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Ansku sai nappulat

Parikymmenpäinen  joukko  Ko-Gi-kan-
saa oli kokoontunut keväiseen tapaami-
seen Oulun Hietasaareen. Ilma oli kau-
nis ja tuulinen

Illan  aikana 
Lippukunta 
nro 1 sai uu-
den jäsenen, 
kun  Anskun 
kaulaan  kie-
dottiin  lippu-
kunnan huivi. 
Hän  päätti 
myös  ripus-
taa  ohjaajal-
taan  Mikalta 
saamansa 
nappulat 
kaulaansa. 

Toimintaosassaan Ansku kehitti suden-
pentuosaston toimintaa. Raportin kirjoit-
taminen  venyi,  joten  Ansku  oli  erittäin 
onnellinen,  kun  urakka  on  lopultakin 
päättynyt.

Muita illan kohokohtia oli Gilwell-kirveen 
pölkytys.  Kirves  pölkyssä  kertoo  siitä, 
että joukko on koolla rauhassa. HL

Mikä 
ihmeen 
Ko-Gi?

Kolmiapila-
Gilwell-kurssi 
eli  Ko-Gi,  on 
Suomen  Par-
tiolaisten  kou-
lutusjärjestel-
män mukainen yleiseen johtajakoulutukseen 
kuuluva  partiojohtajien  jatkokurssi.  Aikuisille 
tarkoitettuun  kurssiin  kuuluvat  leiriosa,  toi-
mintaosa  ja  seminaariosa.  Toimintaosasta 
laaditaan raportti,  joka toimitetaan SP:n Ko-
Gi-ryhmälle. 

Ko-Gi-kurssin tunnuksina ovat metsämerkki,  
eli "nappulat", Gilwell-huivi ja metallinen kol-
miapila.  Kaikki  kurssin  läpäisseet  kuuluvat 
kansainväliseen  lippukuntaan  nro  1,  jonka 
huivi Gilwell-huivi on.  

Kuvat: 'Huhtis'
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Kalevala-Pökkelö

Tänä vuonna Pökkelön teemana oli Ka-
levalan  seikkailut.  Pökkelö  järjestettiin 
Tuhkasenjärven rannoilla 17.-19. heinä-
kuuta.

Aluksi Pökkelö suunniteltiin kuusipäiväi-
seksi leiriksi. Leirin alussa olisi koko lip-
pukunta sudareista aikuisiin ollut paikal-
la. Sunnuntain jälkeen olisi jatkettu lei-
riä  ilman  sudareita.  Loppuleirin  ohjel-
maan suunniteltiin Heinijärven arkeolo-
gisten jäänteiden tutkimista useammas-
sa paikassa, yön yli  kestävää haikkia, 
nälkämerkin suoritusta ja paljon muuta 
mielenkiintoista. Jostain syystä tämä ei  
kuitenkaan  saanut  kuin  muutaman  in-
nostuneen  liikkeelle.  Lippukunnan  joh-
tajisto päätti siksi lyhentää leirin viikon-
loppuretkeksi. 

Vaikka leirin lyheneminen harmitti  mo-
nia, hauskaa oli silti.

Lauantaina oli erilaisia aktiviteetteja, mm. 
leivän tekoa nuotiolla, käsitöitä ja melontaa.

Ruoka  oli  hyvää  ja  sitä  oli  riittävästi. 
Keittiöstä vastasivat Anja, Kaari ja Riik-
ka.

Kumpanakin iltana saunottiin ja vietettiin 
iltanuotiota.

Sunnuntaina leirikirkko oli samalla 
jumalanpalvelus koko seurakunnalle.

Lisää kuvia ja juttua netissä ja syksyn 
lippukuntaillassa. HL
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Partiotyön Tuen vuosikokous

Limingan Partiotyön Tuen kokous pidet-
tiin Kotikololla 28.4. Kokouksessa pää-
tettiin  mm. toimintasuunnitelmasta.  Jo-
kaista lippukuntamme jäsentä kosketta-
via asioita oli mm. Tuen jäsenmaksusta 
päättäminen.  Partiotyön  Tuen  jäsen-
maksuhan kerätään yhdessä partion jä-
senmaksun kanssa. Tuki omistaa Tuh-
kasenjärven partiokämpän. HL

Esittelyssä Lapin heimo

Lappia  sanottiin  ennen  lakkajouk-
kueeksi. Lapin värit ovat vihreä ja pu-
nainen.  Lappiin  kuuluvat:  Karhunpen-
nut, Hillat, Vasat, Ruusunmarjat, Varik-
senmarjat, Kanervat, Vanamot ja met-
sämansikat.  Heiltä  kaikilta  pyydettiin 
esittäytymistä tähän lehteen, mutta yh-
tään juttua ei saapunut toimitukseen.

Melomassa Temmesjoella

Riikka, Heikit ja Hannu päättivät meloa 
Temmesjoella.  Torstai  14.5.  sopi  kaik-
kien kalenteriin parhaiten. Matkaa kertyi 
kartalta mitaten 9,2 kilometriä ja aikaa 
vierähti 2 tuntia ja vartti. HL

AWALE tulee syksyllä

LNK on vastuussa ensi syksyn piiri-PT-
kisasta.  Awale 09  -niminen kisa järjes-
tetään Lumijoella 12.-13.9. kisan Johta-
ja  on  Iiris  Lukkarinen.  Kisassa  ovat 
SIPU ja RUHA -sarjat. Kisaa on suunni-
teltu jo viime syksystä alkaen. 

KÄMPPÄVUOROT HEIMOITTAIN

Partiokämppä on otettu hyvin käyttöön 
Niittykärppien  eri  ryhmissä.  Kämpän 
käyttöä  on  suunniteltu  tehostettavan 
niin, että hallitus jakaa vartioiden ja lau-
mojen kämppävuorot syksyllä valmiiksi. 
Jos vuoroa haluaa vaihtaa, voi kauppo-
ja käydä oman heimon muiden laumo-
jen ja vartioiden kanssa. 

Lapin tytöt keräävät maapuita Pökkelöllä.

Myös  nakkitehtävien  tekeminen  muut-
tuu.  Tehtävät  jaetaan  tulevaisuudessa 
heimoittain ja heimo päättää, tehdään-
kö nakki yhdessä talkoilla vai jaetaanko 
se ryhmille. HL

MYÖTÄPÄIVILLE 80 
NIITTYKÄRPPÄÄ

Myötäpäivät  on  Seinäjoella 
26.-27.9.2009  järjestettävä  Pohjan-
maan  Partiolaisten  suurtapahtuma,  jo-
hon osallistuu n. 1500 partiolaista. 

Niittykärppiä  tapahtumaan  ilmoittautui 
lopulta  80.  Myötäpäiville  lähdetään  Li-
mingasta kahdella linja-autolla. 

http://www.pohjanmaa.partio.fi/myotapaivat/ 
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PÄKMÄ 

Niittykärppien  hiljalleen  perinteeksi 
muodostuva  PT-kisa,  Päkmä,  kisattiin 
jälleen  partioviikon  lauantaina  Tuhka-
senjärvellä.  Alkuperäinen  odotus  oli, 
että  kaikki  seikkailija-  ja  tarpojavartiot 
olisivat osallistuneet. Kilpailuun osallis-
tui kuusi vartiota. Ei ihan odotusten mu-
kaan,  mutta  enemmän silti  kuin  viime 
vuonna.  Ehkäpä  ensi  vuonna  loputkin 
tulevat mukaan.

Johtajat  olivat  suunnitelleet  Päkmään 
kymmenen  eri  tehtävää.  Lähdössä  oli 
tehtävänä  valmistaa  tuulikello,  minkä 
tehtävän nimestäkin  saattoi  arvata.  Li-
säksi lähdössä saatiin käytös- ja tavoi-
teaikatehtävien käskyt. Lähdön jälkeen 
seurasi pistesuunnistus, jossa oli eriar-
voisia rasteja. Ruokarastilla tehtiin rös-
sypottuja.  Seuraavalla  rastilla  piti  pilk-
koa  rastimiehen  antama  puukalikka 

mahdollisimman moneksi palaseksi. Ai-
kaa oli pari minuuttia.

Päkmän palkinnot olivat jälleen varsin 
herkulliset: Vaahtokarkkeja ja suklaapatukoita.

Lopuilla rasteilla piti tunnistaa puulajeja, 
lajitella jätteitä ja muistaa Pyhän Yrjön 
legendan  tärkeitä  kohtia.  Viimeisenä 
tehtävänä oli kiritaival. HL

Päkmän tulokset
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Vartio 40 10 6 5 6 7 6 7 8 9 10

Pihlajanmarjat 33,1 3,6 3 3 5 7 1,7 1,3 3 3,5 2

Lumikot 32,9 3,2 3 3 7 6,3 0,4 1 3 3,2 2,8

Karhut 25,9 3,3 2,5 3 4 0 3 1,3 3 2,8 3

Telkät 25,7 1,8 2,5 3 5,5 4,5 1,3 0,5 3 3,5 0,1

Huuhkajat 25,6 3,5 2,5 3 5,5 2,5 0,9 0,5 3 2,6 1,6

Vadelmat 25,5 1,3 3 3 4,5 5,8 0,9 0,8 3 2,3 0,9
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Polulla vai Polussa?

Kun kännykkänumero  tai  osoite  muut-
tuu,  pitää  muuttuneet  tiedot  muistaa 
korjata  myös  Polkuun.  Polku  on  Suo-
men Partiolaisten jäsentietojärjestelmä, 
josta  partiotoimisto  tarkistaa  kaikkien 
Niittykärppienkin  yhteystiedot  esimer-
kiksi leiriläisluetteloa tehtäessä. 

Kevään aikana on huomattu,  että mo-
nen lippukuntamme jäsenen tiedot ovat 
vanhentuneet.  Järjestelmästä  löytyy 

mm. vanhoja puhelinnumeroita, sähkö-
postiosoitteita  ja  jopa  muuton  myötä 
vanhentuneita osoitteita. 

Vanhentuneet tiedot Polussa on helpoin 
jokaisen itse korjata.

Polku  löytyy  Internetissä  osoitteesta:  
https://spfs.clubonweb.com/

Kohdasta  ”Päivitä  tietojasi?”  pääset 
omalla  ilmoittautumistunnuksellasi  tar-
kistamaan ja päivittämään omat tietosi.

LIMINGAN PARTIOTYÖN TUKI 2009

Pääkohtia  Partiotyön  Tuki  ry:n  toi-
mintasuunnitelmasta vuodelle 2009

KOULUTUS

Yhdistys avustaa tarvittaessa lippukun-
nan johtajiston koulutuksen rahoittami-
sessa. 

NIITTYKÄRPPIEN HISTORIIKKI

Lippukunnan  historiikki  pyritään  julkai-
semaan vuoden 2009 aikana. Kirjassa 
kerrotaan mm. lippukunnan historiasta, 
HanNu-  ja  HaVas-vaelluksista  sekä 
Partiokämpän rakentamisesta.

KILPAILUTOIMINTA

Syksyllä 12.-13.9.2009 järjestetään par-
tiopiirin  PT-kisat  Lumijoella.  Kisoihin 
odotetaan n. 200 partiolaista. Lippukun-
nan  ryhmien  osallistumista  tuetaan 
partiotaitokilpailuihin,  osallistumalla 
matka- ja osallistumismaksuihin.

JUHLAT JA TILAISUUDET

Niittykärpät osallistuu Myötäpäiville Sei-
näjoella  26.-27.9.2009  n.  80  partiolai-
sen voimin. Yhdistys avustaa seurakun-

tien  kanssa  linja-autokuljetusten  kus-
tannuksissa. 

Yhdistys suunnittelee matkoja Kilkeelle 
2010 ja Ruotsin Jamboreelle 2011. Näi-
hin tapahtumiin odotetaan lippukunnas-
ta osallistuvan suuri määrä partiolaisia.

VARAINHANKINTA

Partiotyöntuki  rahoittaa  toimintansa 
seuraavasti:

-materiaalin myynti lippukunnassa

-jäsenmaksut

-adventtikalenterien  myynti

-varainhankinta eri tapahtumista

AVUSTUKSET

Partiotyön Tuki hakee kunnan toiminta-
avustusta Limingasta ja Lumijoelta sekä 
muita avustuksia eri yhdistyksistä ja jär-
jestöiltä

PARTIOKÄMPPÄ

Tänä  vuonna  projekti  jatkuu  piha-
alueen rakentamisella.

HL
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Lumijoen pojat retkillä

Meri-  ja Metsähanhivartioiden ”Läppä”-
retki  tehtiin partiokämpälle 27.-28.3. Il-
lalla  miekkailtiin,  paistettiin  lättyjä  ja 
saunottiin.  Aamulla  seikkailtiin  Tuhka-
senjärven  rannoilla  ja  ruuaksi  tehtiin 
makoisat rössypotut. 

Läppä-retken osallistujat

Iltaretken teimme Ukuranperän urheilu-
talon  maastoon  toukokuun  alussa. 
Olimme  puuhippaa,  teimme  nuotioba-
naaneita ja paistoimme makkaraa.

Kevään  toinen  yöretki  tehtiin  23.-24.5 
samaan paikkaan kuin iltaretki. Yövyim-
me kamiinateltassa. Illalla oli viirinryös-
töä miekkailemalla. Aamupalaksi syötiin 
nuotiolla paistettuja lättyjä mansikkahil-
lon kera.

Retken lopulla huomasimme kaksi tais-
televaa  muurahaispesää.  Kaksi  pesää 
oli rakennettu ihan parin metrin päähän 
toisistaan. Nyt isomman pesän muura-
haiset  olivat  hyökänneet  pienempään. 
Pienempi  pesä  yritti  puolustautua  ko-
vasti, mutta isomman pesän muurahai-

set kantoivat koko ajan toukkia, koteloi-
ta  ja  kuolleita  muurahaisia  saaliina 
omaan pesäänsä.

Retken lopuksi kehitimme leikin, jossa 
heiteltiin kymppitelttaa.

Jyrille ja Jaakolle teltta oli melkein liian iso 
heiteltäväksi, mutta harjoitus teki mestarin.

Kun olimme pakanneet teltan, leikimme 
tovin  aikaa  heittelemällä  sitä  ringissä 
eteenpäin.  Välillä  piti  heittää  mahdolli-
simman korkeita heittoja ja välillä saada 
teltta  kiertämään  ringissä  eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti. HL



Muista vierailla Niittykärppien nettisivuilla!

www.niittykarpat.fi

Tässäpä oli  tämä Kuksa.  Monenlaisia  partioseikkailuita  on 
seikkailtu edellisen Kuksan jälkeen, mutta mistä johtuu, ettei 
niistä kukaan kirjoita juttuja Kuksaan? Muistakaahan lähetel-
lä syksyllä ilmestyvään Kuksaan juttuja Mikolle.

Lähetä  juttuja  ja  kuvia  seuraavaan  Kuksaan,  
joka ilmestyy syksyllä.

Päätoimittaja Mikko Kuusela 
kuusela@windowslive.com

    Heikki ja liian iso väiski


