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Esittelyssä Pohjolan heimo

Pohjolan heimoa sanottiin ennen Kotkajoukkueeksi. Kun Joukkueet muutettiin 
heimoiksi, vaihtui nimi Pohjolaksi. Heimopäälliköt ovat Hannu Nikkinen ja Ant-
ti Pietilä. Pohjolaan kuuluvat: Naalilauma ja Piisami-, Telkkä-, Kotka-, Hirvi-, 
Huuhkaja- ja Näätävartiot. Kaikilta heiltä pyydettiin esittelyjuttu tähän lehteen.
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Lippukunnanjohtajan tervehdys

Hyvät partiokaverit!

Talvi alkaa olla takanapäin ja kevätaurinko lämmittää jo kovasti kehoa ja mieltä. 
Vielä on mahdollisuus nauttia talvisesta luonnosta nuotioretkineen ja jäniksen jäl-
kineen. Kevät- ja kesäretket alkavat kuitenkin jo valtaamaan mielen. Saa heittää 
viehettä kalaisassa suvannossa kaukana melusta ja meloa kanootilla uusiin seik-
kailuihin. Kesäleirin aikaisen aamun tunnelmatkin tulevat ajatuksiin.

On hienoa että Kuksa-lehti on jälleen ilmestymässä, nyt verkkolehtenä. Kuuselan 
Mikko avustajineen on sitä tekemässä. Se on hieno juttu. Yritetään kaikki aktiivi-
sesti tehdä juttuja lehteen ja näin yhdessä pitää sitä toiminnassa.

Uusi partio-ohjelma on ollut lippukunnan käytössä nyt n. puolivuotta. Oma arvioni 
on että olemme päässeet siihen pikkuhiljaa sisälle, toisissa osastoissa pidemmälle 
kuin toisissa. Ruoktu-leirillä saatiin suoritettua ensimmäiset merkit uudesta ohjel-
masta. Avaus on näin tehty. 

Uusi ohjelma toi leirille uusia hienoja mausteita. Ikäluokilla oli joka päivä omaa oh-
jelmaa. Jokainen sai partioida Hossan talvisessa luonnossa ikäistensä seurassa. 
Ruoktu onnistui mielestäni muutenkin hyvin. Saimme olla joka päivä paljon maas-
tossa. Ruoat tehtiin retkikeittimillä. Niittykärppien vanha hyvä partiohenki on edel-
leen tallessa. Sen näki selvästi. Nautin itse suunnattomasti leirillä olemisesta.

Nyt odottelemme Päkmää, lippukuntamme partiotaitokisoja. Pidämmehän selvänä 
että jokainen vartio osallistuu siihen johtajansa johdolla. Partiotaitokisoissa vartio-
henki vahvistuu ja syvenee tehokkaasti. 

Kesäleiri Pökkelökin kämpällä on jo mielessä. Varmaan sinäkin suuntaat kompas-
si suuntasi sitä kohden. Saahan siellä yhdessä kavereiden kanssa nauttia muka-
vasta ohjelmasta luonnon helmassa.

Yksi partioleiriviikko vastaa kolmen kuukauden viikkotoimintaa kololla. 

Syksyllä on Myötäpäivä 09 partioparaateineen. Olethan sinäkin lähdössä sinne. 
Niittykärpät, piirin suurin lippukunta lähtee sinne kolmella linja-autolla ja sinullekin 
on paikka varattuna edustamaan lippukuntaamme Seinäjoella. Nyt pitää vain reip-
paasti ilmoittautua. Syksyllä sitten harjoittelemme ennen tapahtumaa, jotta kaikki 
menisi hyvin.

Syksyllä alkaa ilmoittautuminen Suomen Partiolaisten suurleirille,  Kilkeelle, joka 
pidetään ensivuonna Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Se onkin jo suurempi 
haaste, mutta tokihan sinnekin meiltä lähtee vahva edustusjoukkue niin kuin en-
nenkin. 

Tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa. Toivotan jokaiselle ikimuistoisia partiojuttuja ja 
taivaan Isän siunausta.

Make
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Naalilauma

Tervehdys lukijat!

Tämän kirjoituksen tarkoitus on valottaa mikä ihmeen 
porukka on Naalilauma. Nykyinen Naalilauma perus-
tettiin vajaa kaksi vuotta sitten, kun vanhat Naalit (joi-
den historia yltää huomattavasti kauemmas) siirtyivät 
silloisiin  vartioihin.  Laumaamme kuului  perustamis-
vaiheessa 8 sudenpentua ja kaksi Akelaa. Lauma on 
kasvanut hieman alusta, joten tämänhetkinen rivivah-
vuus on 12 sudaria ja Akela.

Opettelemme partiotaitoja ja muitakin hyödyllisiä tai-
toja lähinnä leikkien varjolla, tosin otamme homman 
tarvittaessa  vakavastikin.  Kokoontumiset  ovat  pää-
sääntöisesti olleet kololla. Tulevaisuudessa on tarkoi-
tus kokoontua muuallakin ( missä, se on vielä arvoi-
tus ). Naalit ovat tähän mennessä olleet niin lauman 
omilla, kuin osaston leireillä lähestulkoon täysilukuisi-
na. Joitakin poissaoloja olosuhteista johtuen on ollut. 
Viimeksi suoritimme iltaohjelma-jäljen ja tarkoitus on 
suorittaa muutamia muitakin merkkejä.

Kuva on otettu Naalien kokouksessa 10.2. Poikkeuk-
sellisesti  kokous pidettiin  Legendaarisen Ultsin  luo-

kassa. Mukana oli Naalien lisäksi Ultsin ja Rekun laumat, joiden kanssa meillä on 
ollut yhteistä toimintaa ennenkin.

Ylärivissä: Pietari Sänisalmi, Markus Hannola, Tomi Mestari, Marlo Eklund, Toni 
Lempinen, Niilo Keskitalo. Alarivissä: Juho Hautala, Aaro Kuukasjärvi, Veikko Vä-
häsöyrinki, Jesse Eklund, Miikka Heiska. Kuvasta puuttuvat Samuli Korhonen ja 
kameran takana ollut Akela Jani Luukinen.

Naali eli Napakettu
 (Alopex lagopus)

Pohjoisnapaa  ympäröivillä  puu-
rajan  yläpuolisilla  tunturialueilla 
elävä petoeläin. Kettua pienempi 
koiraeläin: ruumiin pituus on 55–
65 cm, hännän pituus 30–35 cm, 
paino  3–5  kg,  Säkäkorkeus  n. 
30 cm. Turkki talvisin kokonaan 
valkoinen  ja  kesäisin  ruskean-
harmaa.  Tunnusomainen  piirre 
on tuuhea ja valkoinen talvikar-
vapeite,  jonka  sanotaan  olevan 
maailman  lämpimin  karvapeite. 
Naali on harvinaistunut, eikä ole 
pesinyt Suomessa enää useam-
paan vuoteen.
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RUOKTU 

XXVI -09

Sunnuntai 1.3

Aamulla  oli  mu-
kavaa  ja  jännit-
tävää  lähteä 
kohti  Hossan 
tuntureita, ja ne-
nää kipristelevää 
pakkasta.  Linja-
automatka tuntui 
pitkältä.  Koillis-
portin  jälkeen 

osa  vartiostamme  tuskaili  vatsanpuru-
jen  kourissa  ja  osa  yritti  saada  unta, 
mutta ei onnistuneet Jannen häiritsevän 
naurun  takia.  Perillä  teimme  olomme 
mukavaksi ja asetuimme kodiksi.Iltapa-
lan  jälkeen  nukahdimme  heti,  koska 
olimme niin väsyneitä matkasta.

Vadelmat

Maanantai 2.3

Heräsimme aamulla liian aikaisin. Läh-
dimme PT-kisoihin joka venyi  liian pit-
käksi. Rasteja oli kuusi ja yhdellä kesti 
puolisen  tuntia.  Heti  kisan  alussa  oli 
ruokarasti.

 Kun pääsimme kisasta, tulimme käm-
pille syömään. Laskettiin lippu ja tehtiin 
matkamuisto. Lopuksi menimme pihalle 
iltanuotiolle.  Ensin  mentiin  pihalle, 
kuunneltiin  Makea,  ja  vaihdoimme sit-
ten paikkaa. Matkalla oli paljon roihuja. 
Kuunneltiin taas Maken hyvä tarina joka 

kertoi  kullankaivaja  erakosta  jonka  ni-
meä en muista, ja ihmepelastumisesta. 
Iltanuotiolla  oli  kuria,  koska  jokaisesta 
puhumisesta menetti kultahipun. Tulim-
me kylmissämme takaisin, söimme ilta-
palan joka sisälsi mm. makkaraa ja lei-
pää.  Iltapalan  jälkeen  menimme  sau-
naan ja sitten nukkumaan.

Kärpät

Tiistai 3.3

Lähdimme  hiihtämään  aamupäivällä. 
Sää oli mitä mainioin, aurinko paistoi ja 
pakkasta ei  ollut  montakaan astetta.S-
aavuimme Muikkupuron laavulle hyvis-
sä ajoin, mutta järveltä puhaltavan kyl-
män tuulen takia  emme tehneet  siellä 
ruokaa, vaan jatkoimme suoraan yöpai-
kalle.  Matka  sujui  verkkaisesti  hyvien 
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latujen  ansiosta.  Pikemmin  kuin  arva-
simmekaan,  olimme  jo  yöpaikalla  ja 
Make ja  Veikko  olivat  jo  tehneet  tulet 
rinteen  juurella  olevalle  nuotiopaikalle. 
Kaivoimme kuitenkin lumikuopat rinteen 
yläpäähän, tien viereen ja sitten menim-
me alas tulille ja syömään. Kun kamp-
peet olivat kuivat, ja pää oli täynnä han-
hien kuivia juttuja, lähdimme ylös kuo-
pillemme.  Rupesimme koisimaan vaik-
ka kello oli  vasta jotain 19.00. Mentiin 
nukkumaan sitten 22.00 ja yöllä oli läm-
min,  ja  sitähän me ei  osattu  kuvitella. 
Aamulla sitten herättiin ja lähdettiin hiih-
tämään.  Viimeisessä  alamäessä  sitten 
tapahtui  ketjureaktio,  ja  kaikki 
kaatuivat…

Karpalot ja Kanervat

Keskiviikko 4.3 

Heräsimme aamulla ennen kukonpiere-
mää. Pojat kamiinateltasta ja minä lumi-
kuopasta. Olimme hiihtäneet koko eilis-
illan ja taas jatkettiin matkaa. Kun pää-
simme  kämpille,  menimme  saunaan. 
Saunasta tultua 
söimme  ja  läh-
dimme  Mah-
joon. Mahjo su-
jui hyvin, vaikka 
se  olisi  saanut 
olla  pidempi. 
Kun  saavuttiin 
kämpille,  saim-
me  tietää  että 

voitimme tarpojien sarjan. Illalla oli pää-
tösiltanuotio,  jossa  saimme  merkit  ja 
palkinnot. Meidän vartio sai kattilan, ja 
Asser  otti  vartiolleen  EA-pakin.  Sitten 
syötiin.  Syönnin jälkeen osa lähti  sau-
naan, ja osa nukkumaan. Saunan kuis-
tilla huutelimme järvelle, ja kuuntelimme 
kaikua.  Saunassa puhuimme Uazeista 
ja muista autoista. Saunan jälkeen me-
nimme nukkumaan, makoisat yöunet. 

Huuhkajat ja Karhu

Torstai 5.3 

Aamulla  heräiltiin  siinä  kahdeksan  ai-
kaan,  Heikkiä  meinas vielä  vähän nu-
kuttaa, mutta Janne sen potki ylös. Kun 
me pojat  oltiin  herätty,  niin  huomattiin 
että tytöt nukku vielä, Janne kävi san-
karillisesti  nekin  herättämässä.  Aamu-
päivä meni pakkaillessa ja haastatelles-
sa  ja  siivotessa.  Kahdentoista  aikaan 

muut  lähtivät  kävele-
mään  Opparille  ja 
isommat jäivät odotta-
maan  bussia.  Bussi 
saatiin  pakattua,  läh-
dettiin  ja  pysähdyttiin 
siellä  Koillisportissa, 
mää  ostin  Kotiteolli-
suuden levyn. 

Anssi
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Metsähanhet Lakeuden Kutsu pt-kisassa

Lakeuden kutsu pt-kisa alkoi 7.2.09 aa-
mulla.  Ensimmäisellä rastilla  piti  tehdä 
ahkio  pulkasta  ja  muovilipareesta  ja 
puusta.  Se ei  oikein onnistunut ...  Yh-
dellä vartion jäsenistä meni sukset ha-
jalle ensimmäisen ja toisen rastin väli-
sellä  matkalla,  joten hän käveli  loppu-
matkan.

Toisella rastilla piti tehdä kierros potku-
rilla mahdollisimman nopeasti.  Siinä ei 
mennyt  kauaa ja  se meni  aika sutjak-
kaasti.  Kolmannella  rastilla  oli  reittipis-
tesuunnistusta.  Vartio  jakautui  kahtia. 
Toinen ryhmä sai kerättyä kaikki ja toi-
nen  ryhmä epäonnistui  siinä.  Kolman-
nen ja neljännen rastin väli oli pitkä jo-
ten  levähdimme  pikkuisen  neljännen 
rastin luona. Siellä piti tunnistaa näätä-
eläimiä.

Neljännen  ja  viidennen  rastin  väli  oli 
metsikköä ja yhdellä jäsenistä tuli pään-
särkyä. Rastin luona hän kuitenkin sit-
ten sai siihen lääkkeen joka tepsi. Ras-

tilla piti täydentää laulu ja laulaa se .

Kuudes  rasti  oli  arviointirasti.  Seitse-
männellä  rastilla  piti  tunnistaa  uusia 
partio  merkkejä  meillä  se  sujui  oikein 
hyvin.

Kahdeksannella rastilla piti  punoa joku 
ihme  köysi.  Se  meni  täydellisesti  pie-
leen.

Yhdeksännellä  rastilla  piti  tunnistaa 
kasveja.  Kymmenes  rasti  oli  siirretty 
seuraavalle päivälle koska rasti henkilö 
oli mennyt väärään paikkaan.

Yhdeksännen  ja  yhdennentoista  rastin 
väli oli tajuttoman pitkä ainakin meidän 
mielestä ja kun pääsimme tielle menim-
me vahingossa väärään suuntaan 2 ki-
lometriä.  Onneksi  2  ruskean  ja  har-
maan sarjan rastihenkilöä näytti  meille 
kartasta missä oltiin ja sitten saimmekin 
jo  oikean  suunnan.  Yhdennellätoista 
rastilla piti tunnistaa viljoja. Sen jälkeen 
pidimme tauon. Sitten menimme sähkö-
linjan  luokse  ja  nilkutimme  sitä  pitkin 
yörastille.

Yörastilla olevat rastit:  käpy selän alla= 
piti  pystyttää  laavu  ja  tehdä  nuotio  ja 
nukkua 3 tuntia vähintään. Sopan syvin 
olemus= piti tehdä rössypottua ja antaa 
maistiaiset. Tukkijätkä= piti tehdä käsi-

Kuva: Timo Tuovinen, Samposet

Kuva: Timo Tuovinen, Samposet
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juntta  muumipeikko  ja  pyrstötähti=  piti 
tehdä  paperista  kuumailmapallo.  Ja 
yönritari= yö suunnistusta.

Ensimmäisenä kaivoimme lumihankeen 
sopivan kokoisen alueen jonne meidän 
laavu mahtui sitten teimme tulen ja le-
vähdimme.  Sitten  aloimme  tekemään 
rössypottuja ja huomasimme että aikaa 
olikin kulunut jo 50 min. Rössypottuja ei 
kukaan halunnut syödä ja teimme sen 
huolimattomasti   joten  se  epäonnistui. 
Päätimme ettemme ala tekemään tukki-
jätkää  vaan  menemme  muumipeikkoa 
ja pyrstötähteä tekemään. Muumipeikko 
ja  pyrstötähti  epäonnistui  täysin  koska 
oli  pimeä ja kylmä ja sinä olisi  pitänyt 
näpertää rautalangalla ja paperilla. Kel-
lo olikin sitten jo 2 ja menimme pyytä-
mään että siirtäisimme Yön Ritaria  ai-
kaisemmaksi ja saimme aloittaa heti.

Yön Ritarissa oli  yö  suunnistusta  joka 
meillä meni hyvin. Sen jälkeen menim-
me nukkumaan  ja  pidimme kipinämik-
koa yön läpi.

Heräsimme  aamulla  ensimmäisenä 
mutta  lähdimme  melkein  viimeisenä. 
Lähtörastina oli ”Tauno Palo” jossa piti 
sammuttaa palava Tauno. Omasta mie-
lestä se meni hyvin mutta ei tuomarei-
den  mielestä.  Sen  jälkeen  lähdimme 
paluumatkalle. 

Seuraavalla  rastilla  piti  tunnistaa  Suo-
men maakuntia ja laittaa ne oikeille pai-
koilleen.  Samalla  oli  eilinen  puuttuva 
rasti jossa piti tunnistaa tähtikuvioita.

Jonkin matkan jälkeen oli  rasti nimeltä 
Sound Track jossa piti kuunnella pätkiä 
elokuvista ja ohjelmista ja tunnistaa ne. 
Sen jälkeen oli kiekonheitto rasti jonka 
nimeä emme muista. Siinä piti jokaisen 
vartion jäsenen kerran heittää frisbeetä 
ja saada yhteismatkaksi 50m, jos kiek-
ko menee yli joutui 25m kohdalle.

Pienen  taipaleen  jälkeen  oli  EA-rasti, 
piti  hoitaa  palovamma ja  paletuminen. 

Heti  sen  jälkeen  alkoi  kiritaival.  Pääs-
tyämme perille  söimme jauheliha  keit-
toa ja leipää ja pari palaa kakkua. Sitten 
vuorossa oli vaatteiden vaihto ja palkin-
tojen  jako.  Tulimme  kolmansiksi  ja 
saimme paljon saksalaista suklaata. 

METSÄHANHET

Pohjois-Pohjanmaan 
Partioperinneyhdistyksen 

Reijon päivän iltamat 

Pohjois-Pohjanmaan  Partioperinneyh-
distys on partioperinteiden ja -historian 
tutkimiseen, säilömiseen ja kertomiseen 
keskittyvä yhdistys. 

Tämänvuotisen vuosikokouksen jatkok-
si  Oulun  Heinäpään  seurakuntatalolle 
oli järjestetty Reijon päivän iltamat. Ilta-
mien teemana oli partioleiri ja monet sii-
hen liittyvät asiat. Muisteltiin leirilauluja, 
vanhojen  partiojärjestöjen  suurleirejä 
sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella  toi-
mineiden vanhojen tyttö- ja poikapiirien 
piirileirejä. Katseltiin kuvia leiriporteista, 
erilaisista leirirakennelmista ja siitä mil-
laiset  jäljet  leiristä  voi 
jäädä  luontoon  kym-
meniksi  vuosiksi  jäl-
keenpäin. 

Tutustuimme  myös 
moniin  leirimuistoesi-
neisiin.  Lopuksi  Jami, 
Hannu ja Aake luovut-
tivat  perinneyhdistyk-
selle P-PPP:n varastosta löytyneet kak-
si  vanhaa  partiolippua  ja  Leimu-leirin 
huivikokoelman.  Ilta  päättyi  sisaruspii-
riin.

Jos  partioperinneyhdistys  kiinnostaa, 
voit  tutustua  sen  toimintaan  tai  liittyä 
sen jäseneksi. Jäsenet saavat pari ker-
taa  vuodessa  ”Partiorumpuutus”-leh-
den. HL

Partioperinne-
yhdistyksen logo
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Halkotalkoot partiokämpällä

Kirsikoiden ja Susien yöretken lopuksi 
pidettiin  partiokämpällä  halontekotal-
koot.  Muutamat  sudarien  isät  tekivät 
halkoja kahdella  koneella  ja  laumalai-
set pakkasivat halkoja laatikoihin ja lo-
put  pinoon  kuivumaan.  Muutamassa 
tunnissa saatiin niin paljon polttopuita, 
että niillä lämmitetään aikanaan kämp-
pää monen retken ajan. HL

Myötäpäivät  on  Seinäjoella 
26.-27.9.2009  järjestettävä  Pohjan-
maan  Partiolaisten  suurtapahtuma,  jo-
hon osallistuu n. 2500 partiolaista. Myö-
täpäivillä pääset osallistumaan ikäistesi 
kanssa sinulle suunnattuun ohjelmaan. 

Sitä,  mitä  Myötäpäivien  ohjelma  pitää 
sisällään, ei kuitenkaan ihan vielä ker-
rota. Se on Suuri Salaisuus. Sudenpen-
nut  kuitenkin  ovat  ohjelmassa  Akelan 
johdolla  ja  seikkailijat  toimivat  jouk-

kueissaan. Tarpojat, samoajat ja vaelta-
jat osallistuvat ohjelmaan omina vartioi-
na.  Jos  tarpojavartiolla  on  samoaja 
VJ:nä, valitsee vartio tapahtuman ajaksi 
uuden johtajan, sillä samoajat osallistu-
vat omaan ohjelmaansa.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Ilmoittautumislomakkeita saat Kotikolol-
ta ja johtajilta. Täytä lomake ja palauta 
se  partiotoimistoon  31.3.  mennessä. 
Tapahtuman hinta  on 45 euroa.  Hinta 
sisältää  mm.  matkat,  majoituksen  ja 
ruuan. Jos hakemus myöhästyy, joudut 
maksamaan hieman isomman osallistu-
mismaksun. Reissu on joka tapaukses-
sa hintansa väärti.

Niittykärppien reissu

Niittykärpät  lähtevät  Myötäpäiville  kol-
mella  linja-autolla.  Ohjelmissa  touhu-
taan oman ikäisten kanssa koko lauan-
tai. Välillä syödään, että jaksetaan koko 
päivä.

Sudenpennut  ja  seikkailijat  menevät 
nukkumaan yhteisen iltaohjelman ja il-
tapalan jälkeen. Muiden ohjelma jatkuu 
myöhempään. Majoitus tapahtuu Seinä-
joen kouluilla.

Sunnuntai alkaa aamiaisella, jonka jäl-
keen  sielua  virkistetään  messussa. 
Myötäpäivät huipentuu, kun marssimme 
Pohjanmaan  Partiolaisten  ensimmäi-
sessä paraatissa. Sitten hypätään bus-
siin kohti kotia.

Lue lisää:

http://www.pohjanmaa.partio.fi/myotapaivat/ 
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LNK1 Lakeuden kutsussa 

Pitkällisten valmistelujen ja heikosti nu-
kutun yön jälkeen vartiomme kokoontui 
Kempeleen Kokkokankaan seurakunta-
keskuksen pihamaalle. Odottelimme ki-
san  alkua  seurakuntakeskuksessa. 
Hannu  kävi  ilmoittautumislappujen 
kanssa  toimiston  puolella  ja  Lauri  ja 
Joonas väsäsivät kilpailunumeroita, joi-
den valmistelu oli jäänyt aika viime tip-
paan. 

Rinkkojen pakkauksia vertailtaessa kävi 
ilmi,  että  vartiomme  oli  varustautunut 
vähintäänkin  hyvin.  Saman  painoisilla 
rinkoilla  on  selvitty  viikon  mittaisella 
vaelluksellakin. Pakkausmottona meillä 
oli: eihän vara venettä kaada. 

Lopulta alkoivat avajaiset. Perinteiseen 
tapaan  kisa  käynnistyi  Lipunnoston  ja 
avajaishartauden  jälkeen  lähtötehtävä-
nä olleella kätevyystehtävällä. Tehtävän 
nimi  "lumikenttien  kutsu"  sai  sisältöä, 
kun  tavoitteeksi  paljastui  perinteisen 
mallinen  ahkio.  Aikaa  oli  kaksi  tuntia. 
Ahkio  valmistui  ripeästi  ja  pääsimme 
sitä  testaamaan.  Testiajelu sujui  myös 
mallikkaasti. Pisteitä saimme 7,3/8 eli ei 
ollenkaan  pahasti.  Lähtötehtävässä 
saimme myös ohjeen käytöstehtävään 
"Kuriton sukupolvi" ja tehtävään "Tästä 
asti aikaa", joka oli tavoiteaika yörastil-
le. 

Jatkoimme matkaa ykkösrastille.  Siellä 
suunnistustehtävä  "latuja  lumessa"  oli 
tavallinen pistesuunnistus,  jossa vartio 
sai  jakaantua.  Suunnistus  päättyi  kak-
kosrastille.  Suunnistuksen  aikana Joo-
nas löysi vesiesteen, Hannu pääsi ko-
keilemaan laskettelurinnettä sekä eksyi 
kolmosrastille  ja  Lauri  vuorostaan  säi-
kytteli koiran ulkoiluttajat rymistelemällä 
pusikosta heidän eteensä. Oisivatkohan 
ryminän  perusteella  luulleet  hirveksi? 
Tiedä häntä, ei ollut aikaa jäädä jutuste-
lemaan. 

Joonas väsää ahkiota

Kakkosrastin  suhteen  tärpit  osuivat 
kohdalleen. Nimestä "Lumikko ja seitse-
män kaverusta" olimme päätelleet ras-
tilla kyseltävän lumikkoa ja muita näätä-
eläimiä. Harjoittelu tuotti  tulosta ja pis-
teitä kertyi todella hyvin (3,3/4). 

Kolmosrastilla tärpit eivät niinkään osu-
neet  kohdalleen.  Nimi  "BP-Spirit"”  ei 
paljastanut meille yhtään, että olisi pitä-
nyt osata ulkoa Tapani Kansan kuuluisa 
hitti R-A-K-A-S. Lopulta sanat kuitenkin 
muistuivat  mieleen  ja  saimme  laulun 
laulettuakin.  Oikeasta  sävelestä  ei  voi 
olla  varma, kun nuotit  puuttuivat.  Ajan 
ylitys rokotti kuitenkin pisteitä ankarasti 
(2,3/4). 

Rastien välillä syötiin eväitä ja pideltiin 
taukoja niin, että koko touhu alkoi tun-
tua  rauhalliselta  retkeltä.  Nelosrastilla 
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oli tehtävänä "täältä ikuisuuteen" eli eri-
laisia  arviointeja.  Arvioitavana  oli  etäi-
syyttä, korkeutta, painoa, lukumäärää ja 
pituutta. 

Suunnistus seuraavalle rastille ei onnis-
tunut ihan parhaalla mahdollisella taval-
la, mutta lyhyen rastivälin vuoksi olim-
me silti  aika pian perillä.  Koska tehtä-
vän nimi oli "Jäljistä liljaan" olimme pää-
telleet sen jotenkin liittyvän ohjelmauu-
distukseen.  Onneksi  Hannu  osasi  uu-
den  ohjelman  merkit  melkein  ulkoa  ja 
saimme kolme pistettä neljästä. 

Tällainen se tehtävä X oli

Rastimiesten  tarjoileman  kuuman  me-
hun voimistamina riensimme kohti kuu-
tosrastia.  "Tehtävä X" paljastui  maton-
punontatehtäväksi.  Puolessa  tunnissa 
köydestä punottu pikkumatto tuotti  pu-
nojilleen  lähes  läpijäätyneet  sormet, 
mutta myös täydet 5 pistettä.

Seuraavalla  rastilla,  "Kuurankukkia", 
tehtävänä  oli  tunnistaa  kasvinäytteet. 
Tehtävän  haasteellisuus  johtui  siitä, 
että näytteet olivat kasveja talvehtimis-
asussaan.  Vanhana  luonnontieteilijänä 
Hannu kuitenkin tunnisti kasvit nopeam-
min kuin Lauri ehti kirjata niitä ylös. 

Seuraavalle  rastille  oli  pidempi  3  kilo-
metrin siirtymätaival, jotenka päätimme 
lyhentää  matkaa  oikaisemalla  alkutai-
paleen mutkat suunnalla suoriksi. Oiko-
reitin  säästämä  aika  voitiinkin  käyttää 

pidennettyyn evästaukoon. Menu koos-
tui  pääasiassa  kylmästä  lenkkimakka-
rasta  ja  ruisleivästä.  Tämän  energia-
tankkauksen  ansiosta  jaksoimme  taas 
hiihtää  pykälää  reippaammin,  mutta 
rastipaikalla meitä odotti  yllätys. Rasti-
miehiä ei näkynyt missään. Vain vihol-
lisvartio  Vanha  Näätä  loikoili  kuusen 
juurella  untuvatakkeihin  käpertyneenä. 
Sopivasti paikalle osuneen kilpailun vi-
rallisenvalvojan avulla  saimme selville, 
että rastihenkilöstö oli perustanut rastin 
jonnekin aivan muualle, ja tehtävä suo-
ritettaisiin jonkin muun rastin yhteydes-
sä hamassa tulevaisuudessa. 

Hiihtelimme mutkan kautta seuraavalle 
rastille Mourunginjärven rantaan. Rasti-
tehtävänä oli  täyttää Suomen viljakas-
veihin ja niiden sukulaisiin liittyvä veik-
kauslomake.  Tehtävä  oli  kuin  luotu 
meille,  sillä  olemmehan kaikki  kotoisin 
maalta, Limingasta. Tästäkin huolimatta 
pisteet jäivät kuitenkin vaatimattomaan 
0,8:aan maksimin ollessa 4. Edes maa-
laispoika ei  välttämättä muista afrikka-
laista sukua olevien viljakasvien latinan-
kielisiä nimiä. 

Seuraavalle  siirtymälle  lähtiessä  kai-
voimme otsalamput esille, koska ilta al-
koi  pimentyä uhkaavasti.  Onneksi  kuu 
paistoi sen verran tehokkaasti, että va-
laistusta ei tarvittu kuin karttaa lukiessa. 
Illan viimeinen varsinainen rasti  ennen 
yöpymistä oli "Talvisota", jossa jokainen 
vartion  jäsen  sai  yrittää  kaataa  maali-
alueelle asetettuja limsapulloja ja pelti-
purkkeja käyttäen neljää ammusta, jois-
ta kaksi oli itse valmistettuja lumipalloja 
eli  käytännössä jääkimpaleita.  Osuma-
tarkkuutemme jäi niukaksi liian korkeis-
ta tavoitteista ja taidon puutteesta joh-
tuen. Olihan meillä kaikilla kulunut liian 
monta vuotta viimeisestä kunnon lumi-
sodasta. 
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Ennen  yörastia  meidän  piti  käydä  pa-
kollinen mutka reittipiste 1:llä, jossa sai 
puoli pistettä pelkästä mehun juonnista. 
Tehtävä ei osoittautunut millään tavalla 
haasteelliseksi,  mutta  eipä  dieettime-
hun  juonnista  suurempaa  hyötyäkään 
ollut.  Saavuimme  ampumaradan  vie-
reen sijoitetulle yörastille klo 19.10. Yö-
rastin  tehtävälista  koostui  majoittumi-
sesta,  ruoanlaitosta,  yösuunnistukses-
ta, näpertelystä ja kahdesta eri käsityö-
tehtävästä. 

Majoittumistehtävä oli  nimeltään "Käpy 
selän alla".  Siinä oli  majoituttava SP:n 
virallisten  turvallisuusohjeiden  mukai-
sesti ja lisätavoitteena nuotion tuli palaa 
majoitteen  edessä.  Nähtävästi  turvalli-
suusohjeet eivät olleet ihan hallinnassa, 

kun  maksimipisteistä  jäi  yksi  puuttu-
maan. Ruokatehtävänä me saimme val-
mistaa  rössypottuja  ja  puolukkakiisse-
liä. Hyvää oli,  mutta raaka-aineita olisi 
saanut olla enemmän, koska kaikille jäi 
vielä nälkä. 

Massut puoliksi täynnä siirryimme suo-
rittamaan "Muumipeikko ja pyrstötähti" -
tehtävää.  Siinä  meidän  tuli  rakentaa 
kuumailmapallo  lämmityspolttimineen 
silkkipaperista, foliosta ja rautalangasta 
käyttäen  apuvälineinä  omaa teippiä  ja 
sivuleikkureita.  Taivaalta sateleva pak-
kaslumi ja navakasti puhaltava tuuli ei-
vät  helpottaneet  askartelua  yhtään. 
Tehtävän pistemäärästä puolet oli jaos-
sa kuumailmapallon lentokorkeuden pe-
rusteella, mutta kaikkien vartioiden pal-

Partiokämpän maastossa 25.4.2009

Säilyykö vartionne tallessa metsäretkellä?
Ovatko puukko, kirves ja saha tuttuja työkaluja?

Onnistuuko ruuan teko nuotiolla?
Tunnethan Pyhän Yrjänän ja partioihanteet?

Nämä voivat olla taitoja, joita tarvitaan
voittoon PÄKMÄ-09 -partiotaitokisassa.

Lippukunnan parhaat vartiot saavat 
kiertopalkinnon täydeltä herkkuja. 

Lisätietoa:  www.niittykarpat.fi

Päkmällä taidot punnitaan!
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loille  kävi  huonosti.  Ne  paloivat  jo 
maassa tuulesta tai  liiallisesta polttoai-
neenkäytöstä johtuen. 

Yörasti oli siitä hyvin aikataulutettu, että 
nukkuma-aikaa  olisi  ollut  tarjolla  ruhti-
naallisestikin.  Kuumailmapallotehtävän 
jälkeen oli  tunti  käsitöiden rakenteluai-
kaa ennen seuraavaa "Yön ritari"  -yö-
suunnistusta,  ja siihenkin tarvittiin vain 
kaksi osallistujaa vartiosta. Tämän tun-
nin  käytimme  kuitenkin  jutusteluun, 
kahvin  keittelyyn  ja  pekonin  paistami-
seen. Yösuunnistukseen lähtivät Hannu 
ja Lauri, koska heillä oli mettäsukset ja 
Joonas  oli  varustautunut  epäerähenki-
sesti  lasikuituisilla  kombeilla.  Lunta  oli 
tässä vaiheessa ilmestynyt noin 25 cm 
lisää, joten päätöksemme oli perusteltu. 
Yön  ritarissa  taisteluparin  tuli  kiertää 
yhdessä liikkuen mahdollisimman mon-
ta  rastipistettä  puolen  tunnin  aikana. 
Kauimpana olevista rasteista sai enem-
män  pisteitä,  joten  kaikkien  lähimpien 
rastien  hakeminen  ei  ollut  automaatti-
sesti kannattavaa. Pojat päättivät ottaa 
varman päälle ja tulivat maaliin jo kym-
menen minuuttia ennen ajan loppumis-
ta. Viimeisiä rasteja ei kuitenkaan olisi 
ehtinyt hakea. Kun Hannu ja Lauri olivat 
yösuunnistamassa,  väkersi  Joonas 
paaluttamiseen käytettävää junttaa, jol-
lainen "Tukkijätkässä" tuli rakentaa. 

Yösuunnistuksen  aikana  majapaik-
kaamme  oli  tuotu  väliaikatuloksia.  Ih-
meeksemme  huomasimme  olevamme 
kisan johdossa. Olimme aivan äimänä. 
Väliaikainen  ykkössija  antoi  roimasti 
uutta intoa loppukisaan.

Toinen käsityötehtävä oli  "Punahilkka", 
jossa  tehtiin  sidontanauhasta  Punahil-
kan kori.  Molempien käsitöiden tekoai-
kaa oli aamuun asti, mikä olisi mahdol-
listanut  ruhtinaalliset  yöunet  hyvällä 
työnjaolla.  Olimme  kuitenkin  varustau-
tuneet  kisoihin  kesämakuupusseilla, 
joissa nukkuminen ei  tuntunut niin  hy-

vältä  ajatukselta  siinä  vaiheessa  iltaa. 
Siispä  nukkumisen  sijasta  osallistuim-
me kaikki nikkarointiin ja söimme loput 
pekonit ja lenkkimakkarat pois. Loppu-
ajan  turisimme  ja  nuokuimme  tulilla 
sekä kuivattelimme varusteita. 

Aamu alkoi "Tauno Palo" -rastilla. Teh-
tävänä oli sammutuspeitteellä sammut-
taa palava nukke turvallisesti ja vastata 
palovammoja  koskeviin  kysymyksiin. 
Suorituksestamme meinasi tulla oikeas-
ti  vaarallinen,  kun rastia  pitävä VPK:n 
poika lotrasi nuken päälle liikaa Sinolia, 
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joka  sitten  imeytyi  sammutuspeitteen 
läpi  Hannun käsiin  asti.  Oli  lähellä  et-
temme joutuneet  sammuttamaan Han-
nuakin. Onneksi vain pelkkä sammutus-
peite  paloi  lähes  käyttökelvottomaksi. 
Pisteet  olivat  kaikesta  huolimatta  mel-
kein parhaat (3,4/4).

 

Punahilkan  kori  ja  meidän  peltinen 
vartiotunnuksemme

Päivän toinen rasti "Kaasua, komisario 
Palmu!"  oli  aika-  ja  taitotehtävä,  jossa 
vartion tuli ratkaista kuusi annettua pul-
maa mahdollisimman nopeasti. Pulmina 
oli mm. sudoku ja geometristä ajattelua 
vaativa  tulitikkujensiirtelytehtävä.  Olim-
me  ehkä  liian 
hidasälyisiä, 
koska  pisteem-
me olivat  vasta 
toiseksi parhaat 
(2,2/3)  Seuraa-
valle  rastille 
päätimme  taas 
vaihteeksi  hiu-
kan  oikaista. 
Tämän oikaisun 
seurauksena 
kaikki muut var-
tiot  pääsivät 
edellemme. 
Olimmehan 

sentään lähteneet aamulla toisena liik-
keelle. Tästä opimme ainakin sen, että 
kannattaa  umpihangessa  oikoessa  vil-
kaista kompassia aina välillä,  jotta tie-
tää mihin suuntaan on menossa. Muu-
taman haastavan ojanylityksen jälkeen 
pääsimme takaisin reitille ja viimein päi-
vän kolmannelle rastille. Tällä rastilla pi-
dettiin  sekä  oikea  tehtävä  "Lakeuden 
kutsu",  että  edelliseltä  päivältä  väliin 
jäänyt  tähtikuviontunnistusrasti,  "Täällä 
Pohjantähden alla". Lakeuden kutsussa 
kokosimme  maakuntapalapelin  ja  yri-
timme muistaa Suomen maakuntien ja 
niiden pääkaupunkien nimet (2,9/4). 

Tähtikuvioita  ei  oltu  ehditty  harjoitella, 
vaikka ne arvattiin rastitehtäväksi jo en-
nen kisaa tehtävän nimen perusteella. 
Silti  kuviot  löytyivät  muistin  sopukoista 
ja saimme parhaat pisteet (2/4). Neljäs 
rasti  oli  samassa paikassa kuin edelli-
sen  päivän  kasvintunnistusrasti,  joten 
pääsimme  siirtymässä  hyödyntämään 
tekemäämme oikolatua. Kaikki muutkin 
vartiot  olivat  hyödyntäneet sitä ladusta 
päätellen.  "Soundtrack"  -rastilla  yritim-
me  tunnistaa  kahdeksan  kotimaisen 
elokuvan tai TV-sarjan tunnusmusiikkia. 
Kolmea  ei  tiedetty,  eivätkä  arvaukset-
kaan osuneet kohdilleen (2,5/4). 

Lyhyen  siirtymän 
jälkeen  oli  vuoros-
sa  yllätystehtävä 
"Den  Glider  In", 
jossa  yritimme 
heittää  frisbeetä 
suoraan  merkittyä 
uraa  pitkin.  Kun 
frisbee  lensi  ulos 
uralta  siitä  seurasi 
tulokseen  miinusta 
15 metriä. Laskim-
me, että tuloksem-
me  olisi  ollut  kol-
men heiton jälkeen 
miinus  25  metriä. 
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Muutkaan vartiot  eivät  ilmeisesti  olleet 
harjoitelleet frisbeen heittoa navakassa 
sivutuulessa ja heillä oli vielä meitä hur-
jempia tuloksia. Pisteemme olivat nimit-
täin parhaat (3/3). 

Viimeisenä tehtävänä ennen loppukiriä 
oli  Ea  -rasti  "Jäätävä  Polte".  Matti  ja 
Teppo olivat tuuskanneet Sinolilla, mis-
tä tuloksena oli palovammoja ja tajutto-
muutta.  Lisäksi  paikalla  oli  myös  pari 
shokkipotilasta  ja  läjäpäin  kaikenlaista 
apuvälinettä apuna käytettäväksi. Tämä 
tehtävä  meni  meiltä  yllättävän  hyvin, 
vaikka  emme  olleet  edes  kerranneet 
ensiaputaitoja kisaa varten (6,3/7). Lop-
pukiri  ei  sitten  mennytkään  ihan  niin 

nappiin suksivalintamme ansioista. 

Lopulta pääsimme kuitenkin maaliin  ja 
pääsimme syömään. Palkintojen jaossa 
totesimme tulleemme hopeasijalle! Me-
nestyksemme  ylitti  tavoitteemme  mo-
ninkertaisesti.  Kannatti  totisesti  lähteä 
mukaan kisaan.

Jälkikäteen voisi jossitella, että jos Han-
nun jalka olisi  pysynyt  kunnossa koko 
kisan ajan,  hiihtovauhti  olisi  ehkä ollut 
sen verran kovempi, että sen tuomalla 
pistelisällä  olisimme  tienanneet  voitto-
pisteet. Voitto ei kuitenkaan ole tärkein-
tä,  sillä  joka tapauksessa kisa oli  erit-
täin mukava ja hauska kokemus.

Hannu Luukinen  Joonas Arola  Lauri Halonen

Partiota 24/7?

Kun  partiota  harrastamisen  lisäksi  te-
kee  vielä  työkseen  voidaan  lähes  pu-
hua partioinnista ympärivuorokautisesti. 
Hannu kertoo seuraavassa yhdestä työ-
viikostaan.

Maanantai

6.00
Herätys ja aamutoimet. Aamupa
lan   valmistus   ja   syönti.   Aamu
kahvin   lomassa   lueskelen   aina 
Hesaria.   Joskus   siellä   on   par
tioon   liittyviä   juttuja.   Leikkaan 
ne   aina   talteen.   Lehtileikkeitä  
kertyy   ympäri   taloa.   En   taida 
koskaan ehtiä järjestellä niitä mi
hinkään.

7.30
Minulla ei ole autossa radiota, jo
ten matkalla kohti Liminkaa lau
lelen   usein   ajankuluksi   perintei
siä partiolauluja.

8.00
Matka   Oulusta   Liminkaan   vie  
suunnilleen   puoli   tuntia.   Aamu 
alkaa   yleensä   saapuneiden   säh
köpostien   lukemisella.   Maanan
taisin on myös kirkollisten ilmoi
tusten valmistelua Rauhanterveh
dykseen.

10.00
Kahvitauko.   Ruoktukirjeiden   ja  
ilmoittautumislappujen   monis
tus.

10.30
Lippukunnan arkiston penkomis
ta ja siivoamista.

11.15
Vuosiselosteen koostamista ja laa
dintaa Suomen Partiolaisille.

12.30
Puhelu partiopiiriin ja Ruoktuju
listeiden monistaminen.
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13.15
Lounas   ja   partiopiiristä   tulleen 
paketin noutaminen postista.

14.00
Ilveksen jotoksen retkikirjeen kir
joittamista.

15.00
Lähdin   töistä   hiukan   etuajassa,  
sillä   matkalla   poikkesin   osta
maan tarvikkeita partiokämpälle.

17.00
Kotona.   Päivällisen   jälkeen   par
tiokämpän   varauskalenterin   tar
kistus   ja   talkootöiden   suunnitte
lu. PTkisan palaverimuistion lä
hettäminen sähköpostitse järjeste
lytoimikunnalle ja rastimiehille.
Loppuilta   meni   keskustelemalla 
partiotuttujen   kanssa   netissä.  
Ennen   nukkumaan   menoa   luen 
vielä   paria   vanhaa   partiokirjaa 
ja   erästä   ruotsinkielistä   seikkai
lukirjaa eskimoiden parissa asus
tavasta turkiskauppiaasta.

00.15
Uni voittaa.

Tiistai

6.00
Herätys   ja   aamutoimet   perintei
seen malliin.

8.00
Partiotoimistossa.   Sähköpostien 
luku   ja   kirkollisten   ilmoitusten 
lopullinen   versio   rauhanterveh
dykseen.

10.00
Kahvitauko viraston puolella.

10.15
Ruoktukirjeitä   menee   paljon   ja  
niitä pitää jälleen monistaa lisää  
ja laittaa esille.

10.30
Partioarkiston järjestelyä.

11.15
Vuosiselosteen   laadintaa.  Tietoja 
kerätään  laumojen   ja  vartioiden 
johtajilta   sähköpostilla   ja   teksti
viesteillä.

12.30
Olen   myös   PohjoisPohjanmaan 
Partioperinneyhdistyksen   halli
tuksen jäsen. Välillä pitää hoitaa 
myös sen asioita.

13.15
Lounastauko   Liminganportissa.  
Lounaan   aikana   tulee   onneksi  
vain yksi partiopuhelu.

14.00
Ilveksen   jotoksen   retkikirjeen   lo
pullinen   valmistelu,   monistami
nen, leikkaaminen ja laittaminen 
jakoon.

15.00 
Kalenteritapahtumien   päivitystä  
nettiin. Morsetuksen harjoittelua.

17.30
Kotona Oulussa. Välipala ja PT
papereiden selailua.

1900 
PTkisavartion   kokous   Heinä
päässä.

21.30
Kotona. Iltapala. Seikkailukirjaa 
ruotsiksi.

00.15
Nukkumaan.
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Keskiviikko

9.00
Normaalin aamun jälkeen. Rippi
leirikokous jonka jälkeen illan ko
kousten valmistelua

14.00
Nuoriso   ja   partiotyön   palaveri  
partiotoimistossa.   Välillä   käy
dään   pappilan   salissa   täytekak
kukahveilla,   jotka   AnnaMaari  
tarjosi vihkimyksensä kunniaksi.

16.30
Illan kokousten materiaalien mo
nistus ja laminointi. Ajelu Lumi
joelle   ja   paikkojen   laittaminen 
valmiiksi kokousta varten.

18.00 
Meri ja Metsähanhien kokoukset.

21.45
Kotona. Iltapala.

22.00
Morsetuksen kouluttamisen suun
nittelua ja PTkisareissun valmis
telua

00.05
Nukkumaan

Torstai – vapaapäivä

8.30
Vapaapäivänä ei ole kiire minne
kään. Herätys on vähän myöhem
min,  mutta muuten aamu sujuu 
normaaliin tapaan. Töihin ei tar
vitse lähteä ajelemaan, vaan työ
pöydän ääreen voi asettua kotona.

11.00
Partiokämpän   laituri   pitäisi   ra
kentaa ensi kesänä. Piirsin laitu
rin suunnitelmia puhtaaksi tieto
koneella.

12.15
PTvarusteiden etsiskelyä   ja pak
kaamista.

14.30
PTkisaan tarvitaan monenlaisia 
tarvikkeita.   Poranterät   ovat   ka
donneet   jonnekin   viime   kerran 
jälkeen. Kävin ostamassa uudet. 

18.00
Partiopiirin   hallituksen   kokous 
Oulussa.

21.45
Kotona jälleen. Iltapala ja PTki
soihin kertaamista

23.45
Nukkumaan.

Perjantai

8.00
Vakioaamu ja jälleen toimistolla.  
Seuraavan   kuukauden   toiminta
kalenterin koostaminen ja monis
taminen jakoon.

10.15
Illan kokouspapereiden monistus 
ja postin läpikäynti.

10.30
Anomuksen   suunnittelua   Walter 
von Frencell säätiöltä  haettavaa 
avustusta varten.

11.15
Vuosiselosteen laadintaa

12.30
Lounaalla

15.00
Päivystystä.  Tällä  kertaa käy ai
kan vähän väkeä,   joten siinä   lo
massa   ehtii   tehdä   rästihommia 
loppuun. 
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16.30
Ruoktukokous.

18.00 
Lippukunnan hallituksen kokous.

20.30
Kotona. Iltapala.

22.00
PTkisoihin kertaamista ja varus
teiden   laittaminen   valmiiksi   aa
mua varten.

23.40
Iltatoimet ja nukkumaan. 

Lauantai

07.00
Herätys, eväiden teko ja lähtö PT
kisaan.

08.30 
Kisapaikalla

09.00
PTKisa   alkaa,   kestää   koko   päi
vän  ja  jatkuu yön yli.   (Erillinen 
raportti kisasta on toisaalla tässä  
lehdessä)

Sunnuntai

14.00
Maalissa

16.00
Kotona.   Päiväunet.   Vapaapäivä
nä   voi   harrastaa   partiota   tutki
malla partiohistoriaa ja kirjoitta
malla   partiowikiin.   Illalla   tava
roiden   pakkaaminen   uutta   työ
viikkoa varten.
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RUOKTU XXVI -09

GALLUP

Kysymykset:

1. Miten leiri on sujunut
2. Onko ollut mitään ongelmia
3. Oliko ruoka hyvää?
4. Mikä oli parasta leirillä?
5. Olitko tyytyväinen menestykseen hippukisassa?

Janna ja Katja

1.  Leiri on mennyt ihan hyvin
2. Maastoharjoitus oli vähän tylsä
3. 9, 9½
4. Eiliset vohvelit + muut herkut , ja PT-kisa 
oli parasta
5. No joo, joo ollaan kai me

Santeri Korpinen
1. Ihan hyvin on sujunut
2. Eipä kai, vähän sotkuista täällä poikien 
puolella
3. Ruoka on ollut hyvää
4. Maastoharjoitus
5. Joo, sillä mehän voitettiin

Ultsi
1. Leiri on mennyt aivan erinomaisesti, koska Heini 
ja Saila tuli tonne keittiöön niin mää pääsin Mahjolle 
vähän hiihtelemään, se oli musta hienoo
2. Ei täällä oo mitään ongelmia ollu
3. Seuraavalle leirille mä vähän panostan 
ruokalistan suhteen, enkä ota kopiota vuoden 2004 
listasta
4. Parasta on oli se että keittiössä oli tarpeeksi 
väkeä
5. Tytöt pärjäs hyvin, reippaita tyttöjä, ja sehän oli 
hienoa että Huuhkajat voitti
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Näätävartio on samoajavartio

Näätä-vartio  on  lippukuntamme  eräs 
poikavartio joka kuuluu 
samoajaosastoon. 
Näätä-vartio  perustet-
tiin  syksyllä  2008  uu-
den ohjelmamuutoksen 
myötä.  Hallitusmuoto 
on  diktatuuri.  Näätien 
Vj:nä  häärii  alistava 
Anssi,  Avj:n  pesti  on 
langennut  sankarillisel-
le Samille.

Vartiolaisina  heiluvat: 
pulipäinen Pauli,  jänte-
vä  Joonas,  jossainpäinluuhaava  Joni, 

naisellinen Niko,  vinkeä Ville,  juonikas 
Jasse,  epämää-
räinen Eetu.

Lippukunnan  ta-
pahtumissa  Nää-
tä-vartiota  ei  ole 
vielä paljoa nähty, 
mutta omia leirejä 
on ollut jo monta, 
ja  huhujen  mu-
kaan niillä on ollut 
hauskaa. Perintei-
täkin on jo  leirien 
mittaan  ehtinyt 

syntyä, mutta niistä lisää toisella kertaa.

Telkkä-vartio

Jos Telkiltä kysytään, tai asiaa muuten 
tutkitaan, Telkät ovat parhaita ja lippu-
kunnan ehdotonta eliittiä. Telkät koostu-
vat  seitsemästä  kovasta  jätkästä  sekä 
kahdesta  heitäkin  kovemmasta  johta-
jasta. Kovat jätkät ovat nimiltään Aktiivi-
nen Aleksi, Avulias Atte, Jämäkkä Joni, 
Joustava Joona, Mahdoton Mika, Mah-
dikas Mikko sekä Vallaton Valtteri. Po-
rukan  johtajat  ovat  Jäätävä  Jasse  ja 
Parastakin Parempi Pauli.

Telkkien  lempiharrastuksiin  kuuluvat 
riehuminen  ja  eväiden  pummaaminen. 
Lisäksi  kokouksissa  Telkät  tykkäävät 
huutaa. Telkät ovat olleet vartiossa noin 
puoli  vuotta  ja  sinä  aikana  on  ehditty 
suorittaa valokuvaus- ja bittinikkarimer-
kit. 

Telkkien  perinteenä  on  usein  unohtaa 
hartaudet  kokouksissa,  mutta  tarinoita 
kerrotaan senkin edestä. Leireilleet Tel-
kät  ovat  ainoastaan  kämpällä,  koska 
kuten vanha sanonta sanoo ”Miksi läh-
teä merta edemmäs kalaan?” 



Muista  vierailla  Niittykärppien
 nettisivuilla!

www.niittykarpat.fi

 Lähetä juttuja ja kuvia seuraavaan Kuksaan, joka ilmestyy alkukesällä.

 Päätoimittaja Mikko Kuusela kuusela@windowslive.com
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