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Pääkirjoitus 

Tuntuu kuin olisi paria numeroa liian isoilla monoilla lähtenyt 
hiihtämään Ruoktun haikkia, mutta onneksi on villasukkia, 
joten ei niin pahalta tunnukkaan. Ainut vain, että monot ovat 
Kuksan päätoimittajan pesti ja villasukat toimituskunta. Aloi-
tin siis hiukan ennen joulua päätoimittajana ja tämä on toi-
nen lehti joka ”valtakauteni” aikana ilmestyy. Uudistuksia on 

siis luvassa, ainakin jonkun verran. Ja tiesittehän, että palaute on se juttu. 
Mitä te haluaisitte Kuksalta? Otamme vastaan niin rakentavaa kritiikkiä, 

kehuja kuin myös juttuja. Ja uusia toimittajia!                  Maria 

 

Hyvä ja ei-niin-hyvä 

Märät vaatteet pitää aina vaih-
taa 

kuiviin, koska märissä vaatteissa 
paleltuu. 

Ei kannata vaihtaa märkiä vaat-
teita 

kuiviin, koska vaihtaessa tulee 
kylmä ja sitten kuivatkin kastuu. 

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- erä- ja muitakin vinkkejä. 
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Kaksoisagentin elämää 

Kuksan toimitus haastatteli Pyry Lahdenperää kuullessaan hänen olevan 
toisessakin lippukunnassa Niittykärppien lisäksi. 

Mikä on toinen lippukuntasi ja missä se sijaitsee? 
Lippukuntani on Forssan Tornitulet ja -Haukat ja yllätys, yllätys Forssassa 

 

 

 

 

 

Lippukuntamme huivi niittykärppäpaidalla. 
Huiviin tuli syksyllä myös uusi huivimerkki, 

mutta omastani se puuttuu. 

 
Miksi olet toisessa lippukunnassa LNK:n lisäksi? 
No siis ku muutin Forssaan opiskelemaan erä- ja luonto-oppaaksi, nii kyllä-
hän jokaisen partiolaisen täytyy uudellakin paikkakunnalla liittyä mukaan 
toimintaan. Eihän siinä ole kahta vaihtoehtoa. 

Miten valitsit uuden lippukuntasi? 
Yksinkertaisesti siksi, että Forssassa on kaksi lippukuntaa, joista itseasiassa 
vain tämän löysin. Vaihtoehtoina olivat myös naapurikuntien lippukunnat, 
mutta totesin järkevimmäksi liittyä toimintaan mukaan Forssassa muun 
muassa lyhyiden kulkumatkojen vuoksi. 

Millaista toimintaa lippukuntasi järjestää? 
Järkijään samanlaista, kuin mikä tahansa muukin lippukunta. Viikkotoimin-
nan lisäksi retkiä, leirejä ja kaikenlaisia tempauksia. Erityisyytenä mainitta-
koon tanskalaisten ystävälippukuntien kanssa yhdessä järjestettävät leirit 
muutaman vuoden välein, joko Suomessa tai Tanskassa. 

Missä toiminnassa sinä olet mukana, esim. johdatko porukkaa? 
Tällä hetkellä johdan sudenpentulaumaa yhdessä toisen partiojohtajan 
kanssa. On harmillista, ettei lippukunnassa ole juurikaan muita minun ikäi-
siä. 

Miten uusi lippukuntasi eroaa LNK:sta? 
Suurin ero on todennäköisesti lippukunnan koko. Siinä missä niittykärppiä 
on se reilu kolmesataa, on tornipartiolaisia kuutisenkymmentä. 

Suurin kultturishokki? 
No varsinaista kulttuurishokkia ei ole tullut, jotakuinkin samaa partio on 
ympäri Suomen. 
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Niittykärpän elämää – 24 

Niittykärpän elämää -palsta palaa pienehkön tauon jälkeen jälleen laatuleh-
ti-Kuksan sivuille. Aluksi minun täytynee apohjustaa tietämystänne minun 
tämän hetkisestä elämäntilanteestani. Niin kuin ehkä jo luitkin tässä leh-
dessä ilmestyneestä haastattelustani, että asun Forssassa ja opiskelen Ee-
rikkilän urheiluopistossa erä- ja luonto-oppaaksi. Tämän tarinan temmellyk-
set eivät varsinaisesti liity partioon, mutta uskallan väittää, että ilman Niit-
tykärppätaustaani en olisi lainkaan päätynyt tähän kyseiseen opinahjoon. 
Noh, mennään sitten itse tarinaan... 

Kaksnelonen on Eerikkilän erä- ja luonto-opasopiskelijoiden eli luoppaiden 
”tulikoe”, joka järjestetään muutaman kuukauden kuluttua kurssin alusta, 
jolloin kaikilla luoppailla pitäisi olla jo kohtuullinen suunnistustaito ja muut-
kin erätaidot jotenkuten hallussa. Retken tarkoituksena ei ole olla kilpailu 
vaan testata luoppaiden taitoja, mutta ennen kaikkea saada onnistumisen 
fiiliksiä ja kohottaa itsetuntoa ja -luottamusta. Samalla Kaksnelonen on 
fyysinen koe, jossa jokaisen kunto ja henkinen jaksaminen pääsevät koe-
tukselle. Eli näin niittykärpän silmin, edessä on huutavan hauskan kuuloinen 
seikkailu! Retki suoritetaan pareittain ja minä sainkin parikseni Eevan, joka 
on muuten entinen niittykärppä! 

Pari päivää ennen koitokselle lähtöä, eräperinteen oppitunnilla harjoitte-
lemme lohenpyrstöliitoksen tekoa ja rakennamme lumikenkiä sekä kanto-
laitteita. Kantolaitteiden valmistuttua joku heittää huumorilla ilmaan, että 
Pyry vois mennä kaksnelosen kantolaitteen kanssa. Rupean pohtimaan asi-
aa ja kun tarpeeksi moni lupaa tarjota minulle 
lounaan, mikäli selviän maaliin ilman rinkkaa 
kantolaite selässä päätän hieman kotona tuu-
nata laitetta ja tehdä lopullisen päätöksen 
lähtöaamuna. Illalla kotona mietin järkevää 
ratkaisua kantolaitteen selkään saamiseksi ja 
päädyn purkamaan Savotastani olkaviilekkeet 
sekä lantiovyön ja kiinnitän ne puiseen här-
päkkeeseeni. Pakkaan tavarat vesitiiviisiin 
melontasäkkeihin ja köytän irtohihnoilla kyhä-
elmään. Heitän kantolaitteen selkään ja olen 
erittäin tyytyväinen! Se tuntuu hyvältä sekä 
tukevalta ja on kaiken kaikkiaan kompakti 
pakkaus ja ristin sen samoin tein Juusoksi! 
Päätän ottaa haasteen vastaan ja lähteä ret-
kelle vain pienen vyötärölaukun ja Juuson 
kanssa! Juuso lähtövalmiina 
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Lähtöaamuna saavun koululle ja lasken Juuson pulpetille. Ennen kuin ehdin 
silmiäni räpäyttää on hieno kantolaitteeni viidessä osassa luokan lattialla ja 
alkaa hurja korjausoperaatio. Muutamalla nippusiteellä, liitosten kiristyksel-
lä ja irtohihnalla Juuso on taas voimissaan ja voin heittää sen selkään. 

Koetus lähtee käyntiin siten, että meidät tiputellaan pareittain tien varteen 
ja annetaan kartta, johon on merkitty rasti numero yksi. Ensimmäisenä 
haasteena ei olekkaan löytää suoraan rastille tai löytää itseään kartalta 
vaan löytää ylipäätään kartan alueelle. Meidät on siis pudotettu kartan ul-
kopuolelle ja annetaan suunta, että tarpeeksi länteen päin kuljettuanne 
löydämme kartalle. Lähdemme Eevan kanssa tarpomaan pientä polkua. 
Juuso kaipaa hieman säätöä, mutta säätöjen jälkeen sitä on taas moittee-
tonta kantaa. Pian likeltämme vipeltää valkohäntäkauris, joka on reissun 
ensimmäinen eläinhavainto. Aikamme polkuja ja metsäteiden varsia kuljet-
tuamme saavumme iisommalle tielle ja paikannamme itsemme kartalta. 
Ensimmäinen haaste suoritettu. Pian löydämmekin ensimmäisen rastin, 
jossa pääsemme hieman levähtämään ja suorittamaan rastitehtävää. 

Kaikki parit löytävät hyvissä ajoin rasille ja alkaakin pikkuhiljaa hämärtää. 
Jatkamme matkaa kohti seuraavaa rastia ja saavumme pitemmälle metsä-
pätkälle, joka on täynnä hypättäen ylitetttäviä ojia. Löydämme jäljen, jonka 
luulemme tunnistavamme suden tekeleeksi. Tähän suunnistuspätkään meil-
tä kuluu hieman toivottua kauemmin aikaa, mutta pimeän tullen löydämme 
seuraavan rastin. Illan aikana vältymme suuremmilta kommelluksilta ja 
pääsemme kohtuullisissa ajoin yörastille. 

Aamu varhain matka jatkuu yhden tehtävärastin kautta kohti Eerikkilää. 
Rastille tepastellessamme kohtaamme hieman suunnistuksellisia ongelmia, 
mutta lopulta löydämme rastille ja vielä ensimmäisinä! Rastilla testataan 
sitä, minkälaista on ratkoa päättelyä vaativia tehtäviä kovassa väsymykses-
sä. Ja kyllähän se on, mutta pian pääsemmekin jatkamaan matkaa ja edes-
sä on enää viimeinen rutistus ennen maalia. 

Kuljemme koululle puolijuoksua ja saavumme maaliin hyvissä ajoin, ennen 
kahdenkymmenen neljän tunnin täyttymistä. Takana on nelisenkymmentä 
kilometriä kävelyä, ojia, soita, väsymystä ja hauskoja hetkiä! Mutta ennen 
kaikkea olen ylpeä siitä, että Juuso kesti matkan moitteettomasti alusta 
loppuun ja olen useaa ilmaista lounasta rikkaampi! 

     Pyry 

Jäsenrekisteriasiaa! 
Olethan jo hankkinut itsellesi PartioID-tunnuksen, jolla mm. ilmoittaudut 
näppärästi leireille, tulostat itsellesi jäsenkortin ja pidät yhteystietosi 
ajan tasalla. 
Kuksa-jäsenrekisteriin kirjautuminen ja uudet ohjeet lippukunnan net-

tisivuilla. 
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Muorien haaste waareille 

Muorit haastoivat waarit yllätyshaasteeseen 
viime syksynä. Haaste toteutettiin 21.12. 
Muorit tekivät kolme jouluaiheista rastia 
waareille; tietovisa, esterata jonka päästä 
piti löytää lahja ja himmelin teko. Vastaa-
vasti waarit valmistivat Muoreille kolme 
rastia; tietovisa eri maiden jouluruuista, a-
pukin teko joulupukin pelastamiseksi ja 
tiernapoikien esittäminen.  
  

Tiukan kilpailun jälkeen Muorit ja waarit päätyivät tasapeliin. Lopuksi vie-
timme nyyttäreitä sulassa sovussa. Paikalla 5 Muoria ja loppujen lopuksi 6 
waaria. 

                     Muorit 

Muistelemispäivä 

22.2. B-P:n ja Lady Olaven synty-
mäpäivänä vietetään vuosittain 
muistelemispäivää ympäri maail-
maa. Silloin partiolaiset muistelevat 
muita partiolaisia ja esimerkiksi 
kerätään rahaa hyväntekeväisyy-
teen. 

Tänä vuonna 23.2. Niittykärpät 
perinteiden mukaan kokoontuivat 
koko lippukunnan voimin seurakun-
tatalolle. Ensin jaettiin muutamia 
suoritusmerkkejä ja jopa uusi mus-
ta waarimerkki! Onnea Markus Kaakiselle! 

Saimme vieraiksemme Limingan 
vastaanottokeskuksesta turvapai-
kanhakijoita reilusta kymmenestä 
eri maasta, jotka kertoivat maistaan 
ja kulttuureistaan. Sudenpennut 
myös kiersivät rasteja Kotikololla. 
Lopuksi syötiin pullat.  

Paikalla oli 124 partiolaista ja 30 
turvapaikanhakijaa. 

  
                   

                     Maria 



Kuksa 1/2016  7 

 

 

 

Toimituksen kokoonpano: 

Päätoimittaja: Maria Quiroz 
Kuvittaja: Tommi Väyrynen 
Maskotti: Lassi 
Apupäätoimittajan sijaisen lomittajan toinen assistentti: Petteri Keskikuru 
Photoshoppaaja: Markus Kaakinen 

1. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanasta ”kuksa”, muki, jäsen-
rekisteri vai lehti? 

Lehti. 

2. Lähdetkö Ruoktulle? 

Kaikki paitsi Lassi ovat lähdössä. 

3. Mitä odotat vuodelta 2016? 

Markus: ”Että vuosi vaihtuu.” 
Tommi: ”Ruoktua.” 
Petteri: ”Kolmea ärrää; Ruoktu, Roihu ja Rpökkelö.” 
Lassi: Unta. 
Maria: ”Polveilevien lauseiden rakentamista mahtavat Kuksan toimituksen 
kanssa.” 

4. Millaisena juot kahvisi? 

Markus: ”Riippuu päivästä.” 
Tommi: ”Riippuu.” 
Petteri: ”Maidon kanssa” 
Lassi: Ei suostu juomaan 
kahvia. 
Maria: ”Maidolla ja sokerilla.”  
  

Kuksa ilmestyy nykyään 

kolmesti vuodessa! 

Ruoktulla, lpk-illassa ja 

itsenäisyyspäivänä! 
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Salaperäiset sudenpentusivut 

Kuksan toimitus löysi sudenpentujen kauan salatut sivut. 

 

 

Sudenhuuto 2016 

Poikien perinteinen Sudenhuuto leiri, 

järjestettiin tänä vuonna 29-

30.1.2016  perinteiseen tapaan Uku-

ranperän urheilutalolla. Paikalla oli 5 

johtajaa ja noin 30 leiriläistä. Ilta 

alkoi Eko-Aims ammunnalla, ja tänä 

vuonna kyseessähän ei ollut mikä 

tahansa ammunta vaan pääsimme 

kokeilemaan Eko-Aims kivääriä pis-

toolin sijasta. Myöhemmin oli ohjel-

massa tuikkunen jonka jälkeen ilta-

pala ja nukkumaanmeno. Seuraavana aamuna oli maastoleikin aika, jossa 

Team-Ahma ja Team-Sotka ottivat toisistaan mittaa tässä uljaassa kamp-

pailussa miekoin ja lumipuvuin. Maastoleikin jälkeen söimme hieman välipa-

laa ulkona: Makkaraa ja kurkkua. Kun kaikki tämä oli tehty, oli aika aloittaa 

valmistelut suurta sählyturnausta varten. Usean erän jälkeen parhaista par-

haat oli saatu selville, ja he ottivat mittaa Waarien edustusjoukoista (Luon-

nollisesti Waarit voittivat, mutta herrasmiehinä luovuttivat voiton haastajil-

le). Tämän jälkeen oli palkintojen jako ja kotiin lähtö.                 Petteri  
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Samikset 

Samiksia valittaessa on aina otettava huomioon sekä ulkonäkö, että luon-
teenlaatu. Tässä tapauksessa molemmat osuivat nappiin: Molemmat ovat 
tunnettuja lempeydestään ja suurenmoisista kokkaustaidoistaan, eikä ulko-
näölläkään ole suurta eroa kuten kuvista voi huomata. 

  

Á la Kuksa 
Nuotionyytit 

1. Sytytä nuotio 

2. Ota sopiva pala foliota 

3. Pilko makusi mukaan perunaa, lihaa, sipulia, porkkanaa, kalaa... 

(vain mielikuvituksesi on rajana!) pieniksi palasiksi ja laita ne foli-

on päälle 

4. Lisää mausteita ja nokare voita 

5. Taita folion kulmat ylös ja pyöritä ne yhteen, jotta nyyttisi muis-

tuttaa etäisesti sipulia (varo rikkomasta foliota!) 

6. Asettele nyytti nuotion reunalla 

7. Tarkista välillä nyyttisi sisältö, jotta se ei pala. Kypsymiseen me-

nee n. 15-30min 

8. Nauti!  

Lippukuntamme Tapio ”Tapsa” Mattila Rottatouillen Remy Rotta 
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Arktis 2016 

Missä: Oulunsalossa 
Milloin: 20.-21.2.2016 
Mikä: Pohjanmaan Partiolaisten talvipartiotaitokisat 
Ketkä: Olga, Ria, Maria ja Saara aka Juolukat 
Sarja: Sininen (14-18v tytöt) 

Kisa alkoi lauantaina kello 9.35. Lähtötehtävänä samanaikaisesti lintulaudan 
teko (1) ja suunnistus (2). Jatkoimme matkaa ensimmäiselle rastille jossa 
piti vastata muistelemispäivään liittyviin kysymyksiin (3). Tämän jälkeen 
jouduimme laittamaan sukset jalkaan. Seuraava rasti oli napa-alueilla asu-
vista kansoista (4). Suurimmasta osasta emme olleet kuulleetkaan… Kolmas 
rasti käsitteli kerrospukeutumista ja vaatekankaiden tunnistusta (5). 

Koska tietovisa rasteja ei ilmeisesti koskaan voi olla tarpeeksi ensiapu ras-
tilla tehtävämme oli vastata väittämiin kyllä/ei ja väärästä vastauksesta 
jouduimme juoksemaan sakkokierroksen, parhaat pisteet sai nopeimmalla 
ajalla (6). Seuraavaksi oli luvassa kaloja (7). Villeistä arvauksista yksikään 
kalalaji ei mennyt oikein, mutta evät osasimme nimetä. 

Kuudes rasti oli ylivoimainen inhokkimme (8). Tarkoituksena olisi ollut teh-
dä hiihtosauvat. Ei siinä mitään, mutta meidän piti saada rastimiehiltä na-
hanrei'itysvälineet. Ne tulivat rastille vasta kun meillä oli 5min aikaa jäljellä. 
Aikaahan oli yhteensä 45min... 

Vikalla rastilla ennen yörastia oli tarkoituksena, että kaikki vartion jäsenet 
olivat silmät peitettyinä ja yksi sai esineen, jota hänen piti kuvailla muille ja 
he vuorotellen etsivät pussista samanlaisen esineen (9). 

Saavuimme yörastille puoli viiden aikaan. Ensimmäisenä aloimme tehdä 
rakovalkeaa (10) ja pystyttää laavua. Mutta. Kuinkas ollakaan mukanamme 
oli neljän hengen laavun pussissa pussin mukaiset kepit, mutta kahden 
hengen laavun kangas… Eli lapsukaiset muistakaa tarkistaa aina mitä otatte 
mukaan. Kuitenkin saimme pystytettyä laavun ja ruuan, poronkäristyksen, 
perunamuusin ja kiisselin, teko (12) alkoi. Kahden tunnin kuluttua saapumi-
sestamme rakovalkean piti olla kasattuna, kun se tultiin arvostelemaan ja 
antamaan luvan sytyttämiseen. Tämän jälkeen oli jälleen kaksi tuntia aikaa 
sytyttää se. Molemmat onnistuivat määräajassa. 

Ruuankin saimme palautettua, ainakin omasta mielestämme onnistuneena. 
Kello 21 oli yösuunnistuksen aika (11). Suunnistus oli rogainingia. Sinne piti 
2-3 vartion jäsenen lähteä, Saara jäi leiriin. Hiukan heikon alun jälkeen 
saimme kuitenkin haettua kaikki rastit, mitä olimme suunnitelleetkin hake-
vamme. Myöhemmin saimme kuulla että saimme vähiten raakapisteitä, 
mutta muilla sarjalaisillamme oli mennyt yliajalle, joten saimme eniten pis-
teitä. 
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Leiriin palattuamme Ria alkoi tehdä viimeistä yörastin tehtäväämme, käsin-
kutomalla kaulahuivia (13). Loppuen lopuksi pääsimme ahtautumaan laa-
vuumme noin puoli kahdeltatoista. 

Jonkun herättyä 20min, kun herätyksemme olisi pitänyt soida, kello oli jo 
5.50. Harvinaisesti saimme valmiin puuron aamiaiseksi järjestäjiltä. Puret-
tuamme leirimme, pakattuamme ja syötyämme lähdimme hiukan myöhässä 
lähtöajastamme (6.35) kohti päivän ensimmäistä rastia. 

Rastilla meidän piti laittaa suuruusjärjestykseen ruokien kalorimääriä ja 
liikuntalajien kuluttavuutta (14). Tulimme Oulunsalon lentokentän reunalla 
ja jäätävä tuuli iski vasten kasvojamme, kun siirryimme seuraavalle rastille, 
jossa piti yhdistää uhanalainen eläin sen kuvaan ja uhanalaisuuden syyhyn 
(15). Sitten seuraavalle rastille edelleen jäätävässä tuiskussa tekemään 
tikkunekkuja (16). Toka vika tehtävä ennen maalia oli kaksiosainen; ensin 
meidän piti hiihtää mahdollisimman nopeasti (tai niin nopeasti kuin suksilla 
joiden pohjassa on 10cm lunta voi hiihtää) reitti ja sen varrella tehdä ”luon-
tohavaintoja”. Tämän jälkeen piti vastata kysymyksiin liittyen niihin (17). 
Sitten tuli aika metsästää poroja. Meidän piti siis suopungilla osua ”poroon” 
(18). 

Maalissa oli vielä viimeinen tehtävä; ensimmäinen vartion jäsen katsoi vide-
on taitoluistelu esityksestä, tämän jälkeen toinen vartion jäsen katsoi hänen 
mahdollisimman tarkan kopion esityksestä. Sitten toinen jäsen esitti oman 
versionsa kolmannelle, jonka esitys kuvattiin ja arvioitiin (19). 

Tämän jälkeen kisa oli ohi ja pääsimme takaisin kisakeskukseen. Väliaikatu-
loksissa olimme 21 pistettä edellä kakkosia, pisteitä oli jakamatta 15. Me-
nimme suihkuun ja syömään. Muista talvikisoista poiketen aikataulu oli 
muutamaa tuntia edelle ja lopulliset tulokset tulivat äkkiä. Ensimmäinen sija 
23 pisteen kaulalla. Kiertopalkinto ja henkilökohtaiset palkinnot (Angry 
Birds mukit ja lautaset) messiin ja kotiin nukkumaan.  

Tulokset arktis2016.wordpress.com! Rastien numerot merkitty juttuun. 

                      Maria 

 

Mitä tapahtui kärpälle? 

Etsintäkuulutus: kärppä kadonnut, oletko nähnyt? 

Toimitus arvelee, että kärppä on joko a)siepattu, 
b)jäänyt varhaiseläkkeelle tai c) erotettu, jotta halli-
tuksen säästötavoite saataisiin täyteen... 
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Arvon Muoreilta 

Viime syksynä Muorien vaatemallisto koki räjähdysmäisen kasvun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Muorihuppari Tämä jo entuudes-
taan tuttu vaatekappale on lisän-
nyt suosiotaan. Paidan valmistaja 
on eri, ja nyt on nähtävissä myös 
vetoketjullisia malleja! Värinä on 
tuo kaunis tummanvihreä, selässä 

valkoisella Muorien tunnus  ja 
edessä oma barettinumero. 

T-paita on vihreä ja selässä val-

koinen . 

Paidan painatus on 
uudistettu versio 
vanhemmasta 
Muoriliivistä. 

 

Villasukkia tarvitsee aina, 
joten on hyvä omistaa 
myös Muorien muuhun 
vaatetukseen sopivat vil-
lasukat. 

Housuja ideoidessamme mietimme 
useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta 
päädyimme painamaan vihreitä 
Muorimerkkejä harmaiden college-
housujen sivuun, sekä oman nume-
ron taakse. Näin housuja voi käyttää 
hyvin hupparin kanssa, eikä sama 
kuvio toistu samassa kohtaa vaatet-
ta. 

 

Tässä pariaan etsivä 
oikean jalan sukka 
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Terve elämä 

Niittykärppien organisoima Terve Elämä -tapahtuma pidettiin Limingan lii-
kuntahallilla 22.01.2016. Tarjolla oli erilaista toimintaa ja lajitutustumista 
niin partiolaisille kuin perheille ja kavereillekin. 

Jo kuudelta alkoi saapumaan seik-
kailijat leipomisineen, jotka meni-
vät kahvioon myytäväksi. Tasai-
seen tahtiin aulaan saapui reip-
paasti väkeä, jokaiselle annettiin 
tapahtumapassi, johon kerättiin 
rasteja. 

Seinäkiipeilyä päästiin kokeile-
maan aulassa, kattokin saavutet-
tiin monta kertaa ja monet olivat 
vieläpä ensimmäistä kertaa kiipei-
lemässä. Yläkerran painimolskilla 
oli tarjolla painia ja lihaskuntoa 
asiantuntijoiden opastuksella, sa-
lissa taas pelattiin salibandya, 
jalkapalloa ja jääkiekkoa ilman 
jäätä. Siellä sai myös kokeilla par-
tioliikuntaa ja tutustua SPR:n ys-
tävätoimintaan. Annikki Törmänen 
kertoi suun terveyden tärkeydestä 
ja tarjolla oli maukas valikoima 
terveellisiä herkkuja maistettavaksi. 

Iloista väkeä oli tupa täynnä, vauvasta vaariin, sekä partiolaisia että ei-
vielä-partiolaisiakin. Liikkumisen lomassa kahviosta sai ostaa suolaista ja 
makeaa syötävää, ja täytettyjä tapahtumapasseja palautettiin arvontaan 
osallistumiseksi. Palkintona oli muun muassa ksylitolipastilleja, pastilliauto-
maatteja, hammastahnoja ja muita hampaiden hyvinvoinnille tärkeitä ter-
veystuotteita. 

    Sara Vihriälä  
Mansikkakuppi? 

Mikä se on? 

Selviää ensi Ruoktulla! 
Lähtekääpä kaikki 

reippaat partiolaiset 

kisoihin! 

Laittakaa Kololla olevaan 

Kuksan postilaatikkoon 

terkkua, valituksia, kehuja, 

juttuja, ideoita, lahjoja... 
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Uusien ja avuttomien partiolaisten apupalsta 

Olet todennäköisesti jo matkalla Ruoktulle tai katse jo keväässä ja kesässä, 
joten nämä vinkit eivät välttämättä ole ajankohtaisia, mutta kylmä (erittäin 
kylmä) totuushan on se, että Suomessa talvi tulee ainakin kerran vuodessa. 
Siispä Kuksan toimitus ojentaa auttavan kätensä niille, jotka eivät ole talvi-
retkeillyt paljoa tai eivät sitä jostain syystä osaa. Saammeko esitellä: 

KUINKA SELVITÄ TALVIRETKESTÄ KIVASTI 

Muista ettei osallistuminen mihinkään ole kiinni varusteistasi, vaan niitä voi 
esimerkiksi lainata. 

Pakkaaminen 

• Pakkaa itse, näin löydät tietyn tavaran purkamatta koko rinkkaa 
• Nimikoi tavarasi, tunnistat ne 
• Suojaa kosteudelta, esim. Pakkaamalla kuiva- tai muovipusseihin 
• Pakkaa kaikki tavarat rinkan sisälle tai siihen tukevasti kiinni, hel-

pompi kantaa kuin rinkkaa ja viittä muuta kassia 

Vaatetus 

• Kengät kannattaa olla pitkävartiset ja vedenkestävät, myös lisäpoh-
jalliset auttavat 

• Pitkät kalsarit+sukat on parempi vaihtoehto kuin sukkahousut (Ei 
nilkkasukkia!) 

• Käytä vedenpitäviä rukkasia ja niiden alla sormikkaita (muista vara-
hanskat) 

• Kerrospukeutuminen! 
• Suosi fleece- ja teknisiä vaatteita ennemmin kuin puuvillaa, ne siir-

tävät kosteuden pois iholta ja ovat näin lämpimämpiä ja kuivuvat 
nopeammin 

Majoittuminen 

• Talvimakuupussin sijasta voit käyttää kahta kesämakuupussia 
• Vaikka makuupussi oli 20v sitten erittäin lämmin, se ei ole sitä enää 

välttämättä 
• Makuualustaan kannattaa panostaa , koska sen tärkein tehtävä on 

eristää maasta hohkaava kylmyys 

Toimitus ei takaa, että näilläkään vinkeillä talviretkesi on kiva. Tärkeintä on 

kuitenkin oma asenteesi!  
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Ketunkiljaisu 5.-7.2.2016 

Leirimme alkoi perjantaina kello 19.00 Paavolantien ja 91-tien risteyksestä, 

josta lähdimme kävelemään kämpälle yhdessä kaikkien tultua paikalle. Lei-

rillä oli 38 leiriläistä ja 10 johtajaa. Kämpälle saavuttua alettiin kantamaan 

puita, pystyttämään telttoja ja laittamaan hoijakka kuntoon. Sitten kaikki 

tekivät itse nuotiolla lämpimiä voileipiä, jonka jälkeen siirryttiin iltatarinaa 

ja sitten olikin jo sisaruspiiri. Illan aikana annettiin ja uusittiin myös par-

tiolupaus. Sen jälkeen kaikki harjasivat hampaat ja valmistautuivat nukku-

maan. Ensimmäisen yön Metsätähden, Kanervat ja Variksenmarjat nukkui-

vat sisällä ja Mustikat, Karpalot ja Tuomenmarjat ulkona teltoissa. Hiljai-

suus alkoi kello 23.00 ja herätys oli 8.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herätyksen jälkeen oli lipunnoston harjoitte-

lua ja trangialla puuroa aamupalaksi :-). 

Sitten jaettiin ryhmät haikkia varten. Haikki 

kiersi järven ja siellä oli rasteja. Rasteilla 

tehtiin mm. pirtanauhoja, suhistuspuu ja 

makaroonimössöä ja rieskaa trangialla. 

Saimme myös kuulla taru- ja satuolennoista 

ja Kalevalasta, josta piti tehdä iltanuotiolle 

esitys. Pitkän haikin jälkeen nuotiolla pais-

tettiin lohta ja perunoita itselle ruuaksi. 

Illalla seikkailijoilla oli leikkejä ja tarpojat 

(=Mustikat) alkoivat kaivamaan lumikuop-

paa, jossa nukkuivat seuraavan yönsä. Tar-

pojia oli viisi tyttöä; Susanne, Aamu, Viivi, 

Nipsu ja Sammakko. Lumikuoppa oli aika 

iso, mutta kaikki mahtuivat sinne. Lumi-
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kuoppaan käytettiin neljä pressua ja neljä lautaa. Sitten oli iltanuotion ja 

hienojen Kalevala- esitysten vuoro. Esitysten jälkeen oli sisaruspiiri ja ilta-

pala. Iltapalaksi oli makkaraa, tikkupullia, suklaabanaaneita ja vaahtokark-

keja.  

Herkuttelun jälkeen oli taas aika siirtyä hampaitten pesuun ja iltahommiin. 

Mustikat änkeytyivät lumikuoppaan, Metsätähdet, Variksenmarjat ja Kaner-

vat telttoihin ja Karpalot ja Tuomenmarjat sisälle. Hiljaisuus alkoi jälleen 

kerran kello 23.00 ja herätys oli 8.00.  

Mustikoille meinasi käydä aika huonosti, sillä lumikuoppa oli lumikasassa 

johon lumet aurataan. Aura-auto tuli aamulla auraamaan kämpän parkki-

paikkaa. Ellei meidän pelastava enkeli olisi tullut seisomaan auton eteen, 

olisimme saaneet lumivuoren niskaan. Aamupalaksi oli puuroa, jonka jäl-

keen leirin siivoaminen, purkaminen ja pakkaaminen alkoi. Sitten olimme 

viikinkipalloa ja oli merkkien jako. Seikkailijat suorittivat retkikokki, laulut ja 

leikit ja kansanperinne merkit ja tarpojat suorittivat vihreän pakkasmerkin. 

Sitten oli aika sanoa hei hei ja lähteä kotiin.  

                    Noora Tavasti alias Sammakko 
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Ruoktu bucket list 

Bucket list eli lista asioista jotka pitäisi tehdä. Tällä kertaa Ruoktu edition! 

Kuksan toimitus listasi edellisiltä Ruoktuilta tuttuja ja vähemmän tuttuja 

asioita, jotka jokaisen pitäisi kokea Ruoktulla: 

 Ryntää Koillisportille 

 Syö liikaa suklaamoussea 

 Ruokturalli 

 Kaiva telttapaikkoja 

 Sauno 

 Mene haikki, joko erittäin nopeasti. Tai erittäin. Hitaasti. 

 Syö hernekeittoa 

 Pilki 

 Kanna paljon puita 

 Kirjoita Mansikkakuppiin 

 Lähetä kirje 

 Sauno vähän lisää 

 Voita PT 

 Älä jäädy 

 Älä nukahda kipinässä 

 Voittakaa vartion kanssa hippukisa 

 Kaiva lumikuoppa 

 Pidä hauskaa! 

 Ruoktu ristikko 

 

Onko suklaamousse 

paras jälkiruoka? 

1. Bussimatkan tauko-

paikka 

2.  Leirin nimi 

3.  Ruoktun klassikko 

jälkiruoka 

4.  Mikä on maanantai-

na? 

5.  Pitää teltan lämpi-

mänä talvella 

6.  Kokki 

7.  Keskiviikkona? 

8.   
9.  Partiokisojen lyhenne 

10. Leirin johtaja 
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 Eräskooppi 

 

Sudenpennut 
Virtaa riittää ja hyvä niin. Vaikka 
välillä tuntuukin, ettei olisi mitään 
tekemistä, niin älä jumita sisälle. 
Vapauta mielikuvituksesi ja kohta 
huomaatkin kuinka paljon sinulla 

onkaan tekemistä. Kutsu 
ystäväsikin vielä mukaan, niin 

päivistäsi tulee varmasti hauskoja. 

Samoajat 
Nyt  on erittäin hyvä hetki ruveta 

suunnittelemaan kaikkia niitä 
retkiä, jotka yleensä jäävät 

pitämättä.  Kutsu ystäväsikin 
mukaan ja lähtekää retkelle 

keskelle puhkeavaa luontoa joko 
makkaranpaiston tai 

merkinsuorituksen hengessä. 
Virkistäytymisen aika nyt, joten älä 

jätä tilaisuuttasi käyttämättä. 

Seikkailijat 
Kevät tulee ja se tietää myöskin 
sitä, että partiotapahtumia on 

kohta joka viikonlopulle. Parhaat 
muistot saadaan kokemalla, joten 
muista ottaa ystäväsikin mukaasi, 
jotta saatte kumpikin parhaimmat 

mahdolliset muistot. 

Vaeltajat 
Ah kevät. Sen tuleminen meinaa 
opiskelutaakan katoamista, joten 

nyt on hyvä aika lähteä 
katsomaan, kuinka luonto rupeaa 

pikkuhiljaa puhkeamaan loistoonsa. 

Tarpojat 
Ylös ulos ja lenkille. Talven pimeys 

on väistymässä koko ajan 
nopeammin, joten nyt on loistava 

hetki lähteä ulos hiihtämään. 
Peruskunnon ylläpito kannattaa, 

sillä tulet huomaamaan, että 
tarvitset sitä tulevaisuudessa ja 

pysyt terveenä lomaillessakin, kun 
muut sairastavat. 

Aikuiset 
Kevät tulee ja lumet rupeavat 

sulamaan. Se tietää paljon loskaa, 
mutta on myös merkki siitä, että 

kesä on tulossa. Ennen kesän tuloa 
ehdit kuitenkin tehdä paljon itsesi 
ja muiden hyväksi ja vaikka vähän 

väsyttäisikin, niin yhä pitenevä 
auringonpaiste auttaa jaksamaan 

tiukoissakin paikoissa. 

Seuraava Kuksa 

...ilmestyy lippukuntaillassa. 

Juttujen viimeinen palautuspäivä on 1.9.2016. 

Juttuja, kuvia, ideoita, yms. voi lähettää kuksa@niittykarpat.fi 


