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Hei	  lukijat,	  

	  
Nakkilan	  Partiolaiset	  ry:n	  tiedotuslehti	  Oma	  Napassa	  julkaistut	  
iltatarinat	  partiopoika	  Sulon	  seikkailuista	  vuosilta	  2005-‐2012	  on	  
koottu	  yhteen	  tähän	  kesäliitteeseen.	  Sulon	  partiotaival	  jatkuu,	  
mutta	  ikävä	  kyllä	  Oma	  Napan	  tarinat	  Sulosta	  päättyvät	  tähän	  

kevääseen.	  
	  

Nautinnollisia	  lukukokemuksia	  ja	  kiitokset	  kaikille	  	  
tarinoiden	  teossa	  avustaneille!	  

	  
	  

Helsingissä	  9.5.2012	  	  
	  

Noora	  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rick Crawford, http://rickrbc.wordpress.com/page/2/ 
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Oma Napa 1• 2005 
 

Iltatarina – Sulon salaisuus 
 

Sulo Sudari askelsi ripeästi kohti koloa. Hän oli hieman myöhässä, koska ei ollut heti 

muistanut ottaa partiohuiviaan mukaan. Partion Sulo aloitti syksyllä ja antoi 

sudenpentujen lupauksen itsenäisyyspäivänä, jolloin ikioma huivi sujahti hänen 

kaulaansa. Tämän takia hän ei ollut vielä tottunut käyttämään huivia partioilloissa.  

 

Viimein hän pääsi majalle ja astui sisään, jossa muut 10 samanikäistä poikaa 

temppuili ympäriinsä. Johtajana heillä toimii Lilli Lauma, pirteä ja energinen tyttö. 

Alkupelien jälkeen Lilli käski kaikki pöydän ääreen, jossa hän kertoisi, mitä tänään oli 

luvassa. Sakari on muita hieman villimpi, eikä aluksi kuunnellut, mutta Lilli sai hänet 

nopeasti mukaan toimintaa kertomalla, että luvassa oli salakirjoitusten ratkaisemista. 

Jokainen kirjoitti kaverilleen pienen salaisen viestin, joka kaverin piti ratkaista. Sulo sai 

ratkaistavakseen omituisen viestin eikä aluksi ymmärtänyt sitä lainkaan, mutta Lillin 

avustuksella viestin sisältö aukesi.  

 

Partiokerran lopuksi Lilli jakoi vielä jokaiselle uuden Oma GaPa lehden, jonka Virpi 

Vaeltaja oli tehnyt sekä lisäksi ensi kesän NalleKarhun ilmoittautumislomakkeet. 

Sinne Sulo aikoi lähteä, sillä mikään ei ollut hänen mielestään mukavampaa kuin 

teltassa nukkuminen. 

 

Ratkaise Sulon saama viesti: ÄSSEDHEL  ISNE  UUKTAJ  ANIRAT 
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Oma Napa 1• 2006 
 

Iltatarina – Sulon kesäsuunnitelma 
 

Sulo Sudari on käynyt partiota kohta kaksi vuotta. Viime kesänä hän oli ollut 

ensimmäisellä partioleirillään NalleKarhulla, jonka innoittamana hän on lähdössä 

tänä kesänä oman lippukuntansa kesäleirille. Hän sai tietää leiristä viime 

partiokerralla, jolloin Lilli Lauma jakoi ilmoittautumislapun.  

 

Sulo oli kertonut kotona leiristä vanhemmilleen ja vanhoina eräretkeilijöinä 

vanhemmat olivat antaneet Sulon lähteä leirille. Nyt Sulolla oli ilmoittautumislappu ja 

leirimaksu mukanaan, kun hän suunnisti kohti koloa vesilätäköitä väistellen. Hän 

toivoi, että muutkin partiokaverit tulisivat leirille, jotta he voisivat yhdessä seikkailla 

metsässä, kertoa huimia tarinoita pimeässä teltassa ja uiskennella lämpöisessä 

vedessä. Hän oli myös innoissaan kanooteilla melomisesta, jonka Lilli oli paljastanut 

leiriohjelmasta.  

 

Majalla Sulo ojensi Lillille leirilapun ja rahan. Hän myös sai tietää, että kaikki muutkin 

olivat lähdössä leirille paitsi Petteri, joka oli lähdössä samaan aikaan katsomaan 

tätiään Islantiin. Joillekin pojille tuleva kesäleiri olisi ensimmäinen ja heitä jännitti jo 

nyt, vaikka leiriin on vielä aikaan pari kuukautta. Lilli kertoi kuitenkin, että 

lippukuntaleiri on siitä kiva, että melkein kaikki tuntevat toisensa. Mitä enemmän 

tuttuja, sitä helpompi on lähteä pariksi päiväksi metsän keskelle ja veden äärelle. Nyt 

Suloakin alkoi jännittää, kuinka hauskaa leirillä tulisikaan olemaan. Lilli antoi pojille 

pienen tehtävän ratkaistavaksi seuraavaksi partiokerraksi. 

 

Kirjaimet ovat menneet sekaisen ratkaise oikea järjestys: 

 

DLHEÄ  INSÄINK  KLRESLEEIÄIL 
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Oma Napa 1• 2007 (julkaisematon) 

 

Iltatarina – Sulon suru 
 

Sulo Sudarilla on edessään viimeinen kevät sudenpentuna. Sulosta on hieman 

haikeaa jättää lattialla painimiset ja sudenpentupäivät taakseen. Toisaalta hänestä on 

taasen huisin jännittävää päästä suorittamaan vartiolaisten taitomerkkejä ja 

yöhaikkeja. Sulo aikoo kuitenkin ottaa ensin kaiken irti viimeisestä sudenpentu 

keväästään. Ensi töikseen hän on saanut vanhemmiltaan luvan lähteä laumansa 

retkelle Helsinkiin, jossa vieraillaan Partiomuseossa ja käydään tutustumassa 

kaupungin eläintarhaan.  

 

Kun retki aamu koitti, Sulon mahaa kipristeli jännityksestä eikä aamupalakaan oikein 

maittanut. Vaikka Sulo oli leireillyt jo ensimmäisenä partiokesänään piirileiri 

NalleKarhulla ja viime kesän hän oli viettänyt tuttujen laumakaveriensa kanssa 

lippukunnan kesäleirillä järven rannalla, jokainen retki tuntui hänestä aina yhtä 

jännittävältä. Eniten häntä mietitytti se, miten hän jaksaisi kantaa reppuaan koko 

päivän ajan ja millaisia eläimiä hän näkisikään eläintarhassa.  

  

Päästyään linja-autolla Helsingin kaupungin kupeeseen Sulo alkoi tovereidensa ja 

laumanjohtajansa Lilli Lauman kanssa kävellä kohti Partiomuseota. Partiomuseossa 

oli vanhoja partiopukuja ja leirivarusteita ainakin sadan vuoden takaa. Sulo tunnisti 

oman lippukuntansa lipun museon seinällä, jonne se oli kiinnitetty lippukunnan 70-

vuotis juhlavuoden kunniaksi. Museosta lauma suunnisti askeleensa kohti 

metroasemaa, koska metrolla he pääsisivät suoraa eläintarhan portille.  

 

Päästyään lipunmyyntikojun luokse heille kuitenkin selvisi, että eläintarha oli tänään 

kiinni, koska eläintarhan työntekijöillä oli koulutuspäivä, eikä vieraita otettu tänään 

sisälle. Sulo oli todella surullinen, koska hän oli odottanut näkevänsä alligaattoreita, 

leijonia ja strutseja. Myös muut sudenpennut olivat allapäin. Lilli Lauma yritti keksiä, 

jonkun ratkaisun, ettei poikien retki olisi päättynyt näin surkealla tavalla. Hän päättikin 

viedä pojat Linnanmäen Merimaailmaan, siellä jos jossain olisi oudon näköisiä 

merieläviä. Poikien ilmeet kirkastuivat ja he lähtivät innolla seuraamaan 

laumanjohtajaansa.  
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Metro- ja raitiovaunumatkan jälkeen he saapuivat Merimaailmaan, joka oli onneksi 

auki yleisölle. Pojat ja Lilli tutustuivat mitä ihmeellisimpiin kaloihin, äyriäisiin ja 

kilpikonniin. Jotkut lajit kimalsivat vedessä kuin sateenkaareen värit. Parin tunnin 

seikkailun jälkeen, kaikilla alkoi olla hirmuinen nälkä. Niinpä he suuntasivat kohti 

lähintä ruokapaikkaa. Vaikka listalla oli paistettua haukea ja valkosipulisimpukoita, ei 

kenenkään juuri sillä hetkellä tehnyt mieli mereneläviä. Jokainen heistä valitsi 

kanakorin ja ranskalaiset.  

 

Retki alkoi olla lopuillaan ja jokaisen jalat, niin kuin mielikin, olivat jo väsyneet päivän 

seikkailusta. Sulo oli onnellinen siitä, ettei koko matka ollut jäänyt ilman kummallisia 

eläimiä. Hänen mielensä oli kuitenkin hieman haikea, koska hän tiesi, että ensi 

syksynä heidän laumaansa ei enää olisi, eikä Lilli toimisi heidän johtajaan. Hän 

kuitenkin toivoi, että kaikki hänen sudenpentukaverinsa tulisivat ensi syksynä partioon 

ja heidän uusi johtajansa olisi kiva ja seikkailunhaluinen. Kotimatkan alkaessa jokainen 

nukahti päästyään linja-auton pehmeille penkeille.  

 

Ratkaise seuraavien merenelävien nimet, joita Sulo näki Merimaailmassa: 

 
’       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuvien lähteet: OpenBSD, http://www.englishclub.com/kids/s_lucky-octopus.htm, 
http://www.petshop.fi/trixie_starfish_blue.html, http://www.pixmania-pro.fi 
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Oma Napa 1• 2008  
 

Iltatarina – Sulo seikkailijana 
 

Sulo on innokas neljäsluokkalainen partiopoika. Hän on käynyt partiota melkein neljä 

vuotta. Viime syksynä hänen piti siirtyä vartiolaiseksi, mutta Suomen Partiolaisten 

uuden ikäkausimurroksen takia hänestä tulikin seikkailija, koska hän ja muut hänen 

ryhmäläisensä olivat 10-vuotiaita. Heidän laumanjohtajansa Lilli Lauma ei kuitenkaan 

jatkanut enää heidän johtajanaan, vaan heidän ohjaajakseen tuli Severi Seikkailu. 

Severi on 15-vuotias ja hän harrastaa partion ohella pienoislaivojen tekoa.  
 

Sulon partiovuosi on ollut hyvin toimintarikas. Syksyllä pojat äänestivät heidän 

ryhmänä nimeksi Sukkulan. Nimi olikin kimmoke siihen, että he ryhtyivät 

suorittamaan Tähtitiede -taitomerkkiä. Sukkulat järjestivät talvella retken 

lähikaupungin tähtitorniin. Tähtitornissa jokainen seikkailija sai katsella kaukoputkella 

taivaalla olevaa kuuta, planeettoja ja erilaisia tähtisumuja. Tähtitornin henkilökuntaan 

kuuluva esittelijä kertoi heille mm. mustista aukoista ja tähdenlennoista. Sulolla olikin 

paljon kysymyksiä avaruuden koosta ja siitä, onko maan ulkopuolella elämää.  Niihin 

kysymyksiin tähtitornin väki ei ikävä kyllä osannut antaa oikeaa vastausta.  
 

Sukkulat –vartio tutustui myös avaruuskirjallisuuteen, jonka pohjalta Severi järjesti 

ryhmälle tietokilpailun. Tietokilpailun palkintona oli pieni maapalloavaimenperä, jonka 

voitti Sulon ystävä Petteri, jonka isä on ammatiltaan lentäjä. Sukkuloiden vuosi sujui 

tähtitieteen ja seikkailijoille tarkoitettujen suoritusten parissa, Sukkuloiden oma 

yöretki on suunniteltu Vapuksi. Yöretkellä jokainen saa rakentaa oman 

avaruussukkulan Severin pienoismallitarvikkeista. Sulo odottaa jännittyneenä 

yöretkeä ja sitä mahtaako avaruussukkula lentää. 
 

Voit koittaa, osaatko sinä vastata oikein tähtitiedetietokilpailun kysymyksiin. 

 

1. Mitkä ovat maan läheisimmät planeetat?  

2. Mikä on aurinkokunnan keskustähti?  

3. Kuinka monta kuuta on Maalla, ja minkä nimisiä ne/se on?  

4. Onko Pluto planeetta? 

5. Minkä niminen on linnunrata englanniksi?  
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Oma Napa 2• 2008  
 

Iltatarina – Sulo Suklaasukkulana 
 

Sulo siirtyi tänä syksynä viidennelle luokalle ja on siis 11 vuotta vanha. Hän kuuluu 

partion uusien ikäkausien mukaan seikkailijoihin. Seikkailjat toimivat noin 10–15 

hengen joukkueina, joiden sisällä on kaksi vartiota. Sulon vartion nimi on edelleen 

Sukkulat, mutta nyt syksyllä he ovat aloittaneet toimintansa yhdessä toisen vartion 

kanssa samassa joukkueessa. Toisen vartion nimi on Suklaat ja jo nimestäkin voi 

päätellä, että he ovat tyttöjä. Vartioiden yhteisen joukkueen nimi on siten 

Suklaasukkulat. Joukkueen johtajina eli sampoina toimivat Severi ja Sinikka. Severi 

16-vuotias ja Sinikka on 23-vuotias. Tosin Sinikka osallistuu viikoittaiseen toimintaan 

harvemmin vuorotyönsä takia.  

 

Suklaasukkulat suorittavat seikkailijoiden ohjelmaa, joka koostuu ilmansuunnista. 

Jokaiseen ilmansuuntaan kuuluu tiettyjä aktiviteettejä, kuten esimerkiksi ensiapua, 

mitä tehdä, jos kyy tai ampiainen pistää ja nuotion tekoa.  

 

Koita, osaatko sinä laittaa seikkailijoiden merkkiin pää- ja väli-ilmansuunnat oikein!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               + 
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Oma Napa 1• 2009  
 

Iltatarina – Sulo suorittaa 
 

Sulon seikkailijajoukkue Suklaasukkulat on viime syksystä asti ahkeroinut 

seikkailijaohjelman parissa. He ovat suorittaneet seikkailijaohjelman Tervetuloa-

vaiheen, antaneet seikkailijalupauksen itsenäisyyspäivänä sekä tehneet myös 

Salapoliisi -taitomerkkiin vaadittavat tehtävät. Joulun jälkeen Sulo ja muut 

joukkuetoverit sampojen Severin ja Sinikan johdolla alkoivat suorittaa Pohjoista 

ilmansuuntaa. Pohjoisen ilmansuunnassa opetellaan muun muassa tietämään, missä 

paikoissa jää on heikkoa ja laittamaan maittavaa ruokaa trangialla (retkikeittimellä). 

Suklaasukkulat saivat myös itse ehdottaa, minkä taitomerkin suorituksia he alkaisivat 

seuraavaksi tekemään. Joukkueen tytöt ehdottivat Virkkaus ja neule -merkkiä ja pojat 

halusivat Kalastus -merkin, Severi taasen oli Partiotaitokisa -merkin kannalla ja 

Sinikka oli mieltynyt Tapaturmat -merkkiin. Lyhyen keskustelun jälkeen asia päätettiin 

lopulta ratkaista arpomalla.  
 

Arvonnan tuloksena Suklaasukkulat päätyivät suorittamaan Partiotaitokisa  

-taitomerkkiä. Kaikki olivat siihen tyytyväisiä ja ajattelivat, että ensi syksynä oma 

arpaonni potkaisisi. Merkki oli ajankohtainen, koska piirin kevätmestaruuskilpailujen 

”Los Angeles” ajankohta oli kohta ja Suklaasukkulat olivat ilmoittautuneet kisoihin 

kahtena vartiona. Partiokisat olivat Sulolle ensimmäiset, joten hän oli niistä todella 

innoissaan.  
 

Osaatko sinä nimetä seuraavat seikkailijoiden taitomerkit? (Vinkkejä löytyy tekstistä!) 
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Oma Napa 2• 2009  
 

Iltatarina – Sulo osallistuu sepeliin 
 

Suklaasukkulat -joukkue on ahkeroinut koko vuoden, keväällä he saivat valmiiksi 

Pohjoisen ja Eteläisen ilmansuunnan ja kesällä he pitivät oman vartionsa retken, jolla 

tekivät suurimman osan aktiviteeteista Länsi ilmansuunnasta. Tänä syksynä he 

aloittivat viimeisen ilmansuunnan eli Idän partiotaitojen opettelemisen. Syksyn 

varmasti kylmin pulahdus oli tehtävä, jossa piti uida vaatteet päällä ja lämpimin 

taasen tulen sytyttämisharjoitus kaminaan. Syksyn ohjelmassa on vielä ainakin 

tutustuminen toisen maan partiotapoihin ja kulttuuriin. Joukkueen tarkoituksena on 

pitää partioilta, johon tulee sampo Severin sveitsiläinen partioystävä Luca kertomaan 

sveitsiläisestä partioinnista. Luvassa on myös herkullisia sveitsiläisiä suklaita, juustoja 

sekä leikkejä ja lauluja.  
 

Marraskuussa Suklaasukkulat lähtee perinteiseen tapaan kauppaamaan 

adventtikalentereita lähiseudun koteihin. Sulo muistaa vielä, kun hän oli sudenpentu, 

eikä uskaltanut sanoa pihaustakaan, kun joku avasi oven. Tällöin oli tärkeää, että 

laumanjohtaja, nykyisin akela, oli mukana paikkaamassa tilanteen. Nykyään Sulo osaa 

jo itse taitavasti ja herrasmiesmäisesti myydä kalentereita. Hieman ennen joulua 

Suklaasukkuloiden taival seikkailijoina päättyy seikkailijapelin eli sepelin merkeissä. 

Sulo on kuullut jo huhua, että sepelin nimi olisi ”Miten avata joulukalenterin viimeinen 

luukku?”. Sulo odottaa sepeliä lähes yhtä paljon kuin jouluaattoa, hän on kuullut, että 

pelissä on vauhtia ja hauskoja tilanteita.  
 

Yksi sepelin tehtävistä voisi olla alla olevan kaltainen. Yhdistä partiolaisten 

adventtikalenteri oikeaan vuosilukuun, eli millä vuosikymmenellä kalenteri on 

ilmestynyt.  
 

 A B C D E 

 

      1990                   1960           2000                   1970     1940 
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Oma Napa 1• 2010  
 

Iltatarina – Sulo ja tarpoja-suomi-sanakirja 
 

Seikkailujoukkue Suklaasukkulat oli suorittanut seikkailijaohjelman loppuun viime 

vuonna. Se tarkoitti sitä, että nyt Sulon sekä muiden Suklaasukkuloiden oli aika siirtyä 

eteenpäin partiotaipaleellaan –heistä tuli tarpojia.  
 

Uusi ikäkausi toi mukanaan useita uusia käsitteitä, joita uusien tarpojien oli 

opeteltava. Nyt suoritetaankin puolen vuoden ajan yhtä tarppoa, johon kuuluu 

pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Ikävintä uudessa ikäkaudessa Suklaasukkuloiden 

mielestä oli se, että tyttöjen ja poikien oli jakauduttava eri ryhmiin. 
 

Onneksi heidän samponsa Severi kertoi, että koko entinen Suklaasukkulat -ryhmä 

tapaa toisensa vähintään kahden kuukauden välein. Tapaamisista käytetään 

nimitystä KITT eli koko ikäkauden tarpojatapaaminen. Sulo pontevana partiolaisena 

keksikin, että tyttöjen uuden vartion nimi voisi olla sama, mitä se oli ennen ryhmien 

yhdistymistä ollut eli Suklaat ja heidän poikavartionsa nimi entinen Sukkulat. Näin 

ryhmien kokoontuessa yhteen he olisivat jälleen Suklaasukkulat.  
 

Tarpojakäsitteet tuntuivat Sulosta aluksi äärimmäisen vaikeilta, eikä hän aina 

muistanut oikeita nimityksiä. Sulo huomasi kuitenkin, että kaikkein vaikeinta uuden 

ikäkauden sisäistäminen oli vartionjohtajille. Alkukankeudesta päästyään Sulon vartio 

Sukkulat aloittivat tänä vuonna tarpojaohjelman Luovuustarpolla ja ovat siitä jo 

muutaman aktiviteetin suorittaneet. Sulo nautti eniten aktiviteetistä, jossa hän sai 

esiintyä ja näyttää omia ilveilijän lahjojaan.  

 

Tiedätkö, mihin tapahtumaan Sulo sekä muut 

tarpojaikäiset partiolaiset voivat osallistua 

ensi syksynä Nakkilassa?  

 

 

 

 

Anna-Liisa ja Noora 
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Oma Napa 2• 2010  
 

Iltatarina – Sulo ja leiritarppo 
 

Sulo on ollut tarpojana kohta vuoden ajan. Hänestä tuli tarpoja tammikuussa 2010. 

Heidän vartionsa Sukkulat on saanut kohta valmiiksi luovuustarpon, vain viimeinen 

silaus eli Tarpojien Taitopäivät (TTP) on vielä edessä. Tarpojien Taitopäivässä Sulo 

odottaa eniten naapurilippukunta Huimakan Toimeliaissa olevien tarpojien näkemistä. 

Sulo ystävystyi heihin viime kesäleirille Kelkillä ja hän toivoo, että tapaisi heidät taas 

TTP:ssä.  

 

Tänä syksynä Sulon vartio aloitti leiritarppoa teon. Sulo on eniten pitänyt retkistä, joita 

he ovat vartion kanssa tehneet. Viimeisellä retkellä he rakensivat A-pukin joen yli ja 

puhdistivat myrskylyhtyjä. Hauskinta oli kuitenkin istua nuotiolla ja paistaa makkaraa 

ja kertoa kummitustarinoita. Toki Sulo osaa muutakin ruokaa nuotiolla valmistaa kuin 

lämmittää makkaroita. He ovat paistaneet nuotiolla popcornia, kananmunia ja 

rosvopaistia (eli kypsentäneet ruokaa foliossa nuotion alla). Lisäksi Sulo on tehnyt 

ystäviensä Sakarin ja Petterin kanssa trangialla vartioillassa pitsaa, mikä oli ihan 

parasta! Vartionjohtaja Severi on myös kertonut, että hänen sveitsiläinen 

partioystävä Luca tulee jälleen Suomeen ja Luca luvannut opettaa vartiota tekemään 

trangialla sveitsiläistä juustofonduetä. 

 

Osaatko sanoa, mitkä tarpot Sulolla on 

vielä edessä ja osaatko piirtää  

ne kuvaan?  
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Oma Napa 1• 2011 
 

Iltatarina – Sulo ja outo kapistus 
 

Sulon tarpojavartio Sukkulat oli valmiina partiotaitokisojen lähtötehtävän ympärillä. He 

odottivat pillin vihellystä, että kisa alkaisi. Sulon mahassa pörräsi perhosia. Kisat olivat 

Sulolle vasta toiset. Keväällä 2009 hän oli ollut kisailemassa piirin ”Los Angeles” –

kevätmestaruuskilpailussa. Vartio oli silloin päässyt onnekkaasti maaliin asti, mutta 

palkintosijoille vartio ei ollut päässyt. Sen sijaan koko vartio oli saanut paljon 

kokemusta siitä, millaiset partiotaitokilpailut ovat. Lisäksi kisakommelluksilla on 

naureskeltu kavereiden kanssa useasti kisojen jälkeen. Äkkiä pilli vihelsi ja Sulo ja 

muut ryhmän tarpojat kävivät lähtötehtävän kimppuun. Lähtötehtävä oli 

nikkarointitehtävä ja tarkoituksena oli rakentaa seuraavanlainen kapistus.  

 

Tiedätkö sinä, mikä kuvassa oleva esine on ja mitä sillä tehdään? 
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Oma Napa 1• 2012 
 

Iltatarina – Sulon suuntavaisto häviää 
 

Sulo on 14-vuotias tarpoja ja hän on jo kahdeksannella luokalla.  Sulon tarpojavartion 

nimi on Sukkulat. Vartiossa on Sulon lisäksi kuusi poikaa. Sulon vartio on suorittanut 

tänä partiokautena Selviytymistarppoa. Luovuus- ja Leiritarpot Sulo on tehnyt jo 

kahtena edellisenä tarpojavuonna. Syksyllä Sulon vartio alkaa tekemään viimeistä 

tarppoa nimittäin Yhteiskuntatarppoa.  
 

Sukkuloiden keväänpäätös partioillassa tarpojat saivat hieman esimakua tulevan 

tarpon ohjelmistaan. Tarpojat kokkasivat yhdessä herkullisen 

luomuhernekeittoaterian trangialla. Käytännössä ruoanvalmistus ei tosin poikennut 

normaalin purkkihernekeiton valmistamisesta ja makukin oli sama. Tärkeimpänä 

olikin pohtia herneiden alkuperää ja niiden kasvatustatapaa. Miksi joku henkilö haluaa 

käyttää ja syödä luomuelintarvikkeita? Ruoanlaitosta siirryttiin tarpon toiseen 

aiheeseen nimittäin vieraisiin kulttuureihin. Sulo ja muut tarpojat testasivat 

maantuntemustietojaan vastaamalla alla oleviin kysymyksiin.  
 

Testaa, moneenko kysymykseen sinä osaat vastata oikein! Lisätehtävänä voit pohtia, 

mihin kulttuuriin poro liittyy? 

 

Kysymykset: 

 

1. Maltan pääkaupunki 
a) Totta 
b) Valletta 
c) Siltä väliltä 

 

2. Naarasporo  
a) Tahdon 
b) Vaadin 
c) Haluan 

 

3. Välimeren maa 
a) Malta 
b) Odota 
c) Venttaa 

 

4. Perun pääkaupunki 
a) Räkä 
b) Lima 
c) Rähmä 

 
5. Vuoristo Pohjois-Amerikassa  

a) Karvalakit 
b) Appalakit 
c) Lippalakit 
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