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Pääkirjoitus

Uusi  lehti  ja  uudet  kujeet.  Kuksa  sai 
syksyllä toimitukseensa ryhmän reippai-
ta  uusia  toimittajia.  Uuden  toimittaja-
kaartin  myötä  lehti  pyritään  julkaise-
maan  säännöllisemmin  ja  useammin 
kuin aikaisemmin. Lippukunnan toimin-
ta on aiempaa aktiivisempaa ja tapahtu-

mista  pyritään  kirjoittamaan  mahdolli-
suuksien mukaan. Kuksa ottaakin juttu-
ja  vastaan  myös  toimitukseen  kuulu-
mattomilta.  Yhteistyöllä  teemme  leh-
destä entistä paremman. 

Anssi
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Hyvät partiokaverit!

Talvi on tullut ja joulu lähestyy. Kesän 
ja syksyn retket ja leirit ovat takanapäin 
ja talvitoiminta on alkanut. Itselläni aja-
tukset askartelevat jo tulevassa Ruoktu-
leirissä. Joulu on kuitenkin siinä välissä, 
samoin  Sudenhuuto  ja  Ketunkiljaisu 
-retket  ja  toivottavasti  paljon  muitakin 
kivoja juttuja. 

Suomen partiolaisten  100-vuotisjuh-
lavuosi on lopuillaan. Me Niittykärpät-
kin olemme vuoden aikana tehneet mo-
nenlaisia juttuja aiheen ympärillä. Vuo-
den  alussa  oli  hieno  aloitustempaus, 
kesällä olimme Kilke-suurleirillä ja syk-
syllä oli sudenpennuille ja seikkailijoille 
Kaiku-tapahtuma. Niittykärppien toimin-
ta on ollut jälleen aktiivista ja reipasta, 
mistä tahdon teitä kaikkia kiittää.

Kuksa-lehti on  ilmestymässä  jälleen, 
nyt  paperiversiona.  Itse  tykkään  tästä 
muodosta.  Lehteä  on  ollut  tekemässä 
reipas  samoajaporukka.  Se  on  hieno 

juttu.  Yritetään kaikki  aktiivisesti  tehdä 
juttuja  lehteen  ja  näin  yhdessä  pitää 
sitä toiminnassa.

Vanhan ajan joulussa partiolaiset  oli-
vat  hienosti  esillä,  kun  Kotkalauma 
Epun johdolla sytytti  lyhdyt ohjaamaan 
väkeä tapahtumaan ja  myi  adventtika-
lentereita. Jamboreelle lähtevät samoa-
jat  tarjosivat  väelle nuotiolla partiomai-
sesti  lämmintä  glögiä  ja  lättyjä  sekä 
myivät itse tehtyjä leivonnaisia.

Tässä vain pieni osa siitä mitä olemme 
tehneet.  Vuosi  jää  historiaan  jälleen 
reippaana partiovuotena. 

Toivotan jokaiselle partiolaiselle,  johta-
jalle, vanhemmalle sekä partiotyön tuki-
jalle  Rauhaisaa  Joulujuhlaa  sekä  Tai-
vaan  Isän  siunausta  vuodelle  2011 ja 
eteenkin päin.

Make

Terveiset Limingan Partiotyön Tuelta

Partiotyön  Tuki  haluaa  kiittää  kaikkia  aktiivisia 
talkoolaisia,  jotka  edesauttoivat  uuden  halkola-
don  rakentamisessa.  Tämän  uuden  halkoladon 
myötä  voimme  hyödyntää  kämppää  paremmin 
läpi vuoden, koska lämmitykseen tarvittavat polt-
topuut on saatu sääsuojaan.

Vuoden  vaihteessa  kämpän  varausjärjestelmä 
siirtyy  lippukunnan nettisivuille.  Asiasta  tiedote-
taan lisää alkuvuodesta.

Lisäksi  haluamme  kiitää  kaikkia  joulukalenteri-
operaatioon osallistuneita! 

Jukka
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Partiouutisia

LNK on VeriGuud-lippukunta!
Pohjanmaan  Partiolaisten  VeriGuud-
kampanja  järjestettiin  22.2.-23.4.2010 
Kampanjan  suosituin  luovutuspaikka 
oli Oulu. Käsiä on ojennettu yhteensä 
66 kertaa, mikä on hieman vähemmän 
kuin vuonna 2009.

Vuoden 2010 VeriGuud-lippukunnaksi 
on kahdeksalla luovutuksella yltänyt Li-
mingan Niittykärpät. kilpailussa sijoittui 
toiseksi  Vaasan Siniset  Partiopojat  ja 
kolmanneksi Vaasan Partiotytöt.

Kiitokset kaikille  vertaan  luovutta-
neille ja siihen kannustaneille!

Lippukuntamme  kokoon  nähden  kah-
deksan  luovutusta  on  kuitenkin  vielä 
hyvin  vähän.  Eiköhän  pistetä  ensi 
vuonna kovasti paremmaksi!

Verenluovutuksessa voi myös taktikoi-
da. Koska miehet saavat luovuttaa 60 
päivän välein, kannattaa verta luovut-
taa  viimeistään  joulukuun  21.  päivä. 
Näin  kaksi  seuraavaa  luovutuskertaa 
osuvat kilpailuajalle, eli  22.2. ja 23.4. !

Naiset voivat luovuttaa 90 päivän vä-
lein,  joten  edellinen  luovutus  voi  olla 
viimeistään 21. tammikuuta.       HL

Ensimmäinen LS Liminkaan 1970
Partio-lehti nro 4/1970 (18.4.1970) ker-
too  sivullaan  3  jaetuista  Louhisuden 
soljista, että solki nro 3 myönnettiin Kari 
Saineelle, Limingan Niittypojista. Tämä 
solki oli ensimmäinen jaettu Louhisuden 
solki, koska soljet numero 1 ja 2 lahjoi-
tettiin soljen perustaneelle Verneri Lou-
hivuorelle ja soljen suunnitelleelle taitei-
lijalle Einari Liukselalle. 

PJ-pk Nro 8 Limingassa

Pohjanmaan partiolaisten partiojohtaja-
peruskurssi nro 8 pidettiin Tuhkasenjär-
ven  partiokämpällä  13.-15.10.  ja 
26.-28.11.  Kurssilaisten  joukossa  oli 
Niittykärpistä  Hanna  ja  Jaakko  Korte-
niemi,  Jani  Luukinen  ja  Jukka  Maalo. 
Kurssin johtajana toimi Hannu Luukinen 
ja muita kouluttajia, olivat Juhani Lares 
(Ome),  Jari  Huhtakallio  (TMV),  Kalle 
Peuna  (KTSV)  ja  Niittykärpistä  Make 
Korhonen, Iiris Lukkarinen, Jutta Karhu, 
Heikki  Mattila ja Jukkis Pietilä.  Keittiö-
henkilökunta  ja  isännistö  olivat  myös 
niittykärppiä.

Partiokämppä näkyy kartoissa
Maastokartoissa

Maanmittauslaitos on saanut piirrettyä 
uudet ja täysin ajantasaiset kartat Hei-
nijärven alueesta. Tuhkasenjärven par-
tiokämppä  ja  muut  seudulla  tapahtu-
neet muutokset,  mm. kaikki  uudet te-
kojärvet ovat nyt kartalla. Kartta on niin 
tuore, että elokuussa rakennettu käm-
pän halkolatokin näkyy siinä. Karttaan 
voi  tutustua  netin  kautta  Kansalaisen 
karttapaikassa. 

Suunnistuskartoissa

Hannu  Luukinen  on  piirtänyt  partio-
kämpän maastosta myös ajantasaiset 
suunnistuskartat,  joita  koekäytetään 
syksyn ja talven aikana. Lopulliset tar-
kistukset  tehdään ennen ensi  kevään 
Päkmä-kisaa.  Karttoja  tarvitsevat  voi-
vat kysyä niitä Hannulta.
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P-PPP:n syyskokous
Entinen partiopiirimme Pohjois-Pohjan-
maan  partiopiiri,  josta  nimenmuutok-
sen myötä on tulossa Pohjois-Pohjan-
maan Partiotuki ry, piti syyskokoustaan 
Haukiputaalla Kellon seurakuntatalolla. 
Kokouksessa valittiin hallituksen jäse-
niä. Erovuoroisen Antti ”Aake” Kerolan 
tilalle  (TT)  valittiin  Elina  ”Mimmi” 
Kemppainen  (KTSV).  Hallituksen  pu-
heenjohtaja Jarmo ”Jami” Komulainen 
(KoVe)  ja  varapuheenjohtaja  Hannu 
Luukinen (LNK) valittiin uudelleen. Li-
säksi  kokouksessa  hyväksyttiin  mm. 
talousarvio. P-PPP avustaa jäsenlippu-
kuntiaan  maksamalla  kaiken  johtaja-
koulutuksen  ja  lisäksi  palkkion  jokai-
sesta suoritetusta PJ- ja KoGi-kurssis-
ta.

Seurakuntavaalit 2010
Seurakuntavaalit  järjestettiin  Limingas-
sa  14.  ja  15.11.2010.  Tuolloin  seura-
kunnan  ylimpään  päättävään  elimeen, 
eli  kirkkovaltuustoon valittiin 23 valtuu-
tettua. Heidän joukossaan oli mm. Niit-
tykärppien varajohtaja Riikka Mattila ja 
Partiotyön  Tuen  puheenjohtaja  Jukka 
Raitio.  Kirkkovaltuustoon saatiin  myös 
mukavasti  nuorten  ääntä  kuuluviin. 
Nuorimmat valtuutetut ovat Jenni Kuk-
kohovi ja Mikko Kuusela, jotka kumpi-
kin  ovat  18-vuotiaita.  Limingassa  ää-
nesti 1140, eli 22,7% äänioikeutetuista. 
Näissä vaaleissa 16-18 -vuotiaat saivat 
äänestää  ensimmäistä  kertaa.  Heistä 
36,2% äänesti. 

Tuhkasenjärveä ruopataan
Kuksan  mennessä  painoon  toimituk-
seen tuli tieto, että odotettu Tuhkasen-
järven ruoppaaminen on alkanut.

Kuvia ja lisää tietoa lähiaikoina netissä 
osoitteessa www.niittykarpat.fi kohdas-
sa ”Kuksa”. 

PP:n syyskokous 
Pohjanmaan  Partiolaiset  ry:n  syysko-
kous järjestettiin lauantaina 9.10. Sei-
näjoella. 

Piirinjohtajaksi  valittiin  Laura  Ritola 
(PoPi), varajohtaksi Jari "Huhtis" Huh-
takallio  (TMV),  viestintäryhmän  pu-
heenjohtajaksi  Satu  Salo-Jouppila  (Il-
kan  Partiolaiset)  sekä  projektitoimin-
nanalasta vastaavaksi hallitusjäsenek-
si Eetu Marjakangas (PV).

Kokouksessa jaettiin myös partiojohta-
javaltakirjoja, huomionosoituksia ja kii-
toksia  tehdystä  työstä.  Kiertopalkinto 
Tuuletus  myönnettiin  staabinjohtaja-
neuvostolle  pj-peruskurssien  kehittä-
mistyöstä. 

Eräopaskurssi 2011
SP:n Eräopaskurssilla koulutetaan erä-
oppaita edistämään lippukuntien ja pii-
rien vaellus- ja retkeilytoimintaa. Kolmi-
osaisen kurssin ja itse tehtävän suori-
tusvaelluksen  myötä  saa  vankan poh-
jan vaellusten järjestämisestä ja  johta-
misesta.  Hakeminen  28.2.2011  men-
nessä.  Katso  tarkemmat  tiedot: 
www.partio.fi/eraopas  

P-PPPY:n Linnareissu Liisanlinnaan
Pohjois-Pohjanmaan  Partioperinneyh-
distys  järjesti  retken  Liisanlinnaan 
13.10.  Illan  aikana  nautittiin  Ultsin, 
Tapsan, Pirjon ja Kaarin järjestämästä 
tarjoilusta, juteltiin ja laulettiin.

Pohjois-Pohjanmaan  Partioperinneyh-
distyksen jäseniksi  voivat  liittyä kaikki 
partioperinteistä ja -historiasta kiinnos-
tuneet. Jäsenmaksu (10€/vuosi) kattaa 
toiminnan lisäksi hienon Partiorumpuu-
tus-lehden,  joka  ilmestyy  pari  kertaa 
vuodessa. Jäsenyydestä kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Hannu Luukiseen.
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Helmi-talvikilpailu
Pohjanmaan Partiolaisten talvikisat jär-
jestetään  5.-6.2.2011  Vaasassa,  Pilvi-
lammen  maastossa.  Kilpailun  järjestä-
vät Vaasan Partiotytöt ja Vaasan Met-
säveikot. Seuraa ilmoittelua ja koe hel-
meilevät talvikisat Vaasassa! Kilpailun-
johtaja on Lotta Mattila ja järjestelysih-
teeri Piia Hannuksela.

Jänkäsudet

Tulevaisuudessa  tällä 
palstalla kerrotaan kaik-
ki  hallituksen  myöntä-
mät  jänkäsusimerkit. 

Tehkäähän hakemuksia, niin saadaan 
merkit jakoon! 

Jänkäsusi-merkki on tunnus aktiivises-
ta  eräpartiotoiminnasta,  johon  laske-
taan kaikki käydyt yöretket, leirit ja pt-
kisat.  Esimerkiksi  vihreän  jänkäsusi-
merkin  voi  saada  seikkailija,  joka  on 
suorittanut  pohjois-ilmansuuntanuolen 
ja osallistunut viidelle yöretkelle maas-
toon, yhdelle  partioleirille ja yhteen pt-
kisaan. Vaatimukset  kasvavat  merk-
kien myötä. 

Vihreän  jälkeen  voi  suorittaa  sinisen, 
viininpunaisen ja mustan eli erikoisjän-
käsusimerkin. HL

Juhlaillallinen tarjolla

Tarjoan partiotyylisen juhlaillallisen niil-
le  Niittykärpille,  jotka  seuraavan  12 
kuukauden  aikana  kirjoittavat  eniten 
juttuja Kuksaan.

Huomioon otetaan juttujen määrä ja pi-
tuus.  Erityisen  huomion  saavat  ryh-
mien ja yksittäisten partiolaisten omat 
(ei lpk tai osasto) retket ja vaellukset.

 Hannu Luukinen

MORSE
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BLONdIN PÖTINÄT

Palsta  viisaista  ajatuksista  partiosta 
blondin kirjoittamana… Ei  ennakkoluu-
loja, kiitos.

Blondi ja brunette hyppäsivät katolta. Kum-
pi  osui  ensimmäisenä  maahan?
-Brunette, sillä blondin piti matkalla pysäh-
tyä kysymään tietä.

Hei sinä partiota harrastava vaaleatuk-
kainen tyttö tai poika, mies tai nainen. 
Lukiessasi tuon äskeisen ”hauskan” vit-
sin,  täyttikö  mielesi  suru  ja  viha,  halu 
kostaa ja värjätä hiuksesi? Hei myös si-
nulle,  brunette  ystäväni.  Tunsitko  lu-
kiessasi  sympatiaa  meitä  vaaleaverik-
köjä kohtaan? Tulviko mieleesi ne luke-
mattomat kerrat, kun itse olet laukonut 
noita samankaltaisia blondivitsejä? 

Ilokseni  voin  ilmoittaa  teille,  rakkaat 
partiotoverit, että aion parantaa vähem-
mistömme asemaa teidän mielissänne. 
Oletteko koskaan ajatelleet, minkä väri-
set  hiukset  oli  Baden  Powellilla?  Ai-
van, ne olivat vaalean harmaat kuvissa, 
joissa hän poseeraa univormu päällään. 
Vaalean harmaat ovat lähempänä vaa-
leita hiuksia kuin tummia, eikö totta? Ja 
voiko joku väittää, että B-P omisti vain 
yhden aivosolun? HAHA, eipä voi! Näin 
merkittävä  mies  ei  voinut  olla  hä-siis-
mitä-kansaa. Kukapa pieni sudenpentu 
tai isompikin niittykärppä ei olisi joskus 
ajatellut:  ”Vau,  haluan  olla  isona  yhtä 
hyvä tarinoiden kertoja kuin Ultsi!”? Ai-
van, Ultsi, tuo ihana Niittykärppien tari-
noitsija ja uskomaton vohvelien paista-
ja. No mutta, minkäs väriset ovat Ultsin 
hiukset?  Niin,  vaaleathan  ne.  Jälleen 
yksi upea ja viisas vaaleaverikkö! 

Joten, vieläkö joku kehtaa väittää, että 
kultainen noutaja on ainut aivot omista-
va blondi? Teinä en uskaltaisi… 

I'm blond, so hwat?!?!

 Fanni

Mitä kololla tapahtuu

Kololla  sattui 
olemaan Kirsik-
ka-lauman  lau-
mailta, jossa he 
väsäsivät  jo-
tain, paperista. 

Ideana  oli  as-
karrella  jotain 
kierrätysmate-
riaalista  ja  tä-
hän  tytöt  käyt-
tävät  vanhoja 
lehtiä.  Kori  on 
tytön  mielestä 
onnistunut huo-
nosti,  vaikka 
itse en siinä mi-
tään vikaa näe. 
Tytöt  haluavat 
vielä  haastaa 
Susi-lauman  tekemään  saman.  Tytöt 
sanovat yhteen ääneen, että pojat ei-
vät  tule  onnistumaan  tekemään  yhtä 
hienoja koreja, ainakaan yhtä nopeasti 
kuin tytöt itse.

Mukaan mahtuu myös eräs melko toi-

voton tapaus, joka yrittää epätoivoises-
ti näyttää tytöille miten kori tehdään.

 Pyry

Ilona Nevala Kirsik-
ka-laumasta on val-
mistellut omin käsin 
hienon  paperipäre-
korin  sudenpentu-
jälkeä varten. 
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Partiopotinat – Lehmä

Ajattelin  hieman  kertoa  teille  omista 
yöherätyskokemuksista.  En  vain  mil-
lään osannut päättää mistä aloittaa, jo-
ten näin alkuun kerron, että olen aina 
tykännyt käyttää yöherätyksissä pom-
meja ja pauketta. Ikinä en vain muista 
yöherätyksen  onnistuneen  kunnolla. 
Ehkä  niiden  ei  nykypäivänä  tarvitse 
onnistua tai olla hirveän pelottavia, ai-
nakaan en ole  ikinä onnistunut  siinä. 
Joillain  kerroilla  on  kyllä  herätettävä 
vartio saatu säikäytettyä pahan kerran, 
mutta ei ikinä niinkään mahtipontisesti, 
ikimuistoisesti tai ällistyttävästi!

Aloitettakoon  sitten  luultavasti  aivan 
alusta. Ensimmäinen yöherätykseni oli 
muistaakseni susilauman leirille LiTel-
le.  Menimme  koko  poppoolla  tuttuun 
tapaan  Ultsin  Land  Roverin  kyydissä 
vanha kunnon Molli  luultavasti  muka-
na.  Porukkaa  oli  paljon,  luultavasti 
kaikki  vanhat  minun  ikäluokan  pojat. 
Muistan matkasta LiTelle yhden erityi-
sen  asian,  jonka  varmaan  muistaa 
jok’ikinen,  joka  istui  silloin  sen  auton 
kyydissä, myös Mollivainaa. Etupenkil-
lä istui ainakin Antti Anttila ja ehkä Ju-
pe. Ajoimme Ultsin tuntien ylinopeutta 
Kiiskilänkyläntietä rattoisalla meiningil-
lä kunnes yhtäkkiä kuuluu etupenkiltä 
Antin  hirveän  iso  ja  kimeä  huuto  
”LEHMÄ KESKELLÄ TIETÄ”!

Ultsi  painoi  jarrun  pohjaan  ja  muun 
muassa minä, joka istuin sikaosastolla 
lensin komealla kaarella muiden muka-
na takapenkillä istuvien päälle. Todelli-
suudessa tiellä ei ollut mitään lehmää, 
vaan pari hirveä ja kun katsoimme tar-
kemmin, niin näimme tienlaidassa pari 
hirven vasaakin.

Katseltuamme hetken hirviä lähdimme 
jatkamaan matkaa ja Ultsi oli tästedes 
varovaisempi.  Jäimme  autolla  vähän 

matkaa LiTestä ja sytytimme maahan 
nuotion,  koska  emme  halunneet  heti 
mennä  kämpälle.  Lopulta  lähdimme 
hiipimään  kohti  kämppää jossa  näkyi 
liikettä. Ryömimme maassa mättäiden 
takana ja lähestyimme kämppää hetki 
hetkeltä.  Ultsi  oli  ilmeisesti  ilmoittanut 
Jukkikselle  ja  Tapsalle,  että  olemme 
tulossa,  koska  he  lähtivät  etsimään 
meitä metsästä lamppujen kanssa. Ai-
van niin kuin he eivät muka olisi huo-
manneet meitä, mutta se oli ilmeisesti 
osa juonta. Lopulta pääsimme kämpän 
eteen ja minun selkääni laitettiin teko-
kirves, jonka ainakin olisi pitänyt näyt-
tää siltä, että minua olisi isketty kirveel-
lä selkään. Ideana oli tietenkin, että he 
säikähtäisivät  hirveästi  nähdessään 
jonkun  mustiin  pukeutuneen  olevan 
kaatuneena  kämpän  oven  edessä, 
mutta  lopputulos oli  aivan päinvastai-
nen.

Pojat  olivatkin  suunnitelleet  juonen 
Tapsan ja Jukkiksen kanssa. Kun jys-
kytimme ovea, niin saman tien kaaduin 
vatsalleni makaamaan sen eteen. Su-
det kyllä avasivat oven, mutta vastaan-
otto oli odotettua erilainen. Ovi rämähti 
auki ja kuulin hirveää huutoa. Säikäh-
din  aivan  käsittämättömästi  niin,  että 
säpsähdin ja hyvä etten pompannut il-
maan. Lopulta nousin ylös ja muutkin 
tulivat paikalle ja myönsimme tappiom-
me pojille.

Eihän  se  mikään  erityisen  onnistunut 
yöherätys ollut, mutta ainakin jäi muka-
va muisto eritoten ”lehmästä keskellä 
tietä”  ja  siitä,  kun  minut  säikäytettiin 
sen sijaan, että minun olisi pitänyt säi-
käyttää. 

Pyry
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Uudelleen kuulustelu

Haastattelin erästä lippukuntamme entistä jäsentä,  nimittäin Jesper Sarjanojaa. 
Jesper on esiintynyt pari kertaa aikaisemminkin Kuksassa vuonna 2005. Löysin 

Jesperin  muun muassa samiksista  vuoden 2005 kolmannesta 
Kuksasta jossa häntä verrattiin Sillä silmällä sarjan Mikaeliin. Ky-
syinkin  Jesperiltä  Facebookin  välityksellä  vieläkö hän muistaa 
kuka oli tuo henkilö johon häntä verrattiin. Hyvin-
hän Jesper  muisti.  Vastaukseksi  sain:  ”Öö.  Aika 
paha meikän muistilla, mutta oisko ollu siitä sisus-
tusohjelmasta, niin yhteen niistä jätkistä? :D” Esitin 
Jesperille  vielä  muutaman  kysymyksen  liittyen 
vuoden 2005 toiseen Kuksaan. Jesperiä haastatel-

tiin Kuulustelu-palstalle ja kysyin Jesperiltä muistaako hän mitä hän 
mahtoi vastata seuraaviin kysymyksiin:

Milloin  liityit  
partioon?

Hmmm. :D 2004?
No ei aivan. Oikea vastaus olisi ollut jou-
luna 2003

Mikä on muka-
vinta  partios-
sa?

Leirit? 
Osittain oikein, nimittäin leirit ja merkkien 
suorittaminen.

Mikä tylsintä?
Ei millään voi muis-
taa! :D 

Heh. Vai ei kehdannut? Nimittäin Jespe-
rin mielestä tylsintä oli kirkkojutut. :D

Tulevaisuutesi 
partiossa?

Joku vj tai pj? Läheltä liippasi, nimittäin pelkkä PJ.

Idolisi  Niitty-  
kärpissä? 

Oliko  se,  se  Telk-
kien vj.  Tuo… Antti 
sen nimi vissiin oli. 

No  ei  aivan.  Jesperin  idoli  oli  nimittäin 
Niko Moisio!

Paras Leiri? Ruoktu? 
Tavallaan oikein, Kysymykseen Jesper oli 
huudahtanut Pohjolan pidot!!!, mutta har-
kitsi kuitenkin myös vakavasti Ruoktua. 

Kysyin vielä Jesperin kuulumisista ja opiskeluista.  Jesper kertoo opiskelevansa 
Keminmaassa auto-alalla ja sen johdosta valmistuen työttömäksi. Ja Torniossa on 
kuulemma mennyt hyvin! =) Harmikseni sain vielä kuulla Jesperiltä, että Hugo-peli 
joka oli ollut mulla lainassa monta vuotta, niinkin kauan, että Jesper ehti muuttaa 
Tornioon. Niin nyt Jesper kerto, että se on menny hukkaan. Vihdoin viimein olin 
saanu palautettua pelin Jesperille, niin sitte se mokoma hukkaa sen. =( 

Pyry

Osoiteessa www.niittykarpat.fi voit tutustua Niittykärpien nettisivuihin. 

Luo sivuilla itsellesi käyttäjätili, jolloin voit mm. osallistua keskusteluun ja liittää si-
vuille  omia  kuvia  ja  juttuja.  Tulevaisuudessa myös kämppävaraukset  tehdään 
nettisivujen kautta.
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À la Ansku

Kokkaustaitonihan  ovat  aina  olleet  ai-
van  omaa  luokkaansa.  À  la  Ansku- 
palsta paljastaakin sinulle 
kaiken ruoasta, ruoanlait-
totaidoistani ja niihin liitty-
vistä  niin  pienistä,  kuin 
suurista  ongelmista.  Tä-
nään testailin makunysty-
röitäni  purkissa  asuvan  juusto-
hampurilaisen parissa. 

En suosittelisi purkkihampurilaista niille, 
jotka eivät halua kokea järisyttävää ma-
kujärkytystä. 

Toisin  kuin  viereisestä  kuvasta  voisi 
päätellä,  hampurilainen  ei  todellakaan 
ole mikään silmänilo, tai makujen multi-
huipentuma.  Alapuolella  oleva  kuva 
kertookin  paremmin hampurilaisen oi-

kean ulkonäön ja täytteet.

Jos  kuitenkin  haluat  val-
mistaa  purkkijuustoham-
purilaista löydät sen Par-
tioaitasta hintaan 5,50 €. 

Valmistus  käy  kätevästi 
keittämällä purkkia ja ham-

purilaista  10  minuuttia  kuumassa  ve-
dessä.

Ansku

Plussat

+ Pieni koko ja keveys
( mahtuu helposti reppuun)

+ Ei paljoa lisäaineita

+ Koostumus kiinteä ja helposti nieltävä

+ Hampurilaisen leipäosat

+ Isot plussat sille joka on saanut mainoksen näyttä-
mään herkulliselta.

Miinukset

- Juustohampurilaisesta 
puuttuva juusto

- Säilöntäaineellinen haju

-  Teollinen  maku,  jota  on 
yritetty  peittää  vielä  teolli-
semman  makuisilla  maus-
teilla.
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Karhunkaato

(Karhunkaato-maastoharjoituksessa 
mukana olleet  aikoivat  kirjoittaa tapah-
tumasta jutun tähän Kuksaan, mutta jut-
tu ei saapunut ajoissa toimitukseen.)

Maastoharjoituksessa käytettiin Hannun 
piirtämää karttaa.

Hallituksen päätöksiä

Hallituksen kokous 24.09.2010 
§ Miten saadaan osallistujia kisoihin

Joku  mainostamaan.  Kannustamista 
Mafekingillä  ja  Mafecafessa.  Make  ky-
syy Anni rantakokkoa kannustamaan ja 
Anna-Riikka Lithovius taustatueksi

§ Syksyn toiminta

Talkoot 9.10. markkinoidaan vartioille ja 
vanhemmille

§ Muut asiat

Kutsu Lapin partiopiirin piirileirille tulos-
sa.  Jaakko Korteniemi ehdotti,  että lip-
pukunta lähtee Lapin partiopiirin piirilei-
rille  pökkelön sijaan.  Pidetään Pökkelö 

normaalisti.  Vartiot  tai  osastot  voisivat 
halutessaan mennä.

Lippukunnan kota:  Jari  ja Mika alkavat 
rakentamaan Telkkien kanssa kotaa en-
sisijaisesti Telkille

Jari  ja  Saila  hiovat  Maken kanssa toi-
mintasuunnitelmaa /  talousarviota  Kes-
kiviikkona 6.10 klo. 19->

Hallituksen kokous 26.11.2010
§ Osastojen kuulumiset

Tupoksessa  kaikki  tarpojat  alkavat  ko-
koontua kerran kuukaudessa

Samoajat toivoivat seikkailijoita mukaan 
ahmanaivastukseen  ja  karhunkaadolle. 
Päätettiin että tulevaisuudessa seikkaili-
jat pyritään ottamaan mukaan

§ Puutalkoot

Puut haettava pois Kaarteenehon nave-
tasta.  Puunajo  tammikuuhun.  Sovitaan 
tarkemmin  tammikuussa  PaJoSella. 
Alustavasti lauantaina 22.1. tai 29.1.

§ Arpajaiset keväällä

Päätetään vastuuhenkilöitä PaJoSella

§ Kämpälle varausjärjestelmä nettiin

PaJoSella infotaan johtajistoa tarkastus-
vuoroista.  Varausjärjestelmä  nettisivuil-
le.

§ Merkkiasiat

Pohditaan PaJoSella luokkien palautta-
mista  sekä  partiolupauksen  ja  ihantei-
den säätämistä

§ Järjestön ja piirin posti

PT-kisat  5-6.02.2011,  Ilmoittautuminen 
13.01.2011 mennessä

§ Hallitus kokoontuu seuraavan ker-
ran 28.01.2011.  Asiat  Riikalle  viimeis-
tään 20.01.2011 mennessä

Kuksa
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Down Under

Pohjanmaan  Partiolais-
ten  syysmestaruuskil-

pailut  pidettiin  11.- 
12.9.2010  Rokualla. 

Niittykärpistä  kisaan 
osallistui  kuusi  vartiota, 

jotka sijoittuivat seuraavasti: 

Sija Nimi Pisteet
Sarjassa 
vartioita

SI
1 kaRmeet 55,0

6
4 Wompatit 42,2

RU 3 Hämy 61,1 7

HA

1 Kohu 93,1

106 Sento 63,8

7 Kotka 63,1

Partiotaitokilpailujen sääntöjen 17§ mu-
kaan  ”Tehtäväluettelon  tehtävien, 
muiden kuin yllätystehtävien osalta, 
on  annettava  selkeä  koulutukselli-
nen vihje tarvittavista tiedoista ja tai-
doista.”

PT-kisoihin  valmistautuessa  tapana 
usein  on  käydä  läpi  tehtäväluettelo  ja 
miettiä  mitä taitoja  kisan aikana erityi-
sesti voidaan tarvita. Seuraavassa kisa-
vartio  Kotka  kertoo  miten  valmistautu-
minen tehtäväluettelon pohjalta onnistui 
Down Underissa.

Kotkan kommentit

Ensimmäinen  osio  tehtäväluettelossa 
oli  ”Men at  work”,  jonka  päättelimme 
olevan ehkä kädentaidot. Aavistukseme 
osui oikeaan. Tehtävä ”Sinne ja takai-
sin”  oli  bumerangien  valmistaminen. 
Emme osanneet yhdistää bumerangeja 
tähän  nimeen,  vaikka  jälkeenpäinhän 
se  tuntuu  ihan  loogiselta.  Bumerangit 
olivat kisassa kyllä mukana sen verran, 
että asia oli silti tuttu. Kuudesta pistees-
tä  saimme  kolme,  mikä  oli  sarjamme 

huonoin tulos.  Tehtävä ”Wicket”  kisan 
toisena päivänä oli krikettimailan vuole-
minen ja sillä lyöminen. Nimi kyllä viit-
taa selvästi  krikettiin,  mutta emme silti 
osanneet arvata tehtävää. Maila onnis-
tui  hyvin,  mutta  heikko  lyöntitulos  jätti 
meidä tässäkin tehtävässä selkeästi vii-
meisiksi. Ajanpuutteen vuoksi yörastilla 
tehtävänä ollut pieni penkki jäi kesken, 
joten  pisteitäkään  ei  paljon  herunut. 
Näin tehtävä “Pirtti” meni varsinaisesti 
penkin alle. Tehtävän nimestä askarte-
lun  lopputulosta  ei  osannut  päätellä, 
mutta  toisaalta  yörastilla  on  aina  joku 
puutyö,  joksi  tässä  päättelimme  jotain 
hirsisalvosjuttua.  Toinen  yörastin  käsi-
töistä, eli “Auringon alla” oli naruhatun 
punomista.  Päivän  jonotukset  rasteille 
veivät meiltä tärkeitä tunteja yörastilta, 
joten  hattukin  jäi  kesken,  eikä  tuonut 
paljoa pisteitä.

Tehtäväryhmän “You better run” päät-
telimme  lopulta  olevan  suunnitus. 
Suunnituksessa  vartiomme  pärjäsikin 
paremmin  kuin  kädentaidoissa.  Tehtä-
vää  “Murray”  emme  etukäteen  osan-
neet arvata. Kyseessä oli  ylitystehtävä 
rinkkalautalla. Onneksi varusteluettelos-
ta saimme selville, että kisassa voi jou-
tua  tekemään  rinkkalautan.  Lautanra-
kennusta  olisi  siis  voinut  harjoitella, 
mutta saimme silti puolet pisteistä. Jos 
olisimme tohtineet mennä lautalle isom-
malla  porukalla  ja  lautta  olisi  pysynyt 
pystyssä, olisimme saaneet täydet pis-
teet. “You better run” oli kiritaival ja ta-
voiteaika,  kuten  olimme  päätelleetkin. 
Päättelyä  auttoi  kokemukset  siitä,  että 
kiritaival yleensä on suunnistustehtävis-
sä.  Tehtävä  “Wollongong  vai  Shell-
harbour?” oli pistesuunnistus. Nimestä 
tehtävää ei  arvattu,  mutta perinteisesti 
pistesuunnistus  joka  kisasta  yleensä 
löytyy.  Kisakokemus  myös  toi  pisteitä 
tästä  tehtävästä.  “Kun  vompatin  he-
räävät”  oli  yösuunnistus,  jonka  täysin 
arvasimme. Tehtävä “Milford Track” oli 
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reittipistesuunnistusta.  Kukaan kisavar-
tioista ei selvittänyt reittiä tavoiteajassa, 
mutta vartiomme tuli jaetulle toiselle si-
jalle.

Erä-  ja  partiotaitoja  punnittiin  tehtävä-
ryhmässä “Be Prepared”. Ensiapu kuu-
luu tähän tehtäväryhmään ja  aivan oi-
kein päättelimme sitä olevan tehtäväs-
sä “Ystävä hädässä”. Tehtävä onnistui 
hyvin, vaikka nimestä ei muuta apua ol-
lutkaan. Tehtävän nimi “Assai lar tsua 
atoit rap” on toisinpäin luettuna “partio-
ta Australiassa”. Siksipä luimme paljon 
australian  partioliikkestä ja  järjestöistä. 
Onnistuimme  tehtävässä  mielstämme 
todella  hyvin,  mutta  arvostelutekniikka 
pyöristi  tuloksemme  nollaksi,  kuten 
muiltakin  vartioilta.  “Hytyn  kanto”  oli 
tietovisa partioasioista. Nimestä tätä ei 
voinut  päätellä,  mutta  rasti  onnistui 
meiltä  hyvin  ja  saimme täydet  pisteet. 
Yörastin  majoittuminen  oli  tehtävänä 
“Toveri”, jonka arvailimme ja päättelim-
me. Turvallisuusohjeet oli hyvin muistis-
sa ja myös tästä tehtävästä tuli  täydet 
pisteet. Tehtävässä “Piiri” piti tunnistaa 
piirimme lippukuntien  huutoja  ja  huivi-
merkkejä,  kuten  varmaan jokainen  ar-
vaisi. Tehtävä onnistui varsin hyvin.

Tehtäväryhmä “Livin’ in a land down 
under”  oli  tietysti  Australiaan  liittyvää-
paikallistuntemusta. Tehtävässä “Uniai-
ka”  piti  piirustaa  krokotiili  aboriginaali-
tyyliin.  Tätä ei  oikein osattu arvata.  Ei 
nimen eikä netissä olleen tehtävävinkin-
kään perusteella. Yörastilla tehty ruoka 
ranskalaiset ja pihvi oli tehtävänä “Out-
back”.  Nimen  perusteella  tehtävää  ei 
voinut päätellä, mutta ruoka saatiin silti 
kypsäksi.  Tehtävässä  “The  Common-
wealth of Australia” piti tunnistaa paik-
kakuntia Australian kartalta. Vaikka tätä 
ei nimestä ihan voinutkaan päätellä, oli 
Australian karttaa tarkoitus katsella en-
nen  kisaa.  “Bumerangi”-tehtävä  oli 

aika helppo pääteltävä, mutta heittelyä 
ei silti harjoiteltu, mikä näkyi myös pis-
teissä. Tehtävän “Mel ja muut” nimestä 
mieleemme  tuli  Mel  Gibson  ja  muut 
Australian  julkkikset.  Tähän valmistau-
duimme opettelemalla paljon tietoja Mel 
Gibsonista. Olisi kuitenkin riittänyt taito 
tunnistaa kyseinen kaveri valokuvasta.

Tehtäväryhmän  nimi  “Can't  you  hear 
the  thunder?”  ei  kertonut  meille  mi-
tään.  Tehtävistä  päättelimme kuitenkin 
lopulta  aivan  oikein,  että  kyseessä  oli 
luonnontuntemus.  “El  Niño”  onnistui 
aika  hyvin.  Koska  nimi  vastasi  täysin 
tehtävän  aihetta.  “The  Erimaat”  oli 
maantietoa käsittelevä visa, joka myös 
meni  aika  hyvin.  “Veiksel”  oli  Rokuan 
luontoa koskeva rasti Syvyydenkaivolla. 
Vaikka  nimestä  ei  tätä  voinut  arvata, 
saimme  silti  toiseksi  parhaat  pisteet. 
Tietosanakirja  kertoi,  että  “Sphenisci-
formes”  on  pingviinien  latinankielinen 
nimitys. Aiheen harjoittelukaan ei tehtä-
vässä auttanut: Pingviinikuvat olivat niin 
kaukana, ettei kiikarillamme saanut niis-
tä selvää. Arpaonni toi kuitenkin hiukan 
pisteitä.  Tehtävässä “Pinnallako?”  ky-
seltiin Suuresta valliriutasta. Tiedot riitti-
vät  täysiin  pisteisiin  ainoana  vartiona 
koko kisassa, vaikka tehtävään ei osat-
tu sen kummemmin valmistautua.

Tehtäväryhmä “Surprise” oli tietysti yl-
lätystehtävät, joita ei niiden nimistä tie-
tystikään paljon voi päätellä. Tehtävinä 
olivat “Pähkinä purtavaksi”, “Hipit tur-
vaan” ja “Tunne ja tiedä”, eli särkymät-
tömän  kananmunan  valmistaminen, 
lampaiden ohjaaminen pillillä  ja partio-
esineiden tunnistaminen sokkona. Teh-
tävät onnistuivat vaihtelevasti.

Kamera on PT-kisoissa vähän kyseen-
alainen varuste,  joten tässä jutussa ei 
siksi ollut yhtään kuvaa. 

HL&HM
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Pääsiäisretki

Pitkäjärvi löytyy Limingan itäisimmästä 
päästä (HM)

Hannu tutki kevättalvella Limingan kart-
taa ja huomasi, että Pelson suunnassa, 
Limingan kauimmaisessa korvessa, on 
useita  isoja  jär-
viä,  joihin  voisi 
tutustua  hiihto-
vaelluksen  muo-
dossa. Koska lu-
mitilanne heikke-
ni  koko  ajan, 
päätettiin  reis-
suun lähteä pika-
puoliin. Lähtö oli-
si pitkäperjantain 
iltana  ja  reissun 
kesto  yksi  yö. 
Vaellusporuk-
kaan  tuli  lopulta 
kolme miestä; Hannu, Heikki ja Miika. 

Rinkat  ja  sukset  pakattiin  Hannun uu-
teen autoon ja eväät ostettiin Tupoksen 
ABC:ltä, koska muut kaupat eivät olleet 
auki. Oikean kahvin tilalle Miika Helsin-
gin vaikutteita saaneena ehdotteli pika-
kahvi-latteannoksia.  Pojat  kuitenkin to-
tesivat,  ettei  vaelluksella  niin  kiire  saa 
olla,  etteikö oikeaa pannukahvia ehtisi 
keittämään. 

Tupoksesta  matka  jatkui  suoraan  Tyr-
nävälle ja sieltä Muhoksen kautta Vaa-

lan rajalle.  Auto parkkeerattiin  pienelle 
tien  levennykselle  ja  valmistauduttiin 
hiihtoon. Hetken hiihdon jälkeen aurin-
ko laski ja alkoi hämärtyä. Matka jatkui 
pitkin metsätietä, jolta lumi oli jo lähes 
sulanut. latua yritetiin tehdä tien pienta-
reelle,  mutta  lopulta  päädyttiin  kanta-
maan suksia Aina Limingan rajalle asti. 

Tie päättyi  kunnanrajalle,  mutta matka 
jatkui  moottorikelkkauraa  pitkin.  hanki 
oli  jo niin pettävää, ettei  matkanteosta 
olisi tullut mitään ilman kelkkauraa, joka 
joukon onneksi kulki juuri oikeaan suun-
taan.  Viimeinen  puolikas  kilometri  piti 
hiihtää  umpihangessa,  jonka  pinta  oli 
kuitenkin jo jäätynyt. 

Perillä  vaellusporukkaa odotti  kartassa 
näkynyt hir-
sinen kiinto-
laavu,  joka 
oli  vielä  sy-
vän hangen 
keskellä. 
Koska  pai-
kan omista-
jasta ei ollut 
varmuutta 
eikä  tulen-
tekolupia 
ollut,  ei 
nuotiopaik-
kaa  edes 

yritetty kaivaa esille.

Ilta kului ruokailun merkeissä. Alkuruo-
kana oli  herkullista  pussikeittoa  ja  lei-
pää, jonka päällä oli reilusti sulatejuus-
toa ja makkaraa. Alkuruoka täytti mahat 
niin, että pääruuaksi tarjoillut makkarat 
eivät tahtonet enää tehdä kauppaansa. 
Tosin makkaroiden valmistustapa Tran-
gialla  keittämällä/paistamalla  saattoi 
myös vaikuttaa asiaan. Jälkiruuaksi tar-
jottiin pannukahvit ja hyvää juttuseuraa.
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Aamulla  Heikki  teki  Tonnikalapastaa 
Hannun  ja  Miikan  odotellessa  makuu-
pusseissaan. 

Kun ruoka oli  syöty ja kamat kasassa, 
lähdettin paluumatkalle. Nyt mentiin al-
kumatka Pitkäjärven rantaa pitkin ja sit-
ten palattiin illan latua myöten kunnan-
rajalle.  Jatkuva  tihkusade  tekii  paluu-
matkasta  rankan,  vaikka  hanki  jonkin 
verran kantoikin. 

Vesisade  oli  sulattanut  metsätien  niin, 
että suksia piti kantaa koko matka.

Kotimatkalla  pistäydyttiin  vielä  kahvilla 
Hannun  kummipojan  luona  ja  sitten 
ajaeltiinkin kotiin.

Todettiin,  että  pienen  vaelluksen  voi 
tehdä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja 
vähällä  suunnittelulla.  Opimme  myös, 
että pienelläkin hakemisella Limingasta 
löytyy  paikkoja  joissa  ei  ole  koskaan 
aiemmin tullut käytyä. HL&HM

Juttuja Kilkkeeltä

Tulilaakso

Tulilaaksossa oli tarpojille ja samoajille 
4 eri ohjelmapistettä jotka olivat Paja, 
Tuvalu,  Talkoot  ja  Erä.  Talkoot  olivat 
mielestäni aika tylsä.  Siellä sai  teroit-
taa  puukkoa,  ja  tehdä  tuliveistosta. 
Erässä sytyteltiin tulia eri välineillä. Tu-
valussa  käytettiin  aurinkoenergiaa  ja 
poltettiin  biohiiltä.  Paja  oli  tulilaakson 
ohjelmista  paras.  Siellä  tehtiin  leiri-
muisto metallista pakottamalla sitä va-
saralla.  Tuli-
laakso  oli 
mielestäni 
ohjelmalaak-
soista  kol-
manneksi pa-
ras.  Mikael 
Hakkola

(Kilkkeellä 
olijoilta pyy-
dettiin Kuk-
saan monta 
juttua, mutta 
jostain syystä 
muut jutut ei-
vät saapu-
neet toimituk-
seen)

Make vuoleskeli  
Kilkkeellä partiosauvan 
katajasta.
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Suurennuslasin alla - Kärpät

Palstamme  Suurennuslasin  alla  esitte-
lee  yhden  lippukuntamme  vartion  tai 
lauman jokaisessa Kuksassa. Tässä nu-
merossa  vuorossa  Kärpät.  Kärppä-lau-
ma on aloittanut toimintansa nykyisellä 
kokoonpanolla noin vuosi sitten. 

Laumaan kuuluvat  Antti,  Niko,  Jesse, 
Juuso, Juho, Juho, Miika, Eelis, Jan-
ne, Aappo, Aleksi , Juuso, Joni  sekä 
johtajat Jukkis ja Lykki. Pojat ovat 7-9-
vuotiaita ja johtajat itse eivät edes keh-
taa myöntää ikäänsä. 

Kun  saimme  pojat  pysymään  hetken 
paikallaan  reippaan  suunnistusurakan 
jälkeen, kysyimme heiltä muutaman ky-
symyksen. Pojat kertoivat vartionsa ole-
van kuin maapallon kokoinen pitsa, jos-
sa täytteenä jauhelihakastiketta, lihapul-
lia,  ananasta ja  hanhea.  Yöpukuna he 
olisivat  sarjakuvallinen,  kolmionmuotoi-
nen yöpuku, jossa olisi miljoona lehteä. 
Legendaariseen kysymykseen: ”Mikä on 
parasta  partiossa?”  saimme  vastauk-
seksi  monenmoisia  ehdotuksia,  kuten 
yötä oleminen, leirit, pihaleikit mm. nurk-
kajussi ja konkka, makkaran paisto (toi-
mitus  tykkää  erityisesti  tästä  vastauk-

sesta),  suunnistus,  ei  kiusata  toisia. 
Joku viisas tiivisti kaiken tämän kolmeen 
sanaan,  eli  kaikki  on  mukavaa!  Isoina 
pojista  tulee  huippusuunnistajia,  kone-
miehiä, suihkarikuskeja, pollareita ja mi-
täs  muutakaan,  kuin  miljonäärejä.  Lo-
puksi pojat halusivat vielä lähettää kirku-
vat  terveiset  kaikille  Mustikka-lauman 
ihanille tytöille!

SUURKIITOS POJILLE! 

Fanni&Ansku

Gallup 

Tällä  kertaa  Kuksa  kysyi:  
Mitä  partiotapahtumaa  odotat  eni-
ten?

Jetro  Maalo  Susilaumas-
ta:  Oman  lauman  ke-
säistä lapinreissua.

Noora Tolonen Ruusun-
marjoista:  Seikkailija 
tyttöjen  ja  Naalijouk-
kueen  yhteistä  leiriä 
kämpällä.

Severi  Mustapää Lu-
mikoista:  Ruoktua. 
(hieman  epävarmasti 
toimittajan  uhkaile-
mana.)

  Pyry

Terveisiä Kuksan toimituksesta

Lähetä  Kuksaan  tulevat  jutut  ja  kuvat-
Hannulle  sähköpostilla  osoitteeseen 
hannu.luukinen@uaz.fi.  Sinun  ei  tarvi 
miettiä fontteja ja asetteluja, vaan jutun 
voi kirjoittaa vaikka suoraan sähköposti-

na ja laittaa kuvat sen liitteeksi. Me tääl-
lä toimituksessa asettelemme tuotoksesi 
sitten  parhaalla  mahdollisella  tavalla 
Kuksan täytteeksi  ja kaikkien lukijoiden 
iloksi.
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Talven ”kuumimmat” pipotrendit

Olen tarkkaillut kololla sinne tänne ryntäileviä 
pieniä sekä isoja partiolaisia ja sitä mitä heillä 
on päässään. Vielä on aivan mahdotonta sa-
noa  mikä  on  se  tulevan  talven  kovin  juttu. 
Onko se kenties värikäs tupsupipo tai yöherä-

tykseenkin  mainio  kommandopipo. 
Siksi päätinkin pyytää jutun tekemi-
seen hieman apua erittäin muotitie-
toiselta Hilla-joukkueelta.

Onnekseni aina valmis Hilla–
joukkue oli valmis auttamaan 
onnetonta toimittajaa ja esit-

telikin  vartiostaan  löyty-
viä  selvästi  tulevan  tal-
ven partiomuotiin vaikuttavia hienoja pipo-
jaan.  Vietettyään  muutaman  tovin  peilin 
edessä olivat tytöt vihdoin valmiita kuviin. 
Kuvista voimme päätellä, että tuleva talvi 
on täynnä eri tyylejä. Varsinkin tämä hieno 
ankannokkalakki  on  nyt  in,  unohtamatta 
tietenkään isoja printtikuvioita! Suikki

Hossan vaellus

Kevään  edetessä   Hannu  ja  Heikki  
päättivät  lähteä  käymään  Hossassa. 
Toukokuun  puolivälissä  kummallekin 
sattui muutamia vapaapäiviä yhtä aikaa 
eikä Hossaan ollut paljon keväällä tullut  
tutustuttua.  Matkaan  lähdettiin  ilman 
sen  suurempia  suunnitelmia,  sovittiin 
vain  yhteiset  varusteet  ja  hypättiin  au-
toon. Matkalla poikettiin kaupassa ja os-
tettiin ruuat.

Perillä  Huosivirralla  olimme  illalla  kah-
deksan aikaan  ja  matkaa  jatkettiin  kä-
vellen. Päivä oli ollut kuuma ja varusteet 
sen mukaisia. Hossassa kevät ei kuiten-
kaan ollut  vielä  niin  pitkällä.  Pikkulam-
met olivat vielä jäässä ja luntakin näkyi 
vielä varjopaikoissa. Virtavesistä jäät oli-
vat lähteneet kaksi päivää aiemmin. Kä-
velimme auringon laskiessa hakoharjua 
pitkin hakokoskelle ja siitä suottajärven 

rantaa suottavirralle, josta hossalaislam-
pian kautta muikkupurolle. 

Hakokoski (HM)

Leiriydyimme muikkupuron laavulle. kei-
timme kahvit ja paistoimme lohichorizo-
makkaraa.  Uusi  makkaratuttavuus  ei 
ihan  vastannut  sille  asetettuja  odotuk-
sia.  Maussa  ei  oikein  tuntunut  ei  lohi 
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eikä chorizo.  Kun mahat olivat  täynnä, 
oli unen vuoro.

Pitkälle venynyt ilta vaati veron-
sa  ja  koska  emme  laittaneet 
kelloa herättämään, oli päivä jo 
puolessa, kun aloitimme aamu-
palavalmistelut. Aamiaiseksi oli 
tarjolla  pikapuuroa  ja  Hannun 
mehiläisten  tekemää  hunajaa. 
Matka  jatkui  kohti  värikalliota. 
Perinteisten  reittien  asemesta 
päätimme  lähteä  kiertämään 
iso-valkeisen länsipuolen kaut-
ta. matkalla näimme paljon lin-
tuja,  mm.  joutsenen.  Rantaa 
kulkiessamme  tutkimme  tark-
kaan erään jo aikoja sitten pa-
laneen  kalakämpän  jäänteet, 
jotka sattuivat  matkamme var-
relle. 

Sitten eteemme tuli pieni, mutta 
sitäkin vuolaammin virtaava Le-
väpuro.  Koska  jäät  olivat  juuri 
lähteneet, oli puron vesi hyytä-
vän kylmää. Hetken etsittyäm-
me löysimme vähän matalam-
man kohdan. Riisuimme kengät 
ja sukat jalasta ja heitimme ne 
vastarannalle.  Sitten kahlasim-
me yli ja se vesi oli todella kyl-
mää! Kylmä vesi  kuitenkin vir-
kisti  mukavasti  ja  matka jatkui 
kohti poroaitaa. 

Kuljimme poroaitauksen läpi ja 
vilkaisimme myös reitin varrelle 
sattunutta Kirkasvetisen rannal-
la olevaa poroteurastamoa. 

Lähdimme  tieltä  oikaisemaan 
kohti Värikalliolle menevää pol-
kua. Valkeaisenkankaalla seik-
kaillessamme näimme kelottuneen män-
nyn,  jonka  kylkeen  oli  sen  kasvaessa 
muodostunut omituinen kuviointi. Matka 
jatkui  korkeakankaan  ja  mieskalliovaa-
ran  kautta  värikallion  kodalle.  Kodan 
nuotiopaikalla söimme kevyen keittolou-

naan ja voileipää. Ruuan jälkeen pistäy-
dyimme  katsomassa  kalliomaalauksia. 

Värikallion ponttonisilta oli  vielä 
talven jäljiltä huoltamatta ja osit-
tain  veden  alle  kallistunut.  Ke-
vättulvavesi virtasi koskessa ko-
vasti ja saimme siitä hienoja ku-
via. Matka jatkui Ala-Ölkyn laa-
vulle.  Laavun jälkeen löysimme 
sattumalalta  metsästä  Suomus-
salmen ja Kuusamon välisen ra-
jan ja  hienoon rajakiven.  Teim-
me reilun neljän kilometrin sivu-
lenkin  ja  poikkesimme Julmalla 
Ölkyllä.  Itseasiassa  kävimme 
vain  venerannassa,  josta  olisi 
päässyt  tutustumaan  Julma-Öl-
kyn kanjoniin. Tältä kesältä ve-
neretket  eivät  kuitenkaan olleet 
vielä alkaneet, joten hupi jäi ko-
kematta. Maisemat olivat hienot 
matkallakin,  joten  reissu  ei  silti 
ollut ihan turha. 

Illalla  saavuimme  Laukkujärven 
autiotuvalle,  jossa  laitoimme 
ruuaksi  makaronia ja jauheliha-
kastiketta. Aamulla matka jatkui 
takaisin kohti lähtöpaikkaa. tällä 
kertaa  kuitenkin  menimme  jär-
vien  pohjoisrantoja  pitkin.  Mat-
kalla  pysähdyimme  Puukkojär-
ven  laavulla  ja  pistäydyimme 
myös puukkojärven autiotuvalla. 
Puukkojärven  laavun  vieraskir-
jasta löysimme erikoiset  tekstit. 
Siinä metsähallituksen tarkasta-
jat moittivat syystä erästä partio-
porukkaa, laavun epäasiallisesta 
käyttämisestä.   Tarkastajat  oli-
vat  tulleet  paikalle  pari  tuntia 
partioporukan  poistumisen  jäl-

keen ja todenneet, ettei jälki ollut sellais-
ta,  kuin  partiolaisilta  odottaisi.  Tämä 
muistutuksena siitä, että aina kannattaa 
jättää paikat vähintään yhtä hyvään kun-
toon,  kuin  tullessa.  Juuri  ennen  lähtö-
paikkaan  saapumistamme  pistäydyim-

Näimme  ke-
lon,  jossa  oli 
omituinen  ku-
viointi.    (HM)
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me  vielä  Torkonluikean  nuotiopaikalla, 
joka  oli  kevättulvan  vuoksi  veden alla. 
Liiterikin oli uinut ainakin puoli metriä sy-
vässä.

Leväpurolla (HM)

Auton luo päästymme kokkasimme vielä 
lounaan. Ennen kotiinpäin lähtöä kävim-
me  vielä  katselemassa  tulvaa  Lounat-
koskella. Vesi oli niin korkealla, että se 
tuli myllyn padosta yli. 

Parin  vuorokauden  reissu  ja  noin 
kolmekymmentä kilometriä vaellusta oli 
takana. HL&HM

Lunta ja jäätä löytyi välillä (HM)

Vesi tulvi Lounatkosken myllypadon yli (HM)
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SAMIKSET

  

Vanha, kunnon Samikset on taas täällä! 
Tätä hetkeä on varmasti odottanut erit-
täin moni lippukuntalainen, joka on luke-
nut  ennenkin  Kuksaa!  Tässä  Kuksan 
numerossa näemme yhden sykähdyttä-
vän  totuuden  eräästä  lippukuntalaises-
tamme, näin se vain on! 

Jos sinusta tuntuu siltä, että jokin ystä-
väsi, joka kuuluu lippukuntaamme omaa 
jonkin julkisuuden henkilön piirteitä, niin 
ulkoisesti kuin sisimmässään, ilmoita sii-
tä meille ja lähetä kuvanäytteet, otamme 
niitä ilomielin vastaan! 

Nyt  kuitenkin aiheeseen,  olemme Kuk-
san  toimituksen  kanssa  havainneet 
epäilyttäviä  liikkeitä  ja  mielenkiintoisia 
yhteneväisyyksiä.  Onko  eräällä  lippu-
kuntamme  jäsenellä  jotain  salattavaa, 
ehkä hänen pitäisi aukaista suunsa me-
lodisissa merkeissä, niin voisimme saa-
da varmuuden. Joten Julle, antaa kuu-
lua!  Lumikkovartion Julle,  on hämmäs-
tyttävän yhdennäköinen erään julkimon 

kanssa.  Katso vaikka itse jos et  usko! 
Tässä he ovat! Julius Makkonen ja Jus-
tin  Bieber!  Heissä on jotain  samaa,  et 
voi väittää vastaan! Eli ensi kerralla, kun 
näet  Jullen,  pyydä  häntä  päästämään 
muutama melodinen ääni sisimmästään, 
niin saat varmuuden, onko Jullella jotain 
salattavaa!         Pyry

AINA TALLELLA

Pökö

Seuraava kuksa 

Kuksan seuraava numero 1/2011 ilmestyy Ruoktulla. Lehteä 
jaetaan  paperisena  Ruoktulle  lähtijöille  ja  Ruoktun  jälkeen 
muillekin. Lehteen tulevat jutut ja kuvat on lähetettävä Hannul-
le (hannu.luukinen@uaz.fi) Helmikuun loppuun mennessä.

Kevään toinen Kuksa ilmestynee kauden päättyessä. Pökke-
löllä ilmestyy erikois-Kuksa ja sitten syksyn Kuksat kauden al-
kaessa ja itsenäisyyspäiväksi.

Lippukunnan tuo-
reimmat uutiset 
löytyvät netistä 
osoitteesta 
www.niittykarpat.fi 
kohdasta ”Kuksa”.


