai	  
alas,	  onko	  asia	  mielestään	  sallittua	  vai	  ei.	  
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Tarina	  jokamiehen	  oikeuksiin	  

Punaisella	  merkitty	  kielletyt	  asiat	  ja	  vihreällä	  sallitut.	  	  

Mikko	  ja	  Mari	  metsässä	  	  

Mikko	  oli	  reipas	  6-‐vuotias	  poika,	  jonka	  isosisko	  Mari	  oli	  partiolainen.	  Mikko	  halusi	  myös	  
partioon	  ja	  Mari	  päättikin	  viedä	  Mikon	  metsäretkelle	  tutustumaan	  luonnossa	  liikkumiseen.	  Oli	  
kaunis	  syyspäivä	  ja	  marjakausikin	  oli	  parhaimmillaan.	  Mikko	  ja	  Mari	  lähtivät	  reippaasti	  
pyöräilemään.	  	  

Metsän	  reunaan	  päästyään	  he	  pyöräilivät	  metsäpolkua	  pitkin	  kaikessa	  rauhassa.	  Polku	  
muuttui	  kuitenkin	  pian	  huonokuntoiseksi	  ja	  he	  päättivät	  oikaista	  läheisen	  maatalon	  pihalta.	  
Kulkiessaan	  maatalon	  pihalla,	  huomasivat	  he	  sen	  pihan	  laidalla	  kauniita	  vadelmapuskia.	  
Mikon	  teki	  kovasti	  mieli	  vadelmia	  ja	  he	  päättivätkin	  poimia	  siitä	  matkaeväät	  mukaansa.	  	  

Vadelmat	  poimittuaan	  he	  jatkoivat	  matkaa.	  Pyörät	  he	  jättivät	  metsäpolun	  laitaan	  odottamaan	  
paluumatkaa	  ja	  jatkoivat	  matkaansa	  kävellen.	  He	  poikkesivat	  pois	  polulta	  ja	  suunnistivat	  
kartan	  avulla	  pitkin	  poikin	  syksyistä	  metsää.	  Kun	  he	  löysivät	  mustikoita	  tai	  vaikkapa	  sieniä,	  
he	  pysähtyivät	  ja	  poimivat	  niitä	  koreihinsa.	  Jossain	  vaiheessa	  päivää	  molemmilla	  retkeilijöillä	  
tuli	  kuitenkin	  nälkä.	  He	  päättivät	  sytyttää	  nuotion	  ja	  paistaa	  makkaraa.	  Mari	  keräsi	  heille	  ison	  
kasan	  kaatunutta	  puuta	  ja	  he	  sytyttivät	  nuotion.	  He	  herkuttelivat	  makkaralla	  ja	  syötyään	  
sammuttivat	  nuotion	  maasta	  kerätyllä	  sammaleella.	  Koska	  ympärillä	  ei	  näkynyt	  roskiksia,	  
joutuivat	  he	  jättämään	  makkarapaketit	  ja	  muut	  roskansa	  puun	  juurelle.	  	  

He	  jatkoivat	  matkaansa	  kävellen	  ja	  marjoja	  poimien.	  Tullessaan	  pienen	  järven	  rantaan,	  he	  
päättivät	  myös	  kokeilla	  kalaonneaan	  onkimalla,	  Mikko	  kaatoi	  pienenpienen	  puun	  itselleen	  
onkivavaksi.	  Kalaa	  ei	  kuitenkaan	  tullut	  ja	  ilmakin	  näytti	  siltä,	  että	  saattaisi	  ruveta	  satamaan.	  
Jos	  alkaisi	  sataa,	  joutuisivat	  he	  leiriytymään	  yöksi	  metsään.	  Onneksi	  oli	  sentään	  lauantai,	  joten	  
kummallakaan	  ei	  olisi	  koulua	  seuraavana	  aamuna.	  He	  kuitenkin	  päättivät	  kiirehtiä	  kotiin,	  
äkkiä	  ennen	  sateen	  alkamista.	  Pyörät	  he	  löysivät	  polun	  varrelta,	  minne	  olivat	  ne	  jättäneetkin.	  
Tällä	  kertaa	  he	  kuitenkin	  taluttivat	  ne	  koko	  matkan	  metsä	  halki.	  Metsässä	  tallustaessaan	  he	  
näkivät	  paljon	  eri	  metsän	  eläimiä,	  he	  kuitenkin	  katselivat	  niitä	  vain	  kaukaa,	  jättäen	  ne	  
rauhassa	  omiin	  puuhiinsa,	  eivätkä	  häirinneet	  niitä.	  	  

Molemmilla	  oli	  oikein	  hauska	  päivä!	  Kuitenkin	  kun	  Mari	  seuraavalla	  viikolla	  meni	  
partiokokoukseensa,	  käsittelivät	  he	  siellä	  jokamiehen	  oikeuksia.	  Oikeuksia	  pohtiessaan	  Mari	  
tajusi,	  että	  he	  taisivat	  tehdä	  melko	  paljon	  virheitä	  Mikon	  kanssa.	  O-‐ou,	  Mari	  ajatteli,	  ensi	  
viikonloppuna	  pitääkin	  lähteä	  uudestaan	  metsään	  ja	  opettaa	  Mikolle	  kuinka	  siellä	  oikeasti	  saa	  
liikkua	  ja	  mitä	  tehdä...	  	  

	  
http://mainiotamenoa.fi/wp-‐content/uploads/2013/06/Sudenpennut-‐materiaali.pdf	  
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5. Laumailta	   	   	  
(33/1,	  33/2,	  33/3,	  (33/4),	  33/5,	  33/6,	  33/7)	  
	  
LIPPUKUNNAN	  YHTEINEN	  PÄIVÄRETKI	  (Huutamaan)	  jossa	  yhteistä	  ohjelmaa.	  	  
Osallistujille	  voi	  laittaa	  merkinnän	  11/4.	  	  
	  
Maastosta	  kannattaa	  ottaa	  mukaan	  väh.	  1,5	  m	  pitkä,	  halkaisijaltaan	  n.	  2-‐3cm	  riuku,	  
josta	  voi	  seuraavalla	  kerralla	  tehdä	  viirin	  varren!	  
	  
Jos	  yhteistä	  ohjelmaa	  ei	  jostain	  syystä	  olekaan,	  voitte	  suorittaa	  Suunnistusmerkkiä.	  	  
(Tämän	  voi	  vaihtoehtona	  tehdä	  myös	  yöretkellä)	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Kompassi	  
	   	   -‐Alueen	  maastokarttoja	  
	   	   -‐Karttamerkkimuistipelikortit	  
	   	   -‐Aarteiksi	  karkkia	  x2	  
	  
Opetelkaa	  ilmansuunnat	  ulkoa	  hokemalla	  pää-‐	  ja	  väli-‐ilmansuunnat	  erikseen.	  
Leikkikää	  pihassa	  leikkiä,	  jossa	  maahan	  määritellään	  ilmansuunnat.	  Johtaja	  huutelee	  
niitä	  vuorotellen	  ja	  lapset	  juoksevat	  aina	  huudettuun	  paikkaan.	  Liitteenä	  
ruutupapereita,	  jossa	  ilmansuunnat	  nurkassa.	  Johtaja	  pyytää	  siirtymään	  x	  ruutua	  
länteen,	  y	  ruutua	  koilliseen	  jne.	  Voit	  käyttää	  valmiita	  reittejä,	  joista	  vastauksena	  tulee	  
kaksi	  eri	  lausetta	  (vastauslomake	  ohjaajalle	  liitteenä),	  tai	  tyhjää	  ruutupaperia,	  johon	  
voi	  tehdä	  minkä	  vain	  kuvion.	  Sudenpentujen	  kirjan	  s.	  77	  on	  tehtävä	  ilmansuunnista.	  
	  
Tee	  muistipelikortit	  ainakin	  kymmenestä	  yleisestä	  karttamerkistä.	  Toiseen	  kuva	  ja	  
toiseen	  selitys.	  (Näitä	  voi	  löytyä	  kololtakin.)	  Pelatkaa	  muistipeliä,	  kun	  olette	  ensin	  
käyneet	  merkit	  yhdessä	  läpi.	  Kannattaa	  katsoa	  myös	  miltä	  ne	  oikealla	  kartalla	  
näyttävät.	  Sudenpentujen	  kirjan	  s.	  77	  on	  tehtävä	  karttamerkeistä.	  
	  
Lähtekää	  maastokävelylle	  kartan	  ja	  kompassin	  kanssa.	  Kysele	  lapsilta	  välillä,	  missä	  
ollaan	  menossa	  ja	  tutkikaa	  matkalla	  näkyviä	  luontokohteita	  kartasta.	  Katsokaa	  myös	  
kompassista,	  että	  kartta	  on	  oikein	  päin.	  	  
	  
Jos	  aikaa	  jää,	  käykää	  läpi	  muutama	  maamerkki	  (http://fi.scoutwiki.org/Maamerkki)	  
ja	  jakautukaa	  kahteen	  ryhmään.	  Molemmat	  ryhmät	  tekevät	  toisilleen	  jäljityksen,	  
jonka	  lopusta	  löytyy	  aarre	  (esim.	  karkkia).	  	  
	  
Kolon	  kartan	  voi	  joku	  kerta	  piirtää	  kololla.	  Yksinkertaisin,	  joskin	  tuon	  ikäisille	  vielä	  
haastava	  tehtävä	  on	  piirtää	  kolon	  pohjapiirros.	  Kannattaa	  sopia,	  että	  paperin	  reunat	  
ovat	  kolon	  seinät.	  Tässä	  yhteydessä	  voi	  myös	  tehdä	  aarteenetsinnän	  siten,	  että	  
jokainen	  saa	  merkata	  aarteen	  paikan	  omaan	  karttaansa	  ja	  piilottaa	  sinne	  namin	  tms.	  
Sitten	  vaihdetaan	  karttoja	  ja	  jokainen	  saa	  yrittää	  toisen	  kartan	  avulla	  löytää	  kätkön.	  
	  
Iltahartaus:	  Leipää	  taivaasta.	  (Tämä	  varmuuden	  vuoksi,	  todennäköisesti	  pidetään	  
yhteinen	  päivän	  päätös)	  

	   	  



	   13	  



	   14	  

	  
	   	  



	   15	  

	   	  



	   16	  

Leipää	  taivaasta	  
-‐	  Kyllähän	  tämä	  pahalta	  näyttää,	  sanoi	  isä,	  enkä	  tiedä,	  miten	  selviämme.	  Mutta	  kyllä	  olen	  vielä	  
varma	  siitä,	  että	  Jumala	  auttaa	  meitä.	  
-‐	  Toivottavasti	  hän	  auttaa	  –	  ja	  pian,	  sanoi	  äiti	  vakavasti.	  Hän	  tiesi,	  miten	  vähän	  ruokaa	  enää	  oli	  
komerossa.	  
-‐	  Ei	  meillä	  näin	  tiukkaa	  ole	  ollut	  ennen,	  jatkoi	  isä.	  Kaikki	  rahat	  ovat	  lopussa,	  eikä	  se	  ole	  meidän	  
syytämme.	  Mikähän	  tästä	  nyt	  tulee	  eteen.	  
-‐	  En	  tiedä,	  sanoi	  äiti.	  Lapset	  minua	  vain	  huolettavat.	  He	  ovat	  taas	  kohta	  koulusta	  kotona,	  eikä	  
ole	  pöydässä	  leivän	  palaakaan.	  
-‐	  Onko	  leipä	  ihan	  lopussa,	  kysyi	  isä	  huolissaan.	  
-‐	  On,	  vastasi	  äiti	  murheellisena,	  viimeistä	  palaa	  myöten.	  
-‐	  Sitten	  on	  aika	  jo	  Jumalan	  tehdä	  jotakin,	  sanoi	  isä.	  
Samassa	  ulko-‐ovi	  avattiin	  reippaasti,	  ja	  sisään	  tulla	  tupsahti	  kolme	  huohottavaa	  koululaista,	  
joiden	  kotimatka	  oli	  loppuosaltaan	  ylämäkeä.	  Kuten	  tavallista	  heillä	  oli	  kaikilla	  huutava	  nälkä.	  
-‐	  Äiti,	  mitä	  meillä	  on	  illalliseksi?	  kysyi	  vanhin.	  
Äiti	  katsoi	  isään.	  Vähään	  aikaan	  hän	  ei	  tiennyt	  mitä	  sanoa.	  
-‐	  Nyt	  on	  niin,	  hän	  sanoi,	  ettei	  Jumala	  ole	  vielä	  lähettänyt	  sitä.	  
Lasten	  kasvot	  venähtivät	  pitkiksi.	  Ei	  mitään	  syötävää!	  Sehän	  oli	  hirveää.	  He	  tiesivät	  kyllä,	  että	  
isä	  oli	  ollut	  poissa	  työstä	  jo	  kauan	  ja	  että	  he	  olivat	  hyvin	  ahtaalla,	  mutta	  aina	  heille	  sentään	  oli	  
riittänyt	  syötävää.	  
-‐	  Äiti,	  sanoi	  nuorin	  hetken	  mietittyään.	  Jos	  ei	  kerran	  kotona	  ole	  yhtään	  ruokaa,	  niin	  eikä	  
pyydetä,	  että	  Jeesus	  lähettää	  meille?	  Ei	  hän	  varmasti	  anna	  meidän	  kuolla	  nälkään,	  ja	  minulla	  
on	  niin	  nälkä.	  
-‐	  Ei	  tässä	  muutakaan	  voida	  tehdä,	  sanoi	  isä.	  Käydään	  tähän	  pöydän	  ympärille	  ja	  rukoillaan.	  
Sen	  enempää	  puhumatta	  he	  kaikki	  polvistuivat	  –	  isä,	  äiti	  ja	  kolme	  lasta	  –	  ja	  pyysivät	  Jumalaa	  
lähettämään	  heille	  vähän	  leipää,	  niin	  kuin	  hän	  oli	  sanassaan	  luvannut.	  
Juuri	  samana	  iltapäivänä	  kaksi	  naishenkilöä,	  jotka	  kuuluivat	  samaan	  seurakuntaan	  kuin	  tämä	  
perhe,	  keskusteli	  heistä	  ja	  ihmetteli,	  miksi	  heitä	  ei	  ollut	  näkynyt	  viime	  aikoina.	  
-‐	  Minä	  luulen,	  että	  heillä	  on	  joitakin	  erikoisia	  vaikeuksia,	  sanoi	  toinen,	  tai	  muutoin	  he	  olisivat	  
varmasti	  olleet	  eilen	  kokouksessa.	  
-‐	  Aivan	  varmaan,	  sanoi	  toinen.	  Eiköhän	  lähdetä	  käymään	  heillä	  katsomassa,	  tarvitsevatko	  he	  
jotakin.	  Mies	  on	  kai	  ollut	  työttömänä	  jonkin	  aikaa.	  
-‐	  Niin	  on,	  sanoi	  hänen	  toverinsa.	  Lähdetään	  vain.	  
Hetkistä	  myöhemmin	  nämä	  kaksi	  naista	  lähtivät	  liikkeelle.	  Tämä	  oli	  maaseutua,	  ja	  köyhä	  
perhe,	  jota	  he	  lähtivät	  tervehtimään,	  asui	  melko	  pitkän	  kävelymatkan	  päässä	  korkealla	  
kukkulalla.	  He	  olivat	  juuri	  kiipeämässä	  kukkulan	  rinnettä,	  kun	  heitä	  vastaan	  ajoi	  lujaa	  vauhtia	  
leipomon	  pakettiauto.	  Kun	  se	  sivuutti	  heidät,	  niin	  tapahtui	  jotakin,	  mutta	  arvaapas	  mitä!	  Niin,	  
usko	  tai	  älä,	  mutta	  pakettiauton	  takaovi	  lennähti	  auki	  ja	  sieltä	  putosi	  limppu	  tielle.	  Hetkistä	  
myöhemmin	  jokin	  tiellä	  ollut	  kivi	  tai	  pieni	  kuoppa	  tärähdytti	  autoa,	  niin	  että	  monia	  muita	  
leipiä	  sinkosi	  avoimesta	  ovesta	  hujan	  hajan	  tielle.	  
Ajaja	  ei	  huomannut	  tätä	  ensinkään,	  vaan	  ajoi	  edelleen	  kovaa	  vauhtia	  ja	  oli	  hetkessä	  kaukana	  ja	  
poissa	  näkyvistä.	  
Naiset	  olivat	  ihmeissään.	  Siellä	  täällä	  pitkin	  tietä	  oli	  kauniita,	  ruskeita,	  kypsiä	  limppuja,	  hyvää	  
ruokaa,	  joka	  muutamassa	  minuutissa	  joutuisi	  muun	  liikenteen	  jalkoihin.	  Paha	  niitä	  oli	  jättää	  
tielle,	  ja	  kun	  pakettiauto	  ei	  näkynyt	  palaavan	  takaisin,	  naiset	  päättivät	  poimia	  leivät	  tieltä.	  
Siinä	  riittikin	  poimimista,	  mutta	  lopulta	  he	  olivat	  tien	  vieressä	  ruohikolla	  kummallakin	  aika	  
kasa	  leipiä	  pinottuina	  käsivarsilleen.	  
-‐	  Mitä	  me	  nyt	  näille	  teemme?	  kysyi	  toinen	  naisista.	  Hän	  hymyili,	  mutta	  oli	  toisaalta	  kovin	  
ymmällä.	  
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-‐	  En	  minä	  tiedä,	  nauroi	  toinen.	  Jos	  tietäisimme,	  kuka	  ne	  omistaa,	  niin	  veisimme	  kai	  takaisin	  
hänelle,	  mutta	  emmehän	  me	  tiedä.	  Minä	  en	  osaa	  muuta	  ajatella,	  kuin	  että	  otamme	  ne	  
mukaamme	  ja	  katsomme,	  mitä	  tapahtuu.	  
-‐	  Tehdään	  sitten	  niin,	  sanoi	  toinen,	  ja	  nopeasti,	  sillä	  minun	  käteni	  alkavat	  väsyä.	  
Ja	  niin	  he	  lähtivät	  ja	  pääsivätkin	  pian	  määräpaikkaansa.	  Kantamuksiltaan	  he	  saivat	  töin	  tuskin	  
kolkutetuksi	  ovelle.	  
Kop-‐kop-‐kop!	  
Äiti	  avasi	  oven,	  ja	  silloin	  nuo	  kaksi	  naista	  näkivät,	  että	  isä	  ja	  kolme	  lasta	  olivat	  vielä	  
polvistuneina	  tyhjän	  pöydän	  ympärillä.	  
Kaikki	  nousivat	  heti	  seisomaan	  ja	  katselivat	  tulijoita	  kummissaan	  ja	  jännittyneinä.	  
-‐	  Jeesus	  on	  lähettänyt	  meille	  leipää!	  huusi	  nuorin.	  Minä	  tiesin,	  että	  hän	  lähettää,	  kun	  
pyydämme.	  
-‐	  Niin,	  sanoi	  isä.	  Tosiaan	  hän	  on	  lähettänyt,	  ja	  paljon	  enemmän	  kuin	  uskalsimme	  pyytääkään.	  
Tämä	  on	  todella	  taivaasta	  lähetettyä	  leipää.	  
	  
PIENI	  PÖYTÄRUKOUS	  
Varmaan	  osaat	  jo	  jonkin	  pöytärukouksen,	  joka	  sinulla	  on	  tapana	  esittää.	  Mutta	  tässä	  on	  toinen	  
ehkä	  pieneksi	  vaihteluksi.	  Lue	  se	  äidille	  ja	  kysy,	  mitä	  hän	  arvelee	  siitä:	  
”Siunaa,	  Jeesus,	  ruokamme:	  
tule	  pöytään	  kanssamme!	  
Amen.”	  

	  
Maxwell,	  Arthur	  S.	  Onnen	  päiviä	  3.	  s.	  64	  –	  68.	  2.	  painos.	  Kirjatoimi,	  1972.	  
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6. Laumailta	  
	   	   	   	  

Viirin	  teko.	   	   	   1/10,	  1/4	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Kartonkia	  
	   	   -‐Tussi	  
	   	   -‐Sääntökuvat	  
	   	   -‐Viirikeppi	  
	   	   -‐Nahkaa	  tai	  vahvaa	  kangasta	  
	   	   -‐Erikeeper	  
	   	   -‐Sakset	  
	   	   	  
Ulkoleikki:	  Ketjuhippa.	  Yksi	  leikkijöistä	  valitaan	  hipaksi.	  Kun	  hippa	  saa	  jonkun	  kiinni,	  
he	  jatkavat	  käsi	  kädessä	  muiden	  kiinniottamista.	  Ketjun	  pitää	  pysyä	  ehjänä	  ja	  
ainoastaan	  ulommaiset	  saavat	  tavoittaa	  muita	  leikkijöitä	  vapaalla	  kädellään.	  Leikki	  
loppuu,	  kun	  kaikki	  leikkijät	  ovat	  ketjussa.	  	  	  
	  
Liimatkaa	  etukäteen	  tulostetut	  sääntökuvat	  kartongeille	  (näitä	  saattaa	  löytyä	  kolon	  
kaapista)	  ja	  kirjoittakaa	  alle	  sääntö.	  Ripustakaa	  säännöt	  kolon	  seinälle.	  
	  
Tehkää	  lauman	  nimen	  mukainen	  viiri.	  Mallia	  voi	  ottaa	  kololla	  olevista	  viireistä.	  Jos	  
käyttää	  kangasta,	  kannattaa	  ompeluhommat	  tehdä	  kotona	  valmiiksi.	  Jokainen	  voi	  
leikata	  nahkanpaloista	  (pieniä	  löytyy	  kololta)	  nimensä	  ja	  liimata	  sen	  vaikka	  viirin	  
takapuolelle.	  Näitä	  hommia	  voi	  tehdä	  vaikka	  yhtä	  aikaa,	  kun	  kaikki	  eivät	  kuitenkaan	  
voi	  olla	  kerralla	  kirjoittamassa	  sääntöjä.	  	  
	  
Sisäleikki:	  Solmu.	  Yksi	  leikkijöistä	  menee	  oven	  ulkopuolelle.	  Muut	  muodostavat	  piirin	  
ja	  ottavat	  toisiaan	  käsistä	  kiinni.	  Tarkoituksena	  on	  pujottautua	  tiukkaan	  solmuun	  
ilman,	  että	  käsistä	  päästetään	  irti.	  Kun	  solmu	  on	  valmis,	  kutsutaan	  oven	  ulkopuolella	  
oleva	  sisään.	  Hän	  antaa	  suullisia	  ohjeita,	  joiden	  avulla	  solmua	  selvitetään.	  Tavoitteena	  
on,	  että	  solmussa	  olleet	  palaavat	  ohjeiden	  avulla	  piiriksi	  käsiä	  irrottamatta.	  	  
	  
Iltahartaus:	  Paikalleen	  homehtunut.	  
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Paikalleen	  homehtunut	  
Jokaisen	  kotona	  on	  jääkaapista,	  komerosta	  tai	  leipälaatikosta	  löytynyt	  joskus	  ikäviä	  yllätyksiä:	  
homehtunut	  leipä,	  pilaantunut	  kerma	  tai	  vanhentunut	  graavilohi...	  Harmistuneena	  silloin	  
kysellään,	  miksi	  kukaan	  ei	  ole	  ajoissa	  syönyt	  kalaa	  ja	  miksi	  on	  aloitettu	  uusi	  leipä,	  vaikka	  
vanhasta	  on	  	  vielä	  melkein	  puolet	  jäljellä.	  Tuttu	  tilanne	  tavallisessa	  torpassa.	  	  	  	  	  	  
Oletko	  koskaan	  kuullut	  homehtuneista	  ihmisistä?	  Ei	  mistään	  muumioista	  tai	  luurangoista	  
vaan	  elävistä,	  mutta	  homehtuneista	  ihmisistä.	  Ehkä	  heistä	  ei	  kuule	  kovin	  paljoa,	  mutta	  heitä	  
on	  yllin	  kyllin	  kaupunkien	  lähiöissä	  ja	  siellä	  täällä	  muuallakin.	  Mitkä	  ovat	  homehtuneen	  
ihmisen	  tuntomerkit?	  Haiseeko	  hän	  homeelta	  ja	  onko	  hän	  sinivihreän	  homenukan	  peittämä?	  
Ei	  toki.	  Homehtuneita	  ihmisiä	  näkee	  harvoin	  missään	  yhteisissä	  riennoissa:	  
kulttuuritapahtumissa,	  urheilukilpailuissa,	  yhdistystoiminnassa	  tai	  seurakunnan	  
tilaisuuksissa.	  He	  vain	  ovat	  kotonaan,	  eivät	  tee	  mitään	  	  mekittävää,	  eivät	  harrasta	  mitään,	  
eivät	  käy	  missään	  eikä	  heillä	  ole	  omia	  mielipiteitä	  asioista.	  Ehkä	  he	  saavat	  aikansa	  kulumaan	  
vaihtamalla	  television	  kanavaa	  ykköseltä	  kakkoselle	  ja	  taas	  takaisin,	  Oletko	  koskaan	  nähnyt	  
tällaisia	  homehtuneita	  ihmisiä?	  Haluatko	  sinä	  tulla	  sellaiseksi?	  
	  	  	  	  	  Voisi	  luulla,	  että	  kun	  harrastaa	  monenlaisia	  asioita	  siitä	  väsyy.	  Totuus	  kuitenkin	  on,	  että	  
ellei	  harrasta	  mitään,	  on	  aina	  väsynyt.	  Toiminta	  ja	  aivojen	  käyttö	  vain	  tekevät	  hyvää	  ihmiselle.	  
Tänä	  aikana,	  kun	  tarjolla	  on	  runsaasti	  valmista	  viihdettä,	  on	  helppo	  homehtua	  sohvan	  
nurkkaan,	  ellei	  itse	  päätä	  käyttää	  omia	  aivojaan	  ja	  harrastaa	  asioista,	  jotka	  pitävät	  kehon	  ja	  
mielen	  virkeänä.	  Paras	  homeentorjunta-‐aine	  on	  toiminta,	  sanotaanhan	  eräässä	  
mainoksessakin,	  ettei	  vierivä	  kivi	  sammaloidu.	  
	  
	  
-‐-‐Rukous:	  Kiitos	  Taivaan	  Isä,	  että	  meillä	  on	  mahdollisuus	  harrastaa	  monia	  mukavia	  asioita.	  
Kiitos,	  että	  olet	  antanut	  meille	  aivot	  ajatellaksemme	  ja	  tehdäksemme	  sitä	  mikä	  hyvää	  on.	  
Aamen.	  	  

Andersson,	  Rantanen	  &	  Tenhovirta:	  Aamupala.	  s.	  28	  -‐	  29.	  Päivä	  Oy	  ,1987.	  
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7. Laumailta	   	   	  
	  

Lippukunnanjohtajan	  vierailu.	   	   1/3,	  1/8,	  1/12	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Sudenpennun	  partiopaita	  
	   	   -‐Lippukunnan	  lippu	  

	   	  
Ulkoleikki:	  Aku-‐Ankka	  –hippa.	  Leikitään	  kuten	  tavallista	  hippaa,	  mutta	  
pelastautumiseen	  tarvitaan	  hieman	  ketteryyttä	  ja	  hyvää	  muistia.	  Kun	  hippa	  lähestyy	  ja	  
haluat	  turvaan,	  mene	  kyykkyyn	  ja	  huuda	  sen	  Ankkalinnan	  hahmon	  nimi,	  mikä	  tulee	  
ensimmäiseksi	  mieleesi.	  Jos	  et	  ehdi	  mennä	  kyykkyyn	  ja	  huutaa,	  tai	  sanot	  saman	  nimen	  
toistamiseen,	  joudut	  hipaksi.	  
	  
Sovi	  lippukunnanjohtajan	  kanssa	  hyvissä	  ajoin,	  jos	  hän	  pääsisi	  käymään	  koloillassa.	  
Hän	  osaa	  kertoa	  lippukunnasta,	  sen	  historiasta	  ja	  toiminnasta.	  Samalla	  voitte	  esitellä	  
pennuille	  meidän	  lippukuntamme	  lipun,	  huivin	  ja	  huivimerkin	  ja	  tutustua	  
sudenpentujen	  partiopaitaan.	  Huivimerkin	  voi	  piirtää	  s.9.	  	  
	  
Lippukunnan	  huuto:	  “Kuka?	  Mitä?	  Hä?	  –Versot	  Jyväskylästä!	  –Mitä	  tekee?	  –Metsään	  
menee.	  Muut	  tulee	  perästä!”	  (Johtaja	  kysyy,	  muut	  vastaa.	  Viimeinen	  lause	  kaikki	  
yhdessä.)	  	  
	  
Tässä	  vaiheessa	  olisi	  viimeistään	  hyvä	  hankkia	  sininen	  collegepaita	  ja	  merkit	  joko	  
yhdessä	  tai	  jokainen	  erikseen.	  Näitä	  saa	  tilattua	  netistä	  Scandinavian	  Outdoor	  Storesta.	  
Johtajaporukalla	  saatetaan	  päättää	  myös	  porukkatilauksista.	  Kolon	  seinällä	  on	  kuva	  
merkkien	  paikoista	  paidassa	  ja	  hinnat	  tilattavista	  perusmerkeistä.	  	  
	  
Näihin	  aikoihin	  alkaa	  partiokalentereiden	  myynti	  olla	  ajankohtaista.	  Vanhemmille	  on	  
hyvä	  laittaa	  etukäteen	  postia,	  jotta	  voivat	  miettiä	  montako	  kalenteria	  ottavat	  myyntiin.	  
Myös	  ohjeita	  myymisestä	  on	  hyvä	  laittaa	  vanhemmille	  ja	  toki	  käydä	  lasten	  kanssa:	  
-‐Ole	  kohtelias	  ja	  iloinen.	  
-‐Esitä	  asia	  reippaasti	  ja	  kuuluvasti:	  “Hei,	  haluatko	  ostaa	  partiolaisten	  
adventtikalenterin,	  maksaa	  7	  euroa	  ja	  menee	  partiotyön	  hyväksi?”	  
-‐Kiitä	  ja	  toivota	  hyvää	  päivän	  jatkoa.	  
	  
Sisäleikki:	  Myrkkysieni.	  Istutaan	  ringissä.	  	  Laitetaan	  keskelle	  10	  esinettä	  (tai	  karkkia).	  
Yksi	  leikkijä	  menee	  oven	  taakse	  ja	  muut	  valitsevat	  yhden	  esineen	  myrkkysieneksi.	  
Tulija	  ottaa	  esineitä	  yksi	  kerrallaan,	  kunnes	  osuu	  myrkkysieneen.	  Silloin	  toiset	  
huutavat	  “myrkkysieni”	  ja	  kierros	  loppuu.	  Karkeilla	  pelatessa	  leikkijä	  saa	  syödä	  namit	  
myrkkysieneen	  asti.	  	  
	  
Iltahartaus:	  Kun	  kaivo	  kuivui.	  
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Kun	  kaivo	  kuivui	  
Rene-‐tyttöstä	  janotti	  kovasti.	  Mistään	  ei	  löytynyt	  pisaraakaan	  vettä.	  Moneen,	  moneen	  päivään	  
ei	  ollut	  satanut	  yhtään.	  Taivaalla	  ei	  näkynyt	  pilven	  hattaraakaan,	  ja	  tulikuuma	  Afrikan	  aurinko	  
oli	  paahtanut	  koko	  maan	  kuivaksi	  satojen	  neliökilometrien	  alueella.	  Joet	  ja	  virrat	  olivat	  
menettäneet	  kaiken	  vetensä,	  ja	  lopulta	  oli	  Renen	  kotitalon	  lähellä	  oleva	  syvä	  kaivokin	  aivan	  
tyhjä.	  
	  
Renen	  isä	  ei	  tiennyt,	  mitä	  tehdä.	  Hän	  oli	  raatanut	  ja	  uurastanut	  vuosikaudet	  saadakseen	  
kotinsa	  kuntoon	  ja	  maan	  muokatuksi	  ja	  tuottoisaksi.	  Nyt	  näytti,	  että	  kaikki	  oli	  kohta	  mennyttä.	  
Viljasato	  näytti	  hupenevan	  tyhjiin,	  ja	  mikä	  oli	  vielä	  pahempaa,	  karja	  oli	  janosta	  
nääntymäisillään,	  sillä	  eläimillekään	  ei	  ollut	  annettavana	  yhtään	  vettä.	  Mitä	  hän	  saattoi	  tehdä?	  
Hän	  kutsui	  lopulta	  perheensä	  koolle,	  esitti	  tilanteen	  vakavuuden	  ja	  sanoi,	  että	  hän	  aikoi	  
pyytää	  Jeesukselta	  sadetta.	  
	  
Ja	  niin	  he	  kaikki	  polvistuivat	  –	  äiti,	  isä,	  Rene	  ja	  hänen	  pikkusiskonsa	  –	  ja	  rukoilivat	  
hartaammin	  kuin	  koskaan	  ennen.	  Isä	  ja	  äiti	  rukoilivat	  molemmat	  hyvin	  palavasti,	  että	  Jeesus	  
jotenkin	  lähettäisi	  sadetta,	  jotta	  sato	  välttyisi	  tuholta	  ja	  karja	  pelastuisi	  kuolemasta	  janoon.	  
Kun	  tuli	  Renen	  vuoro	  rukoilla,	  hän	  ei	  toistanut	  äidin	  ja	  isän	  rukousta	  sellaisenaan,	  vaan	  sanoi:	  
-‐	  Rakas	  Jeesus,	  ellet	  lähetä	  sadetta,	  niin	  anna	  meille	  ainakin	  vettä	  kaivoon.	  
Isä	  hymyili,	  sillä	  hän	  ei	  voinut	  käsittää,	  miten	  kaivoon	  tulisi	  vettä,	  jos	  ei	  kerran	  sataisi.	  Mutta	  
Rene	  ei	  ajatellut	  sitä.	  Hän	  uskoi,	  että	  Jeesus	  osaisi	  tehdä	  mitä	  tahansa;	  ja	  kun	  he	  nousivat	  
seisomaan,	  hän	  sanoi	  olevansa	  aivan	  varma	  siitä,	  että	  Jeesus	  vastaisi	  hänen	  rukoukseensa.	  
Isä	  ja	  äiti	  lähtivät	  kotoisille	  askareilleen,	  mutta	  Rene	  hävisi	  näkyvistä.	  Hän	  oli	  lähtenyt	  kaivolle	  
katsomaan,	  mitä	  Jeesus	  saisi	  aikaan.	  
	  
Rene	  tempoi	  ja	  kiskoi	  kaivon	  kantta,	  ja	  lopulta	  hän	  sai	  sitä	  siirretyksi	  niin	  paljon,	  että	  näki	  
kaivon	  sisään.	  Se	  oli	  kuitenkin	  niin	  syvä	  ja	  pimeä,	  ettei	  hän	  nähnyt	  pohjaan	  asti.	  Hän	  otti	  
kaivon	  ulkopuolelta	  kiven	  ja	  pudotti	  sen	  kaivoon.	  Hetken	  hän	  odotti	  henkeään	  pidätellen.	  
Sitten	  –	  Loiskis!	  
	  
Seuraavassa	  silmänräpäyksessä	  Rene	  kiiti	  kuin	  ammuttu	  taloa	  kohti.	  –	  Jeesus	  on	  lähettänyt	  
meille	  vettä!	  hän	  huusi.	  Jeesus	  on	  lähettänyt	  vettä!	  
Isä	  ei	  aluksi	  oikein	  uskonut,	  mutta	  lähti	  sitten	  kuitenkin	  juoksemaan	  kaivolle.	  Äiti	  ja	  tilan	  
työmiehet	  kiiruhtuivat	  heti	  perään.	  Isä	  pudotti	  kaivoon	  kiven,	  ja	  taas	  kuultiin	  alhaalta	  
loiskahdus,	  kun	  kivi	  putosi	  veteen.	  
	  
Pumppu	  pantiin	  heti	  käyntiin,	  ja	  kohta	  saatiin	  kaivosta	  ylös	  virtanaan	  kirkasta,	  kylmää	  vettä.	  
Kaikki	  olivat	  tietenkin	  hyvin	  onnellisia	  ja	  kiitollisia!	  Ja	  tiedättekö,	  siitä	  päivästä	  lähtien	  siitä	  
kaivosta	  ei	  ole	  koskaan	  loppumut	  vesi.	  Nyt	  saattaa	  joku	  sanoa:	  -‐	  Niin,	  tässä	  nyt	  vain	  sattui	  
käymään	  sillä	  tavalla.	  Mutta	  pikku	  Rene	  tietää	  paremmin,	  miten	  asia	  on.	  Hän	  sanoo,	  että	  
Jeesus	  lähetti	  kaivoon	  vettä	  vastaukseksi	  hänen	  rukoukseensa	  –	  ja	  minä	  uskon,	  että	  pikku	  
Rene	  on	  siinä	  aivan	  oikeassa.	  
	  
	   	   	   	   	   Maxwell,	  Arthur	  S.	  

Onnen	  päiviä	  3.	  s.	  22	  –	  24.	  2.	  painos.	  Kirjatoimi,	  1972.	  
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8. Laumailta	  
	  

Heikot	  jäät.	  Pukeutuminen.	   	   31/1,	  31/3	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Heikkoja	  kohtia	  jäällä	  -‐monisteet	  
	   	   -‐Kyniä	  
	  
Ulkoleikki:	  Mummo,	  susi	  ja	  metsästäjä.	  Kaksi	  joukkuetta,	  jotka	  molemmat	  päättävät	  
mitä	  esittävät.	  Sudella	  kynnet	  esillä,	  mummo	  kumarassa	  ja	  metsästäjä	  ampuu.	  
Joukkueet	  ovat	  riveissä	  vastakkain	  ja	  kolmannella	  esittävät	  hahmonsa.	  Susi	  syö	  
mummon,	  mummo	  viettelee	  metsästäjän	  ja	  matsästäjä	  ampuu	  suden.	  (vrt.	  kivi-‐sakset-‐
paperi).	  Voittajajoukkue	  lähtee	  ajamaan	  hävinnyttä	  tämän	  pesään.	  Jos	  joku	  saadaan	  
kiinni,	  hän	  vaihtaa	  joukkuetta.	  Pelin	  voittaa	  se	  joukkue,	  jolla	  lopuksi	  on	  enemmän	  
jäseniä.	  
	  
Jaa	  porukka	  ryhmiin	  ja	  anna	  joka	  ryhmälle	  monistettuna	  alla	  oleva	  tyhjä	  Merkitse	  
heikon	  jään	  kohdat	  	  -‐paperi.	  Ryhmät	  miettivät	  keskenään	  ja	  merkkaavat,	  mitkä	  
voisivat	  olla	  heikkoja	  kohtia.	  Lopuksi	  käykää	  paikat	  yhdessä	  läpi	  Heikkoja	  kohtia	  
jäällä	  -‐paperin	  avulla.	  Harjoitelkaa	  jäistä	  pelastautumista	  kolon	  lattialla	  kuvitellusta	  
avannosta.	  Sudenpennun	  kirja	  s.	  73.	  	  
	  
Näyttele	  pennuille	  erilaisten	  säätiloja	  pantomiimina	  ja	  he	  saavat	  arvata	  millainen	  keli	  
on	  kyseessä	  kun	  pukeudut	  moneen	  kerrokseen	  ja	  laitat	  nuotion	  tulille,	  tai	  riisut	  
vaatteita	  ja	  laitat	  hattua	  ja	  aurinkorasvaa	  tai	  kaivelet	  sateenvarjoa	  ja	  kaadat	  vettä	  
saappaasta.	  Keskustelkaa	  tilanteet	  auki	  ja	  käykää	  läpi	  miten	  erilaisilta	  luonnonvoimilta	  
suojaudutaan.	  	  
	  
Tässä	  yhteydessä	  on	  hyvä	  käydä	  läpi	  myös	  tulevan	  lippukunnan	  yöretken	  
pakkausasiat.	  Vaihtovaatteita	  ja	  tarpeeksi	  kerroksia.	  Ulkona	  ollaan	  paljon	  ja	  siellä	  
tulee	  aina	  vähän	  viileä,	  kun	  on	  paikallaan.	  
	  
Sisäleikki:	  Kinuski.	  Liekkijät	  takertuvat	  toisiinsa	  käsin	  ja	  jaloin.	  Joku	  leikkijöistä	  tai	  
ohjaaja	  on	  karkkikauppias,	  joka	  yrittää	  irrottaa	  kinuskiköntistä	  palaa,	  eli	  yhtä	  leikkijää	  
kerrallaan.	  Leikki	  päättyy	  kun	  kaikki	  on	  irrotettu	  toisistaan.	  
	  
Iltahartaus:	  Riskin	  ottamisesta.	  
	  
Muistuta	  vielä	  retken	  lupalapuista	  ja	  osallistumismaksusta.	  
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Riskin	  ottamisesta	  
Kaksi	  siementä	  oli	  rinta	  rinnan	  kevään	  muhevassa	  mullassa.	  	  
Ensimmäinen	  siemen	  sanoi:	  ”Minä	  tahdon	  kasvaa!	  Haluan	  työntää	  juureni	  syvälle	  allani	  
olevaan	  multaan	  ja	  työntää	  versoni	  yläpuolellani	  olevan	  maankuoren	  läpi...	  Haluan	  avata	  
herkät	  silmuni	  kuin	  liput	  julistamaan	  kevään	  koittamista...	  Haluan	  tuntea	  auringon	  lämmön	  
kasvoillani	  ja	  aamukasteen	  siunaavan	  kosketuksen	  terälehdilläni!”	  Ja	  niin	  siemen	  kasvoi.	  
Toinen	  siemen	  sanoi:	  ”Minua	  pelottaa.	  Jos	  työnnän	  juureni	  alapuolella	  olevaan	  multaan,	  kuka	  
tietää	  mikä	  minua	  pimeässä	  odottaa?Jos	  työnnyn	  kivan	  pinnan	  läpi	  ulkoilmaan,	  saatan	  
vahingoittaa	  herkkiä	  versojani...	  entä	  sitten,	  jos	  avaan	  silmuni	  ja	  etana	  yrittää	  syödä	  ne?	  Ja	  jos	  
avaan	  kukkani,	  joku	  pikkulapsi	  saarraa	  nyhtää	  minut	  maasta.	  Ei,	  on	  paljon	  parempi	  odottaa	  
siksi	  kunnes	  vaaroja	  ei	  enää	  ole.”	  Ja	  niin	  siemen	  odotti.	  
Varhaiskeväisellä	  pihamaalla	  raaputellut	  kana	  löysi	  odottavan	  siemenen	  ja	  muitta	  mutkitta	  
söi	  sen.	  
Ja	  mikä	  oli	  tarinan	  opetus?	  Jos	  kieltäydymme	  ottamasta	  riskejä	  ja	  kasvamasta,	  elämä	  nielaisee	  
meidät.	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patty	  Hansen	  
	   	   	   	  Kanakeittoa	  sielulle	  –toinen	  kattaus,	  SLEY-‐kirjat	  
	  
	  
-‐-‐Miettikää	  laumassa	  missä	  asioissa	  ihmiset	  voivat	  kasvaa	  ja	  mitä	  riskejä	  siinä	  ehkä	  joutuu	  
ottamaan.	  
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9. Laumailta	  	  
	  
LIPPUKUNNAN	  YÖRETKI	  
	  
Ottakaa	  tältä	  retkeltä	  mukaan	  ensi	  kerran	  huovutusta	  varten	  harjanvarren	  paksuinen	  
sileä	  keppi	  (n.	  15	  cm)	  jokaiselle.	  	  
	  
Nuotio	  (32)	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐Puukot	  
	   	   -‐Tulitikut	  
	   	   -‐Tuohta	  
	   	   -‐Polttopuita	  (ohuita	  klapeja	  vuolemiseen)	  
	   	   -‐Kirves	  (akela	  käyttää)	  
	   	   -‐Nuotioruoka-‐ainekset	  (muista	  folio)	  
	   	   -‐Erilaisia	  kangastilkkuja	  
	   	   -‐Sanko	  ja	  vettä	  
	  
Tutki	  retken	  yleisohjelmaa	  ja	  mieti,	  milloin	  mitäkin	  kannattaa	  ruveta	  tekemään.	  	  
	  
Yhdessä	  katsellaan	  retkiympäristöä	  ja	  mietitään,	  mistä	  löytyisi	  hyvä	  nuotiopaikka	  ja	  
miksi.	  Miettikää,	  mitä	  tuli	  tarvitsee:	  lämpö,	  happi	  ja	  palava	  aine.	  Miettikää	  myös	  mistä	  
se	  näitä	  saa.	  
	  
Jokainen	  harjoittelee	  puukon	  turvallista	  käsittelyä	  ja	  käydään	  läpi	  
turvallisuussäännöt:	  rauhallisuus,	  oma	  tila	  ympärillä,	  vuollaan	  poispäin	  itsestä,	  puukko	  
tuppeen	  kun	  lopetetaan	  vuoleminen	  tai	  kävellään.	  (s.75)	  Jokainen	  harjoittelee	  
kiehisten	  ja	  lastujen	  vuolemista	  akelan	  johdolla.	  Huom!	  Tarvitaan	  ohuita	  klapinpaloja,	  
jotta	  vuoleminen	  on	  helppoa.	  
	  
Kootaan	  joko	  iso	  yhteinen	  nuotio	  tai	  monta	  pientä	  ja	  jokainen	  saa	  sytyttää	  jostakin	  
nurkasta	  tuohen	  avulla,	  omat	  vuollut	  sytykkeet	  käytetään	  myös.	  Jos	  lapsi	  arkailee	  
tulitikun	  sytyttämistä,	  sitä	  kannattaa	  harjoitella	  ensin	  ilman	  nuotiota	  ja	  akela	  voi	  
näyttää,	  että	  kun	  palavaa	  tikkua	  pitelee	  ylöspäin,	  se	  ei	  polta	  sormia	  vaan	  sammuu	  pian.	  
Eli	  nou	  hätä!	  Tulta	  ruokitaan	  aluksi	  pienillä	  puilla,	  harjoitellaan	  laittamaan	  
rauhallisesti	  puita	  nuotioon.	  
	  
Valmistetaan	  hiilloksella	  jotakin	  syötävää.	  Esim.	  folioon	  pakattuja	  nyyttejä	  (perunaa,	  
juureksia,	  pekonia,	  öljyä)	  tai	  suklaabanaaneja	  (Banaanin	  kuorta	  avataan	  yhden	  siivun	  
verran	  ja	  banaaniin	  upotetaan	  suklaapaloja.	  Banaanin	  voi	  kääriä	  folioon)	  tai	  lettuja	  
nuotiopannulla.	  
	  
Tutustutaan	  siihen	  miten	  erilaiset	  kangaspalat	  käyttäytyvät	  jos	  ne	  laitetaan	  tikun	  
nokassa	  liekkeihin.	  Mietitään	  tämän	  pohjalta,	  millaisia	  vaatteita	  nuotion	  ääressä	  on	  
turvallisinta	  käyttää.	  	  
	  
Lopuksi	  kun	  nuotio	  on	  hiipumassa,	  sammutetaan	  se	  joko	  vedellä	  tai	  lumella.	  
	  
Iltahartaus:	  Sinä	  olet	  tärkeä.	  (Lue	  iltasaduksi,	  kun	  sudenpennut	  ovat	  sängyssä.)	  
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Sinä	  olet	  tärkeä	  
Mepposet	  olivat	  pieniä	  puisia	  nukkeja,	  jotka	  oli	  veistänyt	  puuseppä	  Eeli.	  Hänen	  työpajansa	  
sijaitsi	  kukkulalla	  Mepposten	  kylän	  yläpuolella.	  Kaikki	  Mepposet	  olivat	  erilaisia.	  Joillakin	  oli	  
iso	  nenä,	  joillakin	  suuret	  silmät.	  Jotkut	  olivat	  pitkiä,	  toiset	  lyhyitä.	  Joillakin	  oli	  päässään	  hattu,	  
toisilla	  yllään	  takki.	  Mutta	  kaikki	  olivat	  saman	  puusepän	  työtä,	  ja	  kaikki	  asuivat	  samassa	  
kylässä.	  
Päivästä	  toiseen	  Mepposet	  tekivät	  koko	  ajan	  yhtä	  ja	  samaa:	  he	  liimasivat	  toisiinsa	  tarroja.	  
Jokaisella	  Mepposella	  oli	  laatikollinen	  kultaisia	  tähtiä	  ja	  laatikollinen	  harmaita	  täpliä.	  
Kaikkialla	  kaupungin	  kaduilla	  väki	  kulutti	  aikaansa	  liimaillen	  toisiinsa	  tähtiä	  tai	  täpliä.	  Kauniit	  
Mepposet,	  joiden	  puu	  oli	  sileää	  ja	  maali	  kaunista,	  saivat	  aina	  tähtiä.	  Mutta	  ne,	  joiden	  puu	  oli	  
karheaa	  tai	  maali	  halkeili,	  saivat	  täpliä.	  	  
Myös	  lahjakkaat	  Mepposet	  saivat	  tähtiä.	  Jotkut	  jaksoivat	  nostaa	  paksuja	  keppejä	  korkealle	  
ilmaan	  tai	  hypätä	  korkeiden	  esteiden	  yli.	  Toiset	  tiesivät	  vaikeita	  sanoja	  tai	  osasivat	  laulaa	  
kauniita	  lauluja.	  Heille	  kaikki	  antoivat	  tähtiä.	  Jotkut	  Mepposet	  olivat	  yltä	  päältä	  tähtien	  
peitossa!	  Aina	  kun	  he	  saivat	  tähtitä,	  heistä	  tuntui	  oikein	  hyvältä!	  Heidän	  teki	  mieli	  tehdä	  heti	  
jotakin	  muuta,	  jotta	  he	  saisivat	  taas	  uuden	  tähden.	  
	  Toiset	  sen	  sijaan	  eivät	  osanneet	  juuri	  mitään.	  He	  saivat	  täpliä.	  Pumpinello	  oli	  sellainen.Hän	  
yritti	  hypätä	  yhtä	  korkealle	  kuin	  muut,	  mutta	  kaatui	  joka	  kerta.	  Kun	  hän	  kaatui,	  toiset	  
kerääntyivät	  hänen	  ympärilleen	  ja	  antoivat	  hänelle	  täpliä.	  Joskus	  hänen	  puupintansa	  
raapiutui,	  kun	  hän	  kaatui,	  ja	  muut	  antoivat	  hänelle	  vielä	  enemmän	  täpliä.	  Kun	  hän	  yritti	  
selittää,	  miksi	  oli	  kaatunut,	  hän	  sanoikin	  jotakin	  tyhmää,	  ja	  Mepposet	  antoivat	  hänelle	  lisää	  
täpliä.	  	  
Jonkin	  ajan	  kuluttua	  hänelle	  oli	  kertynyt	  jo	  niin	  paljon	  täpliä,	  ettei	  hän	  halunnut	  mennä	  ulos.	  
Hän	  pelkäsi	  tekevänsä	  jotain	  typerää,	  unohtavansa	  vaikkapa	  hattunsa	  tai	  astuvansa	  veteen.	  
Sitten	  muut	  antaisivat	  hänelle	  taas	  täplän.	  Itse	  asiassa	  hänellä	  oli	  niin	  paljon	  harmaita	  täpliä,	  
että	  jotkut	  Mepposet	  tulivat	  antamaan	  hänelle	  lisää	  ilman	  mitään	  syytä.	  ”On	  oikein,	  että	  
hänellä	  on	  paljon	  täpliä”,	  Mepposet	  sanoivat	  toisilleen.	  ”Hän	  ei	  ole	  hyvä	  puunukke.”	  Vähitellen	  
Pumpinello	  alkoi	  uskoa	  heitä.	  ”Minä	  en	  ole	  hyvä	  Mepponen”,	  hän	  sanoi.	  Joskus	  harvoin	  hän	  
meni	  ulos,	  ja	  silloin	  hän	  pysytteli	  sellaisten	  Mepposten	  lähellä,	  joilla	  myös	  oli	  paljon	  täpliä.	  
Heidän	  kanssaan	  hänen	  oli	  parempi	  olla.	  
Eräänä	  päivänä	  Pumpinello	  tapasi	  Mepposen,	  joka	  oli	  erilainen	  kuin	  kaikki	  muut.	  Hänellä	  ei	  
ollut	  täpliä	  eikä	  tähtiä.	  Hän	  oli	  vain	  puuta.	  Hänen	  nimensä	  oli	  Lucia.	  Kyllä	  muut	  hänelle	  
yrittivät	  antaa	  tarroja,	  mutta	  ne	  eivät	  pysyneet	  hänessä	  kiinni.	  Jotkut	  Mepposet	  ihailivat	  
Luciaa,	  koska	  hänellä	  ei	  ollut	  täpliä.	  He	  menivät	  hänen	  luokseen	  ja	  antoivat	  hänelle	  tähden,	  
mutta	  se	  putosi	  maahan.	  Toiset	  halveksivat	  häntä,	  koska	  hänellä	  ei	  ollut	  tähtiä,	  ja	  antoivat	  
hänelle	  täplän.	  Mutta	  sekään	  ei	  pysynyt	  paikallaan.	  
	  Tuollainen	  minäkin	  haluaisin	  olla,	  ajatteli	  Pumpinello.	  En	  minä	  halua	  kenenkään	  tarroja.	  
Niinpä	  hän	  kysyi	  tarrattomalta	  Meppos-‐tytöltä,	  miten	  se	  oli	  mahdollista.	  ”Helppo	  juttu”,	  Lucia	  
vastasi.	  ”Minä	  käyn	  joka	  päivä	  Eelin	  luona.”	  ”Eelin?”	  ”Niin,	  Eelin.	  Puusepän.	  Istun	  hänen	  
luonaan	  työpajassa.”	  ”Miksi?”	  ”Miksi	  et	  ota	  itse	  selvää?	  Mene	  kukkulalle.	  Siellä	  hän	  on.”	  Sen	  
sanottuaan	  Meppos-‐tyttö,	  jolla	  ei	  ollut	  tarroja,	  kääntyi	  ja	  hyppeli	  pois.	  ”Mutta	  haluaako	  hän	  
tavata	  minua?”	  Pumpinello	  huusi.	  Lucia	  ei	  kuullut.	  Niin	  Pumpinello	  meni	  kotiin.	  Hän	  istui	  
ikkunan	  luona	  ja	  katseli	  puunukkeja,	  jotka	  hyörivät	  antamassa	  toisilleen	  tähtiä	  ja	  täpliä.	  ”Ei	  se	  
ole	  oikein”,	  hän	  mutisi	  itsekseen.	  Ja	  hän	  päätti	  mennä	  tapaamaan	  Eeliä.	  
Pumpinello	  käveli	  kapeaa	  polkua	  kukkulan	  laelle	  ja	  astui	  isoon	  työpajaan.	  Hänen	  puiset	  
silmänsä	  laajenivat,	  kun	  hän	  näki,	  miten	  suurta	  kaikki	  oli.	  Jakkara	  oli	  hänen	  korkuisensa.	  
Hänen	  oli	  noustava	  varpailleen,	  jotta	  näki	  höyläpenkille.	  Vasara	  oli	  yhtä	  pitkä	  kuin	  hänen	  
käsivartensa.	  Pumpinello	  nielaisi.	  ”Tänne	  minä	  en	  jää!”	  Ja	  hän	  kääntyi	  kohti	  ovea.	  Silloin	  hän	  
kuuli	  nimensä.	  ”Pumpinello?”	  Ääni	  oli	  syvä	  ja	  voimakas.	  Pumpinello	  pysähtyi.	  ”Pumpinello!	  
Onpa	  sinua	  mukava	  nähdä.	  Tule	  tänne,	  anna	  kun	  katson	  sinua.”	  Pumpinello	  käänyi	  hitaasti	  ja	  
katsoi	  suurta,	  parrakasta	  puuseppää.	  ”Sinä	  tiedät	  minun	  nimeni?”	  pieni	  Mepponen	  kysyi.	  
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”Tietenkin.	  Minähän	  olen	  tehnyt	  sinut.”	  Eeli	  kumartui,	  nosti	  Pumpinellon	  ylös	  ja	  pani	  hänet	  
höyläpenkille.	  ”Hmm”,	  puuseppä	  sanoin	  mietteliäästi	  nähdessään	  harmaat	  täplät.	  ”Sinä	  olet	  
näköjäään	  saanut	  huonoja	  arvosanoja.”	  ”En	  minä	  olisi	  halunnut	  saada	  niitä,	  Eeli.	  Minä	  yritin	  
kovasti.”	  ”Ei	  sinun	  tarvitse	  	  minulle	  itseäsi	  puolustella,	  pikkuinen.	  Minä	  en	  välitä	  siitä,	  mitä	  
muut	  Mepposet	  sanovat.”	  ”Etkö?”	  ”En,	  eikä	  sinunkaan	  pitäisi.	  Mitä	  väliä	  sillä	  on,	  antavatko	  he	  
tähtiä	  vai	  täpliä?	  He	  ovat	  Mepposia	  niin	  kuin	  sinäkin.	  Sanokoot	  he	  mitä	  haluavat.	  Tärkeää	  on	  
vain	  se,	  mitä	  minä	  sanon.	  Ja	  minun	  mielestäni	  sinä	  olet	  ainutlaatuinen.	  ”Pumpinello	  nauroi.	  
”Minäkö	  ainutlaatuinen?	  Miksi?	  Minä	  en	  osaa	  hypätä.	  Maalini	  halkeilee.	  Miksi	  minä	  olen	  
sinulle	  tärkeä?”	  Eeli	  katsoi	  Pumpinelloa,	  pani	  kätensä	  hänen	  kapeille	  puisille	  olkapäilleen	  ja	  
puhui	  hyvin	  hitaasti.	  ”Koska	  sinä	  olet	  minun.	  Siksi	  sinä	  olet	  minulle	  tärkeä.”	  
Kukaan	  ei	  ollut	  koskaan	  katsonut	  Pumpinelloa	  tällä	  tavalla	  –	  vielä	  vähemmän	  hänen	  tekijänsä.	  
Hän	  ei	  tiennyt	  mitä	  sanoa.	  ”Minä	  olen	  toivonut	  joka	  päivä,	  että	  tulisit”,	  Eeli	  selitti.	  ”Minä	  tulin,	  
koska	  tapasin	  tytön,	  jolla	  ei	  ollut	  tarroja”,	  Pumpinello	  sanoi.	  ”Tiedän.	  Hän	  kertoi	  minulle	  
sinusta.”	  ”Miksi	  tarrat	  eivät	  pysy	  hänessä?”	  Puuseppä	  puhui	  lempeästi.	  ”Koska	  hän	  on	  
päättänyt	  ajatella,	  että	  minun	  mielipiteeni	  on	  tärkeämpi	  kuin	  muiden.	  Tarrat	  pysyvät	  
paikoillaan	  vain,	  jos	  niiden	  antaa	  pysyä.”	  ”Mitä?”	  ”	  Tarrat	  pysyvät	  paikoillaan	  vain,	  jos	  ne	  ovat	  
sinusta	  tärkeitä.	  Mitä	  enemmän	  sinä	  luotat	  minun	  rakkauteeni,	  sitä	  vähemmän	  välität	  muiden	  
tarroista.”	  ”En	  minä	  oikein	  	  ymmärrä.”	  Eeli	  hymyili.	  ”Kyllä	  sinä	  vielä	  ymmärrät,	  mutta	  siihen	  
kuluu	  aikaa.	  Sinulla	  on	  paljon	  täpliä.	  Tule	  vain	  tapaamaan	  minua	  joka	  päivä,	  jotta	  voin	  
muistuttaa	  sinua	  siitä,	  miten	  tärkeä	  olet	  minulle.”	  Eeli	  nosti	  Pumpinellon	  höyläpenkiltä	  ja	  laski	  
hänet	  maahan.	  ”Muista”,	  sanoin	  Eeli,	  kun	  Mepponen	  meni	  ulos	  ovesta,	  ”että	  sinä	  olet	  tärkeä,	  
koska	  minä	  olen	  tehnyt	  sinut.	  Enkä	  minä	  tee	  virheitä.”	  Pumpinello	  ei	  pysähtynyt,	  mutta	  
mielessään	  hän	  ajatteli:	  Hän	  taitaa	  olla	  vakavissaan.	  Ja	  silloin	  yksi	  täplä	  putosi	  maahan.	  
	  
	   	   	   	   	   	   Max	  Lucado	  
	  
	  
-‐-‐Miettikää	  lauman	  kanssa	  yhdessä,	  mikä	  on	  tarinan	  vertaus.	  	  
-‐-‐Jokainen	  voi	  miettiä	  itse,	  haluaisiko	  olla	  kuin	  Lucia	  vai	  Pumpinello....	  
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10. Laumailta	  
	  
Oma	  maskotti.	   	   	   1/5	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Villaa	  huovutukseen	  (tarvittaessa	  erivärisiä	  villoja)	  

-‐Sileä	  keppi	  (n.15cm,	  harjanvarren	  paksuinen)	  
-‐Vettä	  (+40	  C)	  
-‐Mäntysuopaa	  
-‐Astia	  (esim.	  2	  litran	  astia,	  koolla	  ei	  ole	  väliä)	  
-‐(Huovutusneula)	  

	  
Ulkoleikki:	  Vessanpönttöhippa.	  Kiinnijääneet	  menevät	  toispolviseisontaan	  toinen	  käsi	  
ylhäällä.	  Pelastetaan	  istumalla	  kevyesti	  polven	  päälle	  ja	  vetämällä	  käsi	  alas.	  
	  
Lauman	  yhteishenki	  nousee,	  kun	  jokaisella	  ryhmäläisellä	  on	  lauman	  tunnus	  mukana,	  
vaikka	  huiviin	  kiinnitettäväksi.	  Tehdään	  yhdessä	  samanlaiset,	  lauman	  nimeen	  sopivat	  
huiviholkit	  huovuttamalla.	  Ei	  välttämättä	  ehdi	  leikkiä	  tällä	  kertaa.	  (Jos	  huovutus	  
tökkii,	  voi	  vaihtoehtoisesti	  tehdä	  puiseen	  pyykkipoikaan	  vaikka	  huopakankaasta	  
leikaten	  lauman	  tunnuksen	  ja	  leikkiä	  loppuaika.)	  

	  
1.	  Täytä	  astia	  (puolilleen)	  lämpimällä	  vedellä.	  Lisää	  veteen	  mäntysuopaa	  sen	  verran,	  
että	  vesi	  tuntuu	  reilusti	  saippuaiselta.	  Jos	  villa	  ei	  ala	  huopua,	  voit	  lisätä	  veteen	  lisää	  
mäntysuopaa.	  	  

	  
2.	  Kieputa	  villaa	  kepin	  ympärille	  (leveys	  n.	  5	  cm,	  paksuus	  n.1	  cm).	  Voit	  tehdä	  kuvioita	  
tai	  raitoja	  erivärisellä	  villalla.	  Mahdolliset	  kuviot	  kannattaa	  kiinnittää	  jo	  tässä	  
vaiheessa	  ”tökkimällä”	  kuvio	  huovutusneulalla	  kiinni	  holkin	  villaan.	  Varo,	  ettet	  töki	  
huovutusneulalla	  keppiä,	  koska	  neula	  voi	  vaurioitua.	  

	  
3.	  Kastele	  kepissä	  oleva	  huopa	  mäntysuopaisella	  vedellä.	  Huovuta	  kepin	  ympärillä	  
olevaa	  märkää	  villaa	  käsiesi	  välissä	  hieromalla	  ja	  pyörittelemällä.	  Jatka	  huovuttamista	  
kunnes	  villa	  on	  huopunut	  tiiviiksi.	  Voit	  kastella	  huopumassa	  olevaa	  holkkia	  välillä	  lisää	  
mäntysuopavedellä.	   	  

	  
4.	  Ota	  huopunut	  huiviholkki	  kepin	  ympäriltä	  ja	  huuhtele	  sitä	  vuoroin	  kylmällä	  ja	  
vuoroin	  lämpimällä	  vedellä.	  Anna	  huoviholkin	  kuivua.	  	  Halutessasi	  voit	  koristella	  
holkkia	  vaikkapa	  kirjomalla	  siihen	  kuvioita.	  	   	  

	  
5.	  Ihaile	  upeaa	  tuotosta	  ja	  laita	  se	  jemmaan	  odottamaan	  partiokirkkoa	  ja	  sieltä	  
saatavaa	  omaa	  huivia.	  	  

	  
Sisäleikki:	  Voi	  kissa	  parkaa.	  Istutaan	  piirissä,	  yksi	  kissana	  keskellä.	  Kissa	  käy	  
vuorotellen	  kaikkien	  edessä	  naukumassa.	  Leikkijän	  pitää	  nauramatta	  silittää	  kissaa	  ja	  
sanoa:	  “voi	  kissa	  parkaa”.	  Joka	  nauraa,	  joutuu	  uudeksi	  kissaksi.	  Kissa	  saa	  laittaa	  peliin	  
näyttelijän	  taitonsa.	  	  
	  
Iltahartaus:	  Portti	  ja	  maalipurkki.	  
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Portti	  ja	  maalipurkki	  
Olipa	  kerran	  portti.	  Sen	  maalipinta	  oli	  jo	  kulunut	  ja	  se	  näytti	  melko	  ränsistyneeltä.	  Pihan	  
ankat	  kulkivat	  joka	  päivä	  portin	  vierustaa	  kaakattaen	  ja	  nauraen	  sille.	  Portti	  tuli	  siitä	  todella	  
surulliseksi.	  Se	  olisi	  halunnut	  olla	  kaunis	  ja	  kiiltävä	  kuten	  joskus	  ennen.	  Eräänä	  päivänä	  portin	  
luokse	  tuli	  maalipurkki.	  Se	  lupasi	  kunnostaa	  portin	  entistä	  ehommaksi	  ja	  niin	  se	  pian	  tekikin.	  
Portti	  oli	  taas	  onnellinen.	  Maalipurkista	  tuli	  portin	  paras	  ystävä.	  	  
	  
	   	   	   Mukaillen	  kirjasta	  Portti	  ja	  maalipurkki,	  Päivä	  oy	  
	  
	  
-‐-‐Joskus	  me	  ihmisetkin	  olemme	  kuin	  ränsistynyt	  portti	  ja	  kaipaamme	  ehostajaa.	  Jeesus	  on	  
silloin	  meidän	  paras	  ystävämme,	  sillä	  Hän	  voi	  pestä	  kaikki	  liat	  ja	  synnit	  ja	  saada	  meidät	  jälleen	  
puhtaiksi.	  
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11. Laumailta	  	  
	  

Merimiessolmu	  ja	  lupaus.	   	   1/9,	  1/11	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐Solmunaruja	  (kololla	  on)	  
	   	   -‐Huiveja	  
	  
Ulkoleikki:	  Tervapata.	  Leikkijät	  seisovat	  ringissä	  kasvot	  keskustaan	  päin.	  Rinkiin	  
merkitään	  omat	  pesät	  puoliympyrällä,	  jossa	  seistään.	  Yksi	  on	  ilman	  pesää	  ja	  lähtee	  
kiertämään	  rinkiä	  pelaajien	  selän	  takaa.	  Hän	  tiputtaa	  kepin	  tms.	  jonkun	  leikkijän	  
taakse	  ja	  lähtee	  juoksemaan	  ringin	  ympäri.	  Se,	  jonka	  taakse	  keppi	  tippui,	  lähtee	  
kiertämään	  toiseen	  suuntaan.	  Se	  kumpi	  ehtii	  ensin	  takaisin	  pesälle,	  saa	  jäädä	  siihen.	  
Toinen	  lähtee	  kiertäjäksi.	  
Harjoitelkaa	  merimiessolmua.	  Kuvia	  ja	  ohjeita	  löytyy	  sudenpennun	  kirjan	  s.9	  ja	  
netistä	  http://fi.scoutwiki.org/Merimiessolmu.	  Hyvä	  hokema	  on	  ”vasen	  päälle,	  
kiepsautus,	  oikea	  päälle,	  kiepsautus”.	  Solmunarulla	  näkee	  hyvin	  periaatteen	  ja	  sitten	  
voitte	  harjoitella	  mihin	  tahansa	  huiveihin.	  Kokeilkaa	  myös	  silmät	  kiinni.	  	  
	  
Opetellaan	  sudenpentujen	  tunnus,	  ihanteet	  ja	  harjoitellaan	  lupausta	  partiokirkkoa	  
varten	  (katso	  liite,	  tämän	  voi	  monistaa	  kaikille).	  Opetellaan,	  että	  sudenpennut	  
tervehtivät	  kahdella	  sormella.	  Käykää	  läpi	  keskustelemalla,	  mitä	  ihanteilla	  tarkoitetaan	  
ja	  kuinka	  niitä	  voi	  toteuttaa	  arkielämässä.	  	  
	  
Sisäleikki:	  Ihannehedelmäsalaatti.	  Istukaa	  ringissä.	  Jaa	  porukka	  ihanteisiin	  
(kunnioitan	  toista	  ihmistä,	  rakastan	  luontoa,	  suojelen	  ympäristöä)	  kuiskaamalla	  
jokaiselle	  jonkun.	  Yksi	  tulee	  keskelle	  ja	  huutaa	  jonkun	  ihanteen.	  Tällöin	  kyseisen	  
ihanteen	  omistajat	  nousevat	  paikoiltaan	  ja	  vaihtavat	  paikkaa.	  Keskellä	  olija	  yrittää	  
päästä	  vapautuvalle	  paikalle.	  Ilman	  paikkaa	  jäänyt	  jää	  keskelle.	  Jos	  huudetaan	  
”ihanteet”	  kaikki	  vaihtavat	  paikkaa.	  

	  
Iltahartaus:	  Auttava	  supersankari.	  
	  
Sopikaa,	  että	  seuraavalla	  kerralla	  on	  pikkujoulunyyttärit.	  Jokainen	  voi	  tuoda	  pienen	  
suolaisen	  tai	  makean	  herkun	  yhteiseen	  pöytään	  ja	  mahdollisesti	  leivotte	  piparkakkuja	  
yhdessä.	  Kalenterit	  pitäisi	  palauttaa	  ja	  myydyistä	  rahat	  viimeistään	  ensi	  kerralla	  (tai	  
miten	  kalenterivastaava	  on	  määrännyt).	  Näistä	  on	  hyvä	  muistutella.	  
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Auttava	  supersankari	  
Kertomus	  avuliaisuudesta	  
	  	  
Anna	  Julia	  puki	  ylleen	  punaisen	  viitan.	  Hän	  leikki	  AUTTAVAA	  SUPERSANKARIA!	  Hänen	  äitinsä	  
sanoi:	  "Anna	  Julia,	  ole	  kiltti	  ja	  auta	  minua.	  Vie	  tämä	  suklaapiiras	  rouva	  Myllärille."	  "Selvä",	  
vastasi	  Anna	  Julia.	  Sitten	  Anna	  Julia	  ajatteli:	  Mitä	  jos	  tulen	  sinne	  ja	  talo	  on	  tulessa?	  Minä	  
pelastan	  rouva	  Myllärin!	  Sen	  teen!	  Minusta	  tulee	  AUTTAVA	  SUPERSANKARI!!!	  Mutta	  rouva	  
Myllärin	  talossa	  kaikki	  oli	  kunnossa.	  "Voi	  kiitos,	  Anna	  Julia",	  sanoi	  rouva	  Mylläri.	  Veisitkö	  
nämä	  omenat	  naapuriin	  herra	  Perälälle?	  Siitä	  olisi	  tosiaan	  apua	  minulle."	  "Selvä",	  vastasi	  Anna	  
Julia.	  Sitten	  Anna	  Julia	  ajatteli:	  Mitä	  jos	  tulen	  sinne	  ja	  iso	  keltainen	  leijona	  murisee	  herra	  
Perälän	  ovella?	  Minä	  pelastan	  herra	  Perälän!	  Sen	  teen!	  Minusta	  tulee	  AUTTAVA	  
SUPERSANKARI!	  Mutta	  herra	  Perälän	  luona	  kaikki	  oli	  kunnossa.	  "Kiitos,	  Anna	  Julia",	  herra	  
Perälä	  sanoi.	  "Veisitkö	  tämän	  kirjan	  naapuriin	  rouva	  Valkoselle?	  Siitä	  olisi	  tosiaan	  apua	  
minulle."	  "Selvä",	  vastasi	  Anna	  Julia.	  Sitten	  Anna	  Julia	  ajatteli:	  Mitä	  jos	  tulen	  sinne	  ja	  raivoisa	  
joki	  tulvii	  rouva	  Valkosen	  talon	  yli?	  Minä	  pelastan	  rouva	  valkosen!	  Sen	  teen!	  Minusta	  tulee	  
AUTTAVA	  SUPERSANKARI!	  	  Mutta	  rouva	  Valkosella	  oli	  kaikki	  hyvin.	  "Kiitos,	  Anna	  Julia",	  rouva	  
Valkonen	  sanoi.	  "Veisitkö	  pikku	  Tommin	  kotiisi	  leikkimään	  pikkuveljesi	  kanssa?	  Siitä	  olisi	  
tosiaan	  apua."	  "Selvä",	  vastasi	  Anna	  Julia.	  Sitten	  Anna	  Julia	  ajatteli:	  Mitä	  jos	  raivokas	  keltainen	  
tiikeri	  murisee	  pikkuveljelleni?	  Minä	  pelastan	  hänet!	  Sen	  teen!	  Minusta	  tulee	  AUTTAVA	  
SUPERSANKARI!	  	  Mutta	  kun	  hän	  tuli	  kotiin,	  kaikki	  oli	  hyvin.	  Anna	  Julia	  oli	  pahoillaan.	  "Mikä	  
hätänä?"	  kysyi	  äiti.	  "Minä	  halusin	  olla	  AUTTAVA	  SUPERSANKARI,	  mutta	  minä	  vain	  vein	  
piiraan	  rouva	  Myllärille,	  vein	  omenoita	  herra	  Perälälle,	  vein	  kirjan	  rouva	  Valkoselle	  ja	  toin	  
Tommin	  meille."	  Sitten	  Anna	  Julia	  ajatteli	  kunnolla.	  Hän	  suoristi	  punaisen	  viittansa	  ja	  virnisti.	  
"No,	  minähän	  olen	  AUTTAVA	  SUPERSANKARI!"	  "Niin	  olet",	  äiti	  sanoi,	  "ja	  kun	  autat	  muita,	  se	  
on	  kuin	  Jeesuksen	  auttamista.	  Se	  tekee	  hänet	  hyvin	  iloiseksi	  -‐	  ja	  minut	  myös.	  Minä	  rakastan	  
omaa	  AUTTAVAA	  SUPERSANKARIANI!"	  Ja	  hän	  halasi	  Anna	  Juliaa	  perusteellisesti.	  
	  	  	  
Raamatusta:	  Jeesus	  sanoi:	  "Eräs	  mies	  oli	  matkalla	  Jerusalemista	  Jerikoon,kun	  rosvojoukko	  yllätti	  
hänet.	  Rosvot	  veivät	  häneltä	  vaatteetkin	  päältä	  ja	  pieksivät	  hänet	  verille.	  Sitten	  he	  lähtivät	  
tiehensä	  ja	  jättivät	  hänet	  henkihieveriin...	  Mutta	  sitten	  tuli	  samaa	  tietä	  muuan	  samarialainen.	  
Kun	  hän	  saapui	  paikalla	  ja	  näki	  miehen,	  hänen	  tuli	  tätä	  sääli.	  Luuk.	  10:30,33.	  
	  	  	  	  
Skidihartaus:	  Kertomuksia,	  jotka	  soveltavat	  Raamatun	  totuuksia	  jokapäiväiseen	  elämään.	  S.	  
99	  -‐	  111.	  
	  
	  
-‐-‐Miettikää,	  miten	  kertomus	  liittyy	  sudenpentujen	  lupaukseen.	  
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12. 	  Laumailta	  
	  

Pikkujoulunyyttärit.	  
	  
Jos	  haluatte,	  kirkon	  keittiöllä	  ehtii	  illan	  aikana	  leipomaan	  ja	  paistamaan	  piparkakut.	  
Muita	  nyyttäriherkkuja	  voi	  jo	  alkaa	  syömään	  paistumista	  odotellessa.	  	  
	  
Tarvikkeet:	   -‐Piparkakkutaikinaa	  
	   	   -‐Piparkakkumuotteja	  
	   	   -‐Kaulimia	  
	   	   -‐Jauhoja	  
	   	   -‐Leivinpaperia	  (saattaa	  olla	  kirkolla)	  
	  
Jos	  ette	  leivo,	  jää	  aikaa	  leikkimiseen	  ja	  syksyn	  partiokuulumisten	  vaihtoon.	  
	  
Tarvikkeet:	  	   -‐Suklaalevy	  paketoituna	  
	   	   -‐Hanskat	  
	   	   -‐Haarukka	  ja	  veitsi	  
	   	   -‐Noppa	  
	   	   -‐Paperia	  ja	  kynä	  
	  
Sisäleikki:	  Suklaansyöntikilpailu.	  Istutaan	  ringissä	  lattialla.	  Heitellään	  noppaa	  
vuorotellen.	  Se	  joka	  saa	  kutosen,	  pukee	  hanskat	  käteen	  ja	  alkaa	  haarukan	  ja	  veitsen	  
kanssa	  purkamaan	  suklaalevypakettia.	  Hän	  saa	  jatkaa	  niin	  kauan	  kunnes	  joku	  muu	  
heittää	  kutosen.	  Toiset	  siis	  jatkavat	  heittelyä	  niin	  nopeasti	  kuin	  ehtivät.	  Suklaata	  saa	  
ottaa	  yhden	  palan	  kerrallaan	  suuhun	  ja	  uuden	  sitten	  kun	  suu	  on	  tyhjä.	  	  
	  
Sisäleikki:	  Joululaulupantomiimi.	  Kirjoita	  tuttujen	  joululaulujen	  nimiä	  papereille	  ja	  jaa	  
pareille	  näyteltäväksi.	  Toiset	  huutelevat	  ja	  arvaavat	  lauluja.	  Tästä	  voi	  tehdä	  vaikka	  
kilpailun,	  jos	  haluaa.	  

	  
Iltahartaus:	  Aasin	  joulukertomus.	  
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Aasin	  joulukertomus	  
Se	  oli	  aivan	  tavallinen	  aasi.	  Se	  asui	  Nasaretin	  kaupungissa	  erään	  ystävällisen	  miehen	  luona.	  
Eräänä	  päivänä	  omistaja	  tuli	  jo	  aikaisin	  sen	  luo:	  "Tiedätkö,	  aasiseni,	  sinulle	  on	  tiedossa	  tärkeä	  
tehtävä.	  Naapurin	  Maria	  ja	  hänen	  sulhasensa	  Joosef	  ovat	  lähdössä	  Betlehemiin.	  Heidän	  täytyy	  
mennä	  kirjoittautumaan	  veroluetteloon.	  	  Maria	  on	  raskaana	  eikä	  jaksa	  kävellä	  niin	  pitkää	  
matkaa.	  Lupasin,	  että	  sinä	  lähdet."	  "Ihaa,	  ihaa",	  hirnui	  aasi.	  Siitä	  oli	  mukavaa	  saada	  tärkeä	  
tehtävä.	  
Omistaja	  vei	  	  aasin	  ulos	  ja	  Joosef	  auttoi	  Marian	  aasin	  selkään.	  Matkalla	  Maria	  kertoi	  aasille	  
jännittävän	  tarinan.	  Eräänä	  päivänä	  9	  kk	  sitten	  enkeli	  oli	  tullut	  Marian	  luokse.	  Maria	  oli	  
pelästynyt.	  Enkeli	  oli	  kuitenkin	  sanonut:	  ”Älä	  pelkää.	  Sinä	  tulet	  raskaaksi	  ja	  saat	  poikalapsen.	  
Sinun	  tulee	  antaa	  hänelle	  nimeksi	  Jeesus.	  Hän	  on	  Jumalan	  poika."	  Kohta	  Marian	  masu	  oli	  
alkanut	  kasvaa.	  Nyt	  maha	  oli	  jo	  valtavan	  iso.	  "Minua	  vähän	  pelottaa,	  millaiseen	  paikkaan	  
vauva	  syntyy”,	  Maria	  sanoi.	  Kiva,	  että	  sinä	  autat	  minua,	  ettei	  minun	  tarvitse	  kävellä."	  "Ihaa”,	  
hirnui	  aasi	  tyytyväisenä.	  Sen	  mielestä	  oli	  kiva	  auttaa	  naapurin	  ystävällisiä	  ihmisiä.	  
	  	  
Matka	  oli	  pitkä.	  Ulkona	  oli	  jo	  aivan	  pimeää.	  Vain	  tähdet	  loistivat	  taivaalla.	  Nyt	  he	  näkivät	  
Betlehemin	  pienen	  kaupungin.	  Kaduilla	  oli	  paljon	  väkeä.	  Joosef	  lähti	  etsimään	  heille	  
majapaikkaa.	  Aasi	  ja	  Maria	  jäivät	  odottamaan	  kaupungin	  portille.	  Aikaa	  kului	  ja	  kului.	  "Voi,	  
voi,	  en	  kyllä	  jaksaisi	  millään	  odottaa”,	  valitti	  Maria.	  Aasi	  yritti	  lohduttaa	  Mariaa	  hirnumalla	  
iloisesti.	  
	  	  
Pitkän	  ajan	  kuluttua	  Joosef	  tuli	  takaisin.	  Hän	  näytti	  surulliselta.	  "Meille	  ei	  löytynyt	  mistään	  
talosta	  majapaikkaa.	  Kaikki	  paikat	  ovat	  aivan	  pullollaan	  ihmisiä.	  Mutta	  eräs	  mies	  lupasi,	  että	  
voimme	  yöpyä	  hänen	  tallissaan".	  "Tallissa?	  Mutta	  siellähän	  on	  eläimiä.	  Emme	  me	  kai	  eläinten	  
keskellä	  voi	  nukkua.	  Siellähän	  on	  likaista	  ja	  haisee	  pahalle”,	  Maria	  nyyhkytti.	  Aasi	  sen	  sijaan	  
tuli	  iloiseksi.	  Hän	  pääsisi	  muiden	  eläinten	  kanssa	  talliin	  nukkumaan.	  Mutta	  kyllä	  häntä	  säälitti	  
nuori	  Maria.	  Maria	  joutui	  ison	  mahansa	  kanssa	  talliin,	  jossa	  ei	  tietenkään	  ollut	  edes	  vuoteita.	  
	  	  
Yöllä	  aasi	  heräsi	  kummalliseen	  ääneen.	  Joku	  huusi.	  Voi,	  sehän	  oli	  vauva.	  Maria	  oli	  synnyttänyt	  
Jeesus-‐vauvan	  keskellä	  yötä.	  Vauva	  oli	  kääritty	  kapaloon,	  kasgasriepuun	  ja	  sille	  oli	  valmistettu	  
seimeen,	  eläinten	  syöttökaukaloon	  vuode.	  Nyt	  sillä	  oli	  nälkä	  ja	  se	  halusi	  saada	  maitoa.	  Aasia	  
väsytti	  ja	  se	  meni	  takaisin	  nukkumaan.	  
	  	  
Jonkun	  ajan	  päästä	  se	  heräsi	  taas	  kummallisiin	  ääniin.	  Aivan	  kuin	  joku	  koputtaisi	  ovella.	  
Sieltähän	  tuli	  sisään	  paimenia	  lampaiden	  kanssa.	  He	  ryntäsivät	  vauvan	  luokse.	  He	  	  katsoivat	  
sitä	  ihmetellen	  ja	  polvistuivat	  sen	  eteen.	  	  He	  kertoivat	  ihmeellisen	  tarinan.	  Enkeli	  oli	  tullut	  
heidän	  luokseen	  laitumelle.	  Paimenet	  olivat	  pelästyneet,	  mutta	  enkeli	  oli	  sanonut	  heille:	  
"Älkää	  pelätkö.	  Minulla	  on	  teille	  iloisia	  uutisia.	  	  Teille	  on	  syntynyt	  pelastaja,	  auttaja.	  Te	  
löydätte	  hänet	  seimestä	  kapaloituna.”	  Ja	  yhtäkkiä	  enkeleitä	  olikin	  ollut	  valtava	  määrä.	  	  Enkelit	  
olivat	  alkaneet	  laulaa	  ja	  kiittää	  Jumalaa.	  Sitten	  enkelit	  olivat	  menneet	  pois	  näkyvistä.	  
	  	  
Paimenet	  olivat	  päättäneet	  lähteä	  heti	  katsomaan,	  olivatko	  he	  nähneet	  unta	  vai	  oliko	  tarina	  
tosi.	  Maria,	  Joosef,	  paimenet	  ja	  aasi	  olivat	  aivan	  ihmeissään	  ihmeellisestä	  tarinasta.	  He	  kiittivät	  
yhdessä	  Jumalaa	  Jeesus-‐vauvasta.	  Sitten	  paimenet	  lähtivät	  takaisin	  laitumelle	  hoitamaan	  
lampaita.	  Ja	  he	  kertoivat	  ihmeellisen	  tarinan	  Jeesus-‐vauvasta	  jokaiselle	  kohtaamalleen	  
ihmiselle.	  	  Aasi	  meni	  tyytyväisenä	  takaisin	  unille.	  "Kyllä	  omistajani	  oli	  oikeassa.	  Tämä	  oli	  
todella	  tärkeä	  ja	  jännittävä	  päivä.	  Minä	  sain	  olla	  paikalla	  kun	  Jumalan	  Poika	  syntyi	  
maailmaan."	  	  
	  	  	  
http://www.jumis.fi/toteutuksia/kirkkovuosi/adventti-‐ja-‐jouluaika/73-‐joulukertomus-‐
aasin-‐nkulmasta	  
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13. 	  Laumailta	  
	  
ITSENÄISYYSPÄIVÄN	  PARTIOKIRKKO	  
	  
Lippukunnanjohtajalle	  pitää	  ilmoittaa,	  montako	  lupauksenantajaa	  paikalle	  on	  tulossa,	  
jotta	  varataan	  huiveja	  tarpeeksi.	  	  
	  
Sudenpennut	  pukeutuvat	  partiocollegeen	  tai	  muuhun	  siniseen	  asuun.	  	  
	  
Laumalla	  saattaa	  olla	  ennalta	  sovittua	  vastuuta	  tilaisuudessa.	  

	   	  



	   37	  

Liitteet 
	  
LAULUJEN	  SANOJA	  
	  
	  
Partiolaisen	  iltavirsi	  
	  
Rakas	  Jeesus	  nyt	  päivästä	  sulle,	  	  
kannan	  partiokiitokseni.	  
Mitä	  osoititkaan	  tänään	  mulle,	  	  
sä	  teit	  kaiken	  sen	  parhaakseni.	  
	  
Yöhyt	  luonnon	  kun	  rauhalla	  täyttää,	  	  
sydän	  rauhaasi	  pyytävä	  on.	  
Avaruuden	  kun	  tähtöset	  peittää,	  	  
sisin	  sytytä	  sun	  valohon.	  
	  
Jos	  ei	  partiopolkuni	  tänään,	  	  
nimeäsi	  oo	  korottanut,	  
enhän	  anteeksiannotta	  jääkään,	  	  
joskin	  jälleen	  oon	  kompastunut.	  
	  
Pidä	  valmiina	  meidän	  jos	  milloin,	  
merkinantosi	  taivainen	  soi.	  
Ehjin	  vartioin	  kaikki,	  ett’	  silloin,	  	  
iltahuutosi	  saapua	  voi.	  
	  
	  
	  
Ilta	  pimenee	  
	  
Ilta	  pimenee,	  tulen	  liekkimme,	  
tietä	  valaisee,	  vaeltamaamme.	  
Jalanjälkineen	  tämä	  vanha	  tie,	  
maahan	  kaukaiseen,	  kaivattuhun	  vie.	  
	  	  
Ristin	  vanhan	  luo,	  joka	  elämään,	  
sovituksen	  tuo,	  Hänen	  veressään.	  
Ilta	  pimenee,	  tulenliekkimme,	  
tietä	  valaisee,	  vaeltamaamme.	  
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PALAUTETAAN	  LIPPUKUNTAAN	  
 
Annan lapselleni ___________________  luvan tulla Jyväskylän Versojen toimintaan ja 
hyväksyn samalla, että hänestä voidaan ottaa valokuvia tai haastatella partiosta tai 
seurakunnan toiminnasta kertoviin julkaisuihin. (Mahdollinen kielto tehtävä erillisesti ja 
kirjallisesti). Samalla hänet ilmoitetaan Suomen Partiolaisten ja Suomen Vapaakirkon 
Nuoret ry:n jäsenrekistereihin. 
 
Jyväskylässä___________________________            Päivämäärä  ___ / ___   201__ 
 
___________________________ 
(nimen selvennys) 
 
Perustiedot partiolaisesta: 
 
Nimi ___________________________________________________________________ 
 
Katuosoite ______________________________________________________________  
 
Postinumero ja postipaikka _________________________________________________  
 
puhelin partiolaiselle ______________________________________________________  
 
syntymäaika ____________________________________________________________  
(ei kirjoiteta sotun loppuosaa) 
 
Ruoka-aineallergiat _______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Sairaudet ja lääkitykset sekä lääkeaineallergiat __________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Muita tietoja johtajiston tietoon _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Isän nimi, puhelin ja sähköposti _____________________________________________ 
 
Äidin nimi, puhelin ja sähköposti  _____________________________________________ 
 
Jonkun muun läheisen nimi, puhelin ja sähköposti  _______________________________ 
 
	  


