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Pääkirjoitus
Kuinka on tähän jälleen tultu, kevät ke-
säksi muuttunut taas. Koulut lähestyvät 
loppuaan ja on aika suunnata ajatukset 
kohti  alkavaa kesää ja kesän partiotoi-
mintaa.  Kevät  on  ollut  täynnä  monen-
laista toimintaa, moni on varmasti tunte-
nut partion käyvän jopa työstä. Kesä tuo 
(kenties)  kaivatun  tauon  kiireisiin  niin 
partion kuin muunkin elämän osalta. On 
kuitenkin syytä muistaa, että vaikka ryh-

mät eivät ehkä kokoonnukkaan kesäisin, 
niin  partiota  on  kesälläkin.  On  syytä 
muistaa Ruotsissa järjestettävä Jambo-
ree,  Lapissa  järjestettävä  Hehku,  sekä 
lippukuntamme  oma  leiri  Pökkelö-City 
Hossassa.  Kesä  on  myös  erinomaista 
aikaa  järjestää  ryhmien  omia  leirejä. 
Rauhallista ja aktiivista kesää kaikille.

Anssi
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Terve kaikki partiolaiset!

Kesä tekee pikkuhiljaa tuloaan ja luonto 
alkaa vihertää. Mikäpä on mukavampaa 
kuin lähteä aurinkoisena päivänä partio-
retkelle  yhdessä  kavereiden  kanssa. 
Tänä  keväänäkin  on  ollut  monenlaista 
partiotoimintaa.  Minulle  tämän  kevään 
toiminnasta on erityisesti jäänyt mieleen 
Päkmä joka  järjestettiin  jälleen  tänäkin 
vuonna partiokämppämme lähimaastos-

sa.  Ensimmäistä  kertaa  kilpailijoita  il-
moittautui ennätysmäärä. Kisat menivät 
hienosti  kaikilla  vartioilla!  Päkmä  on 
myös hyvää harjoittelua Piirin kisoja var-
ten.

Toivotan kaikille hyvää kesää sekä mu-
kavia leirejä ja retkiä

Terveisin Lippukunnan 2 varajohtaja:

Riikka

Juoruja

Anssi Kulotiellä jotain salattavaa!?!

Kehotimme Kuksan päätoimittajaa Anssi Ku-
lotietä  avaamaan mystiset,  mustat  hiuksen-
sa,  jota  hän  on  viimeiset  viisi  vuotta,  ellei 
enemmänkin kasvattanut ja pitänyt ponnaril-
la.  Anssin  reaktiossa  oli  vaistottavissa  hä-
täännys ja pelko. Vastaukseksi  saimme jyr-
kän ein!

Hämmästyneinä  kuitenkin  pyysimme  häntä 
vaihtamaan  ponihäntänsä  edes  hevinuttu-
raan,  johon  hän  ei  myöskään  suostunut. 
Mystistä eikö vain? Mitä Anssin ponihäntä si-
sältääkään? Kuksa tarkkailee tilannetta.

Jukkis seikkailee keijumaassa

Kuksan  toimittajat  saivat  asianomai-
sen suorittaman tunnustuksen. Jukkis 
myönsi  pelaavansa  nettiroolipeli 
World of Warcraftia. Jukkis ei kuiten-
kaan kertonut,  missä ulottuvuudessa 
hänen haltijansa pomppii.

Hillat Hukassa

Kevään aikana on huomattu lippukuntamme 
seikkilijatyttöjen  ja  poikien  välistä  säpinää. 
Ovatkohan Hukat lähteneet hillastamaan, vai 
Hillat  hukastamaan?  Kuksan  toimitus  toimi-
tus on kuullut varmoja huhuja yöllisestä vispi-
länkaupasta  joukkueiden  välillä.  Tilannetta 
tarkkaillaan.

Onkohan Makella puhtaat 
jauhot pussissa?

Olemme  hiljattain  huomanneet, 
että Make on salamyhkäisesti maa-
lannut autoaan ja on oikein kertoil-
lut,  että  kuinka  he  ovat  Asserin 
kanssa vaihtaneet auton katon vä-
riä. Onko Make osallistunut kenties 
Ketunmaan  mafian  palvelukseen 
vai meniköhän Ultsin ja Maken väli-
nen autokauppa ihan puhtain  jau-
hoin? Tarkkailemme Kuksan toimi-
tuksen  kanssa,  miten  auton  sala-
peräinen  maalailu  jatkuu  Toimitus 
ottaa  vastaan  näköhavaintoja  ja 
muutoksia liittyen Maken autoon.
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KIRKKOHERRANVIRASTO 
EVAKKOON KOTIKOLOLLE

Elämässä  menee  yleensä  näin:  Moni 
asia hyvin ja kohdallaan, ja on asioita, 
jotka syystä  tai  toisesta  tökkivät.  Näin 
kuvaan  omia  tuntemuksiani  seurakun-
tamme  ja  omasta  henkilökoh-
taisestakin näkökulmas-
ta.

On kohdallaan ja 
iloitsen:  henki-
löstö  ja  luotta-
muselimet srk:s-
sa,  resursseja 
toimintaan  on  hy-
vin, monet työalat ku-
koistavat. Partioon olen eri-
tyisen  tyytyväinen,  kiitos  teille  aktiivi-
suudesta!

Joku tökkii ja hiertää: remontit jatkuvat. 
Pappila,  vanha,  kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennuksemme, joudutaan yli 
30 vuotta  sitten tehtyjen korjausvirhei-
den takia remontoimaan perusteellises-
ti.  Olemme nyt eläneet 3 vuotta remon-
tin  keskellä  ja  ainakin vuosi  vielä  me-
nee. Oma terveyskin on vähän reistail-
lut, mutta ei siitä sen enempää.

Kirkkoherranvirasto joutuu remontin alta 
evakkoon. Kirkkoneuvosto päätti että se 
siirtyy  Kotikololle.  Tarvitsemme  sen 

käyttöön Kotikolon maantien puoleisen 
päädyn kaksi  huonetta ja parkkipaikan 
puoleisen sisäänkäynnin.  Muutto on jo 
alkanut. Kirjoitan tätä istuen ensimmäis-
tä kertaa koneeni ääressä tässä työpis-
teessä.  Rauni-kanslisti  toimistonsa 
kanssa muuttaa kesällä.

Muilta osin Kotikolo jää en-
tiseen  käyttöön.  Par-

tion sisäänkäynti on 
srk-talon  puolei-
sesta  päätyoves-
ta, ja ns. nuorten-
kolo  tulee  sudari-

toiminnan  tukikoh-
daksi.  Partiokalustei-

den  muutossa  tarvitsem-
me  teidän  apua.  Näin  olemme 

Maken kanssa suunnitelleet.

Ja  vielä  toinen  juttu.  Pappilan  pihara-
kennukseen  tehdään  kesän  aikana 
muutostöitä. Lähetysvintti laajenee par-
tiovaraston päällä,  ja  avokaiteen tilalle 
tulee  umpiseinät.  Varasto  ei  pienene 
kuin ilmatilaltaan, mutta remontti hetkel-
lisesti sekoittaa tilannetta.

Olen  iloinnut  siitä,  kuinka  joustavasti 
työntekijät ja muut toimijat ovat sopeu-
tuneet näihin väliaikaisjärjestelyihin. Us-
kon ja toivon, että edelleen selviämme.

Hyvää kesää toivottaen

Ilkka -kirkkoherra
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Partiouutisia

Ansioituneita
Leirikirkossa 17.4 jaettiin ansiomerkke-
jä,  päättötodistuksia  ja  palkintoja  seu-
raavasti:

Mannerheimsolki II lk:  Jasse Lahden-
perä. 

Louhisudensolki: Heidi Korhonen

Vartionjohtajan  valtakirja:  Mikael 
Hakkola, Rose Heikura, Teemu Junttila, 
Heidi  Kela,  Santeri  Korpinen,  Jarkko 
Kulha, Annika Laava, Julius Makkonen, 
Severi Mustapää, Oskari Tavasti, Venla 
Tikkanen,  Noora  Tolonen,  Jimi  Wege-
lius.

Vanhemmaksi  vartionjohtajaksi  val-
mistuivat:  Emilia Heiskari, Jonna Här-
mä, Sanni Junttola, Moonika Kinnunen, 
Henri  Kivimäki,  Noora  Martinkauppi, 
Tanja  Paakkari,  Veikko  Rantakokko, 
Juulia Tavasti.

Assistenteiksi  valmistuivat:  Sakari 
Hakkola, Jaakko Junttola, Asser Korho-
nen, Ossi Pietilä, Aki Saarela

Palkinto Mafeking (Mafecafe) aktiivi-
suudesta ja  uniformun käyttämises-
tä:  Mikael Hakkola, Juulia Tavasti, As-
ser Korhonen, Pyry Lahdenperä

Partionjohtajan valtakirja: Anssi Kulo-
tie,  Riikka  Lehtonen,  Jani  Luukinen, 
Sami Rönkkö

Kuksa  onnittelee  kaikkia  palkittuja  ja 
valmistuneita! Anssi

Juttukisan tilanne
Hannu lupasi  tarjota partiotyylisen juh-
laillallisen niille jotka tänä vuonna kirjoit-
tavat eniten juttuja Kuksaan.

Tilanne tällä  hetkellä:  Juolukat 6 pis-
tettä,  Muorit,  Kirsikat  Lumikot  ja 
Ruusunmarjat  2  pistettä,  Hillat  ja 
Naalit 1 piste. 

Jutuille annetut pisteet on merkitty täh-
dillä (  )✰

Menestystä Valopäässä
Oulussa  15.5.  järjestetyssä  Valopää-
kisassa LNK menestyi huimasti:

Sudenpennut:
1. Kirsikat 1
3. Kirsikat 2

Seikkailijat:
1. Juolukat
8. Hillat 1

Lue tarkemmat tulokset piirin sivuilta.

Telkät voitti Ilvesrallin

Oulaisissa 7.5.2011 järjestetyssä Ilves-
ralli'11-pt-kisassa  Telkät  voittivat  vih-
reän sarjan. Oranssissa sarjassa Juolu-
kat tulivat sijalle 9. HL
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Jänkäsudet
Niittykärppien  hallitus  ei 
ole  saanut  käsiteltäväk-

seen uusia jänkäsusihake-
muksia.  Nouda lomake nettisivuilta tai 
kololta ja ano jänkäsusimerkkejä!HL

Kämpän uusi vesiposti
Kuten  moni  var-
masti jo tietääkin, 
saimme  viime 
syksynä  Partio-
kämpälle  uuden 
vesipostin.  Vesi-
posti  sijaitsee 
kämpälle  mene-
vän metsätien al-
kupäässä vesilai-
toksen  pumppaamon  pihassa.  Ennen 
vesipostin  saamista  kämpälle  saatiin 
vettä  pumppaamon  seinässä  olevasta 
letkusta, joka tapasi jäätyä talvisin. Uu-
dessa vesipostissa on mekanismi, jon-
ka  pitäisi  estää  jäätyminen  pakkasilla. 
Jos siis  olet  menossa kämpälle  leirille 
tai retkelle, niin käy toki ”Vessulla” ha-
kemassa vedet :) Anssi

Erätaito I 23.- 25.9.2011 
Tule  oppimaan  retkeilytaitoja  hy-

vässä seurassa syksyisissä tunnelmis-
sa!  Luvassa  on  eräruokien  kokkailua, 
uusien taitojen oppimista, majoittumista 
syksyisessä  luonnossa,  mahtavia  mai-
semia sekä tietysti uusia partiokaverei-
ta! Kurssi on suunnattu yli 13-vuotiaille.

Ilmoittautuminen tapahtuu 1.9. mennes-
sä piirin sivujen kautta. Lisätietoja Toni 
Pulkkinen, 040 537 2519.

Partioaitta myyty ruotsalaisille
Juuri Kuksan ollessa menossa painoon, 
tuli toimitukseen tieto, että Pääkaupun-
kiseudun Partiosäätiö  ja  Hämeen Par-
tiosäätiö  ovat  16.5.2011  toteutetulla 
kaupalla myyneet koko Partioaitta Oy:n 
osakekannan. ruotsalaiselle Fenix Out-
door Ab:lle. Fenix Outdoor AB on pörs-
silistattu  yhtiö,  jonka  liikevaihto  on  n. 
148  Meur  ja  joka  omistaa  Ruotsissa 
partiokauppoja vastaavan Naturkompa-
niet -ketjun. HL

Hehku on jo lähellä
Kesä lähestyy jo kovaa vauhtia ja lip-
pukuntamme sudenpentu- ja seikkaili-
jaosasto valmistautuvat sen myötä La-
pin piirileiriin, Hehkuun, joka pidetään 
Muonion Torassiepissä 15-18.6.

Huhtikuun sitovan ilmoittautumisen jäl-
keen kasaan on saatu 370 innokasta 
leirille  lähtijää,  joista  huimat  105  on 
Niittykärpistä. 

LNK:ta  pyydettiin  myös  suunnittele-
maan leirin seikkailijaohjelma ja lippu-
kuntamme hehkukontakti  Jaakko Kor-
teniemen mukaan valmistelut ovat me-
nossa jo hyvällä mallilla ja  leiristä on 
tulossa MAHTAVA! 

Ansku
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Vaeltajavaltakuntaan  
ilmoittaudutaan nyt!

Tapahtuma järjestetään Himoksella 
27.–28.8. Viikonlopussa tarjoillaan vael-
tajille monipuolisia aktiviteetteja. Ilmoit-
tautumiset 10.6. mennessä.

Lisätietoja tapahtumasta: 
www.partio.fi/vaeltajavaltakunta.

Adventtikalenteriprojekti
Piirin talousryhmä etsii  adventtika-

lenteriprojektiin  pestiläisiä.  Projektiryh-
män tehtävänä on kouluttaa ja tiedottaa 
lippukunnan  kalenteriasiamiehiä  ja 
mahdollisesti  kehittää  myynninedistä-
miskampanjoita.  Projektiryhmän  varsi-
nainen toiminta-aika on syksyllä ennen 
myynnin  alkamista  lippukunnan  kalen-
teriasiamiesten  kouluttamisen  parissa 
sekä myynnin aikana yhteydenpito hei-
hin.  Lisätietoja  saat  Liisa  Pahkalalta, 
liisa.pahkala@pohjanmaa.partio.fi. 

Piiriuutiset Navakassa
Pohjanmaan  Partiolaiset  ry:n  säh-

köinen  tiedote  Navakka  ilmestyy  kuu-
kausittain. Lippukunnilla ja piirin luottik-
silla on mahdollisuus mainostaa Nava-
kassa omia tulevia tapahtumiaan. Säh-
köinen postituslista on kaikille piirimme 
partiolaisille avoin ja Navakan voi lukea 
myös  piirin  verkkosivuilta  osoitteessa: 

www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/na-
vakka.

Halutessasi  liittyä  sähköiselle  postitus-
listalle  tai  erota  siltä,  mene  osoittee-
seen:

https://pohjanmaa.partio.fi/
cgi-bin/mailman/listinfo/pp-yleinen.

Pestattuja
Limingan  Partiotyön  Tuen  hallitukseen 
Pirjo Mäkelän tilalle valittiin Miika Kilpe-
läinen. HL

Trangian kaasupolttimesta löytyy  
reilusti tehoa

Jos reippaasti pohottaa, niin voi käydä 
kuten Telkille; Trangian alumiinikattilas-
ta paloi pohja puhki. 

Asiaa tosin auttoi se, että kyseisen pa-
dan sisään oli juuttunut toinen kattila. 

HL

http://www.partio.fi/vaeltajavaltakunta
http://www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/navakka
http://www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/navakka
javascript:void(window.open('/webmail/dimp/compose.php?to=liisa.pahkala%2540pohjanmaa.partio.fi&type=new&popup=1',%20'',%20'width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
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Retki- ja leirijuttuja
Tällä palstalla Kuksa julkaisee juttuja Niittykärppien tekemistä retkistä. Lue myös 
juttu waarien pääsiäisvaelluksesta s. 15 sekä kertomus Ruoktusta s. 19.

Muorit uhmasivat Koitelinkoskea 
Lauantaina 7.5.2011 lähti  rohkea kuu-
den hengen Muori-joukko, Jutta, Karkki, 
Hanna,  RiikkaL,  Riik-
kaM  jaReettaO  otta-
maan uuden haasteen 
vastaan.  Hossan  joet 
ja  Liminkajoen  kuohut 
kokeneina he päättivät 
tehdä  uuden  alueval-
tauksen ja kokeilla, mi-
ten  Muorit,  kumivene 
ja  kolmen  kilometrin 
pituinen  koskialue  so-
pivat yhteen. 

Koitelinkosken parkkipaikalla oli vastas-
sa kaksi opasta varusteiden ja kumive-
neen  kanssa.  He  ohjasivat  laskijaryh-
män sopivaan rantaan,  ja  valmistautu-
minen  alkoi.  Päälle  puettiin  sadevaat-
teet, kumisaappaat, pelastusliivit ja ky-
pärät.  Ennen  veneeseen  nousemista 
annettiin seuraavanlaisia ohjeita: 1. yri-
tä pysyä veneessä, 2. jos et  pysy ve-
neessä, pidä naruista kiinni, 3. jos tiput 
kokonaan,  kaveri  heittää  köyden  pe-
rään, 4. jos köysi ei yllä, yritä pysyä pin-
nalla, 5. jos et tykkää melontakaverista, 
tökkää se  melan  varrella  koskeen.  Li-
säksi saimme opastusta melomisteknii-
kasta.  Ohjeiden jälkeen,  keltaiset  hou-
sunlahkeet hieman tutisten, ryhmä nou-

si  veneeseen  ja  lähti  melomaan  kohti 
koskea. 

Aallot  alkoivat  lyödä  edessä  melovien 
jalkojen  alla,  ja 
vettä  pirskahteli 
silmille. Vene liu-
kui  kuitenkin  hy-
vässä  linjassa 
ensimmäisten 
kuohujen  yli. 
Myös  toinen  ko-
vempi  virtaus-
kohta  onnistuttiin 
ylittämään melko 
sujuvasti,  vaikka 

aaltojen  alta  paljastuvat  terävät  kivet 
uhkasivatkin kumiveneen pohjaa ja me-
lonnan  suuntaa.  Suvannolla  meloessa 
Muorit  luulivat  päässeensä  vähällä, 
kunnes näkivät viimeisen ylitettävän vir-
tauskohdan.  Aallot  löivät  metrisinä,  ja 
virtaukset tuntuivat oikein linkoavan vet-
tä pohjasta pintaan. ”Nyt melokaa lujaa” 
huusi opas, ja näin tehtiin. 

Heti ensimmäinen aalto nielaisi edessä 
melovan  Karkin  kokonaan  alleen.  Na-
ruista ja kavereista tiukasti kiinni pitäen, 
Karkki onnistui kuitenkin pysymään hy-
vin kyydissä. Huonommin kävi Riikalle, 
joka  pomppoilevassa  aallokossa  hor-
jahti hetkeksi yli veneen. Opas kannusti 
melomaan  lujemmin,  ja  pyöräytti  ve-

Kuva: Ulla Tuomela



Kuksa 2/2011 9  Kesäkuussa 2011

neen suurten aaltojen yli  sillä hinnalla, 
että joutui itsekin käymään aallon alla. 
Hurjassa virrassa litimärät Muorit meloi-
vat  kaikilla  voimillaan,  jottei  vene kaa-
tuisi  tai  paiskautuisi  kiville.  Kovan koi-
toksen  jälkeen,  vene  liukuikin  turvalli-
sesti väljemmille vesille, ja vihdoin ran-
taan. 

Koskenlaskun jälkeen Muoreille maistui 
nuotiolla  istuskelu  ja  nokipannukahvit. 
Koski  oli  kova ja jylhä,  mutta ehdotto-
masti  kokemisen  arvoinen.  Voipi  olla, 
että  taas  astetta  etevämpänä  Muorit 
suuntaavat kumiveneen kanssa seuraa-
vaksi vähän suuremmille vesille. ( ✰ ✰ )

Jutta  

JAMBOREEUUTISIA
Päivä päivältä leiri lähestyy ja valmiste-
lut  ovat  jo  kovassa vauhdissa. 
Leiriläistenkin  fiilikset  alka-
vat jo nousta ja leiriä odo-
tetaan  jo  innokkaasti. 
Kevään aikana on leiri-
lippukunnallamme  ollut 
jo yksi ennakkotapaami-
nen  joka  pidettiin  Tuh-
kasenjärven  Partiokäm-
pällä.  Toinen  tapaaminen 
on toukokuun aikana ja päiviä 
tapaamiseen lasketaan jo innokkai-
na.  Viime  tapaamisessa  tutustuimme 
muihin leirilippukuntamme jäseniin, jotka 
tulevat Kempeleestä, Ilmajoelta, Jurvas-
ta ja mahdollisesti muutama myös Vaa-
sasta. Teimme paljon hienoja suunnitel-
mia leirimme suhteen ja suunnittelimme 
mm. erittäin hienon leiriportin ja muuta 
mukavaa  myös  ohikulkijoiden  iloksi. 

Seuraavassa  tapaamisessa  on  tarkoi-
tuksemme  kai  kokeilla  ainakin 

kuinka suunnitelmiemme to-
teutus  onnistuukaan käy-

tännössä  ja  muutakin 
tärkeää infoa leiristä on 
vielä  tulossa.  Home 
Hospitalitystäkin  on 
alettu ottamaan yhteyttä 

majoituksesta  kiinnostu-
neisiin  perheisiin,  joten 

nähtäväksi  jää  saammeko 
mekin lähiympäristöömme kesän lo-

pulla  ulkomaalaisia  vieraita.  Tällä  het-
kellä jamboreen tiimoilta ei muita uusia 
uutisia ole, vaan tuomme mukanamme 
sitten leiriltä paljon kansainvälistä suur-
leiritunnelmaa, jota pyrimme sitten jaka-
maan hieman teille kaikille kuksan väli-
tyksellä.

    Suikki
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MIKÄ IHMEEN POLETTI?
Monia pikkupartiolaisia ovat varmasti kummastuttaneet nämä mysteeriset lätyskät, 
joita löytyy hieman vanhempien partiolaisten vasemmilta olkapäiltä. Kyseessä on 
siis polettimerkki, eli poletti. Polettimerkin pohjaväri kertoo osaston, jossa sen kan-
taja on pestissä. Nauhojen määrä taas sen, paljonko koulutusta on takana ja väri 
sen onko kyseessä tavallinen tallaaja vai isompi jehu.  

Miettiessäsi poletinomistajan osastoa aloita katsomalla poletin pohjaväriä:

Keltainen 
sudenpennut

Oranssi 
seikkailijat

Violetti
tarpojat

Vihreä
Samoajat

Ruskea
vaeltajat

Harmaa
Muorit ja Waarit

Musta
Mafeking

Sininen
Tuki&huolto

Punainen 
Johto( lpkj:t ja JN.) 

Sen jälkeen tarkasta ovatko poletin nauhat keltaiset vai valkoiset:

Jos nauhat ovat valkoiset: 

I II I'I III
Vjo. Vj. Vvj. Ass.

Jos nauhat ovat keltaiset:

I II I'I III
nj. pj. ovj. oj.

Jos keltaisten nauhojen päällä on lilja, kysees-
sä on lpkj tai lpkvj.

Loppuun vielä pieni esimerkki: Kun pohjaväri on violetti ja poletissa on 
2 ½ nauhaa, tarkoittaa se että kyseinen henkilö on Tarpojaosastossa 
työskentelevä vvj. eli vanhempi vartionjohtaja Ansku

P.S Lyhenteet löytyvät viime Kuksasta s. 24.

LAINATTUA
...Yli kahdeksaakymmentä käyvä mies vuoleskeli lastuja sytykkeiksi ja kertoi, että  
ei ole enää pariin vuoteen jaksanut yöpyä metsässä. "Melkein 70 vuotta olin joka  
kesä laavulla yötä." Sitten Topi kertoi, miten oli sen rakentanut, miten laitettiin tu-
kipuut, kangas, hakoja pohjalle ja nuotio eteen, jos oli viileä yö tulossa. Tyynyksi  
tuli reppu ja peitoksi takki. "Ja lopuksi aina siunasin itteni", hän sanoi. "Kun aina  
päivän lopuksi ittensä siunaa, ei koskaan tarvitse pelätä mitään." Topi ihmetteli,  
miksi niin moni nykyään pelkää olla metsässä. "Metsä on ollut minulle aina turva-
paikka, enkä ole koskaan siellä pelännyt, en pienenä poikanakaan"...  

(Koti-lehti 3/2011)

I'I
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HAVU 2012 -kuulumiset

Pohjanmaan Partiolaisten piirileiri  Havu 
2012  järjestetään  30.7.-3.8.2012  Mai-
janlammen leirialueella Taivalkoskella. 
Leiriläisiä arvioidaan tulevan 1700-1800.

Pyrkimys on järjestää leiri,  joka jää jo-
kaisen leiriläisen ja tekijän mieleen mu-
kavana tapahtumana. Leirin on tarkoitus 
antaa lisää kipinää niin lippukunnan kuin 
yksittäisen partiolaisenkin toimintaan.

Piirihenki ja yhdessä tekeminen näky-
vät  jo  suunnitteluvaiheessa.  ”Tehdään 
leiri yhdessä” on viesti siitä että kaikilla 
on mahdollisuus päästä mukaan toteut-
tamaan  leiriä.  Se  myös tarkoittaa  sitä, 
että leiriä  eivät  tee vain pesteissä ole-
vat, vaan leiri syntyy kaikista leiriläisistä.

Perinteinen ohjelma  sisältää partiotai-
toja sekä piirin historiaa ja perinteitä. 

Hienot  Rakennelmat  ja  kädentaidot 
ovat  aina  osa  partioleiriä.  Ohjelmassa 
on enemmän rakentelua kuin aiemmin, 
joten köytökset ja muut niksit kannattaa 
harjoitella jo tänä kesänä hyvin.

Ikäkausien partio-ohjelma tarjoaa pal-
jon  toimintaa  niin  savuihin,  kuin  muu-
hunkin ohjelmaan. Tavoite on että leirillä 
toimitaan mahdollisimman paljon nykyi-
sen partio-ohjelman mukaan.

Havu noudattelee muilta suurleireiltä 
tuttua kaavaa.  Leirin  ylin  johto vastaa 
leirin  kokonaisuudesta,  leiri  on  jaettu 

muutamaan alaleiriin,  joiden johto vas-
taa alaleirien toiminnasta leirin aikana. 

Alaleirin koko on noin 400-500 leiriläistä. 
Alaleirissä toimii kyläkeittiö, jossa muo-
nitus  hoidetaan.  Havulle  on  tulossa 
myös perheleiri omaksi alaleirikseen.

Alaleirin pienempi yksikkö on savu, joka 
koostuu yhdestä tai useammasta lippu-
kunnasta. Kaikki asuvat oman lippukun-
tansa savussa.

Ohjelmaa  tehdään  teemalaaksoissa, 
joiden  vaativuus  vaihtelee  kunkin  ikä-
kauden tarpeiden mukaan.

Kuten  aina  suurleireillä,  Havun  ohjel-
maan kuuluvat isot yhteiset tapahtumat, 
mutta myös alaleirien ohjelmille on va-
rattu  aikaa.  Ohjelman lisäksi  vapaa-ai-
kaakin  on  tarjolla.  Tarjolla  on  myös 
haikki,  jonka  jälkeen  pääsee  saunaan. 
Suihkussa voi käydä joka päivä.

Kaikkein  paras  piirileiri  ikinä syntyy 
siten, että kerrot toiveista ja ideoista lei-
rin staabille. Lähetä sähköpostilla asioita 
ja ajatuksia tiedoksi, kysymyksiä vastat-
tavaksi tai ilmianna leirille hyviä tekijöitä. 
Staabi  odottaa  yhteydenottoja!  Yhteys-
tiedot löytyvät piirin nettisivuilta.

Katso leirin avoimet pestit: 
http://www.pohjanmaa.partio.fi/piiri/pestit/projektit/ 

Tutustu myös leirin sivuihin: 
www.pohjanmaa.partio.fi/havu  .   ja seu-
raa suunnittelun etenemistä leirin Face-
book-sivulla. HL
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Päkmä2011 tulokset 

Sij. Vartiot Yht. 1.t 2.t 3.t 4.t 5.t 6.t 7.t 8.t 9.t

Maxpisteet 40,0 5,0 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1. LumiPihlajat 36,5 5,0 3,0 2,0 5,0 5,0 4,5 4,5 2,5 5,0

2. Hilla II 30,1 5,0  3,0 2,0 5,0 3,3 3,8 2,0 2,0 4,0

3. Telkät        28,5 4,0 3,0 2,0 5,0 1,5 4,0 4,0 2,0 3,0

4. Juolukat     27,0 5,0 3,0 2,0 3,0 0,0 4,0 5,0 2,0 3,0

5. Ruusunmarjat 26,2 4,0 3,0 2,0 3,0 0,7 3,5 4,0 1,0 5,0

6. Hilla I   24,3 3,5 3,0 2,0 3,0 0,0 3,8 4,0 2,0 3,0

7. Naalit 21,2 2,5 3,0 2,0 4,0 0,7 3,0 4,0 2,0 0,0

8. Kanervat 20,2 4,0 3,0 2,0 3,0 0,2 0,0 4,0 1,0 3,0

9. Karhut    16,7 3,5 3,0 2,0 0,0 0,2 0,0 3,0 1,0 4,0

10. Hukat     16,0 2,0 3,0 2,0 0,0 1,5 2,5 4,0 1,0 0,0

kesk. Piisamit 15,5 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 2,5 2,0 1,0 -

Sij. Sudarit Yht. 1.t 2.t 3.t 6.t 7.t 8.t 9.t

Maxpisteet 30,0 5,0 3,0 2,0

Suden-
pennut
eivät

tehneet 
näitä

tehtäviä

5,0 5,0 5,0 5,0

1. Pienet sienet 22,9 4,5 3,0 2,0 5,0 2,0 2,0 4,4

2. Kirsikka 22,4 3,5 3,0 2,0 5,0 3,0 1,5 4,4

3. Vasalauma 19,1 3,5 3,0 2,0 5,0 1,0 1,5 3,1

4. Karpalot    19,0 2,0 3,0 2,0 5,0 1,5 0,5 5,0

5. Sudet      18,8 3,5 3,0 2,0 5,0 1,5 2,5 1,3

6. Merikotkat 18,6 3,5 3,0 2,0 5,0 1,0 1,0 3,1

7. Kärpät  18,6 3,0 3,0 2,0 5,0 2,0 0,5 3,1

8. Kotkat  14,3 2,0 3,0 2,0 5,0 1,0 0,0 1,3 
Tehtävät: 

1: Keppiporo
2: Hyvä käytös
3: Ajoissa kotiin

4: Omat ja vieraat porot
5: Halkaisu
6: Lapin sapuska

7: Porokolari
8: Lapintietäjä
9: Juokse porosein 
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Haastatteluja hetki ennen PäKMää
PIISAMIT

Miltä tuntuu ? Hyvältä

Mitkä on odotukset ennen kisaa? Tietenki voitto !

Ootteko reenannu paljo? Ei!  (Hetken  kuluttua)  ....no  joo, 
pikkusen…:D

Terveisiä?Ei haluta lähettää terveisiä 

KUVA TÄHÄN

KUVA TÄHÄN

JAAKKO  JUNTTOLA,  RASTIPÄÄLLIKKÖ  (nöyrin  anteeksi-
pyyntö haastattelijalta joka erehtyi kutsumaan rastihenkilöksi)

Mitä kuuluu ? Hyvää

Jännittääkö ? Ei

Oletko ekaa kertaa rastilla ? En

Miltä tuntuu? Ihan hyvä fiilis, on kiva ilma

Mitä teet jos erinäiset villipedot uhkaavat sinua rastilla ol-
lessasi ? Nostan  Sakarin  hartioilleni  ja  pinkaisen  pakoon.  
(Viimeinen vastaus oli haastattelijan mielestä erittäin hellyyttä-
vä. Kaveria ei jätetä!) Fanni

PökkelöGallup Odotatko Pökkelöä ja aiotko itse lähteä sinne?

Anni-Mari Leppä-
niemi En nyt suu-
remmin ja ehkä pa-
riksi päiväksi jos 
kyydit järjestyy.

Hannu Luukinen
Kiva olisi lähteä ja koe-
ponnistaa saaren sauna, 
mutta en tiedä ehdinkö 
lähteä.

Fanni Anttila
En oota, koska 
en pääse sinne 
ku meen jambo-
reelle.

Jimi Wegelius 
En odota, enkä 
ajatellut men-
nä.

Pyry 
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PÄKMÄ 2011
Kuuden maissa 15. 4. 2011 kämpällä ta-
pahtui,  koska  hallitus  kokoontui,  jonka 
jälkeen alkoikin jo perinteeksi  muodos-
tuneen  PÄKMÄ-partiotaitokisan  valmis-
telut.

Hallituksen jälkeen Jukkis opetti Samille 
pisteenlaskuohjelman käyttöä ja poijjaat 
lämmittivät saunaa, jossa oli määrä sau-
noa iltamyöhään. Seuraavaksi alkoi ve-
denhaku ja rastien valmistelu. Keppipo-
ron keppien ja sarvien metsästys alkoi 
tiiviissä  tunnelmissa,  jonka  jälkeen 
aloimme viettää rauhallista kämppäiltaa 
ja kuunnella Itävaltalaista alppijääkärien 
marssilauluja.

Sauna  alkoi  jo  käydä  kuumana,  joten 
päätimme mennä kurkistamaan, kuinka 
saunademonit riehuvat kiukaassa. Sau-
na oli lämmin ja viihdyimme siellä usean 
tovin  mietiskellen  elämän  viisauksia 
sekä poliittisia, että historiallisia asioita.

Saunasta saavuttuamme saimme arwon 
waarein mahtipontisen idean haastatella 
kisan  johtajaa  näin  ennen kisaa.  Kello 
oli tosin vartin yli yksi ja neiti kisanjohta-
ja  nukkui,  kuin  tyytyväinen  vompatti 
kämpän länsipäädyssä. Otimme reippai-
na miehinä kännykän äänitysominaisuu-
den  käyttöön  ja  kirjasimme muutaman 
polttavan kysymyksen paperille.

Tässä on kisajohtajattaren lämmin vas-
taanotto:

Pidimme valot kiinni ja esitimme muuta-
man kysymyksen.

P – Mitä teet juuri nyt? F – Yritän saada 
unta
P - Mitä odotat kisalta? F – Että kaikki 
menee hyvin ja saamme mukavan kisa-
päivän. (Taustalla kuuluu Eepun valitus-
ta)
P – Mitä haluaisit tehdä juuri nyt? 
F – No arvaa, nukkua varmaan.
P – Oletko ihastunut Samiin? 
F – Samiin, Sami kuka? No en kyllä ke-
henkään Samiin… Tällä hetkellä.
P – Mitenkäs olisi? F – Mikä, mikä niin?
P – Lapio. F – No lapio on ihan hyvä jut-
tu joo.
P – Kiitos ja hyvää yötä. F- Te luulitte 
ihan selvästi, että mää nukun… - Pyry

Kisa-aamu  alkoi  kahvilla  ja  väsyneillä 
rastihenkilöillä.  Pian  saapuivat  paikalle 
Heikki,  Riikka ja  itse kokkimme Samu. 
Pikkuhiljaa kämpälle valui  myös kisaili-
joita joita ahdistelimme haastatteluilla ja 
kameran linssillä. Sää oli mitä mainioin, 
aurinko paistoi,  mutta tuuli hieman kyl-
mensi ilmaa, mikä oli valitettavaa. Kisa 
oli tänä vuonna poikkeuksellinen, koska 
kisavartioita  oli  11  ja  sudenpentujen 
joukkueita oli peräti 8. Yhteensä siis 19 
kisajoukkuetta eli noin 100 osallistujaa.

Kisat alkoivat hartaudella, jonka piti An-
na-Maari  Ruotanen.  Heti  hartauden  ja 
ohjeidenannon jälkeen oli lähtötehtävän 
aika, jossa tuli rakentaa mallinmukainen 
keppiporo.  Lähtötehtävä  sujui  hyvin  ja 
sai paljon kiitosta. Kaikki kisailijat ehtivät 
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ajoissa kyhätä keppiporon ja jatkaa mat-
kaa  seuraavalle  rastille.  Sudenpennut 
menivät suoraan ea-rastille ja vanhem-
mat jatkoivat pistesuunnistukseen, jonka 
jälkeen  oli  halkaisutehtävän  vuoro.  Ki-
sailijoiden tehtävänä oli  halkaista halko 
mahdollisimman  moneen  osaan  kah-
dessa  minuutissa.  Seuraavaksi  olikin 
varmasti  kisan  parhaan  hetken  aika  – 
ruokarastin! Herkkuruokana oli lapin sa-
puska, eli (melkein) poron lihaa ja pottu-
muusia.  Makuelämykset  olivat  kuulem-
ma herkullisia ja päätä huimaavia.

Matkan varrella oli sattunut ikävä poro-
kolari, jonka uhreja kisailijoiden tuli osa-
ta  hoitaa.  Lapintietäjä-rastilla  taas  tuli 
tietää  vastaukset  kiperiin  lappiaiheisiin 
kysymyksiin.  Viimeisenä rastina oli  tie-

tenkin kiritaival, jossa vartioiden tuli rat-
kaista kiperä morseviesti. Kirjallisuuden 
käyttöä ei ollut kielletty, joten yksi vartio 
älysi käyttää morseavainta – tuloksetta. 
Vain muutama vartio sai viestin melkein 
oikein. Ainoa virhe oli se, että he eivät 
tajunneet, että r- ja k-kirjaimet oli kään-
netty toisin päin. Oikea vastaus olisi ol-
lut  "Joulupurin  pokot  syövät  puuroa". 
Kukaan ei  saanut  ratkaistua viestiä  oi-
kein joten kaikki sidottiin jaloista toisiin-
sa ja lähetettiin matkaan.

Kokonaisuudessaan kisa sujui  hyvin ja 
mukana oli ennätysmäärä osaanottajia. 
Palkintojen  jako  ja  loppusiivous  sujui 
myös hyvin ja ongelmitta ja kaikki lähti-
vät tyytyväisinä kotiin!

Waarien pääsiäisvaellus
Anssi pyysi minua ja Heikkiä suunnitte-
lemaan  Waarien  pääsiäisvaelluksen, 
koska  meillä  oli  siihen  jo  valmis  idea. 
Suunnitelma  oli  vaeltaa  Hossassa  kol-
me vuorokautta. Aioimme hiihdellä Hos-
san  opastuskeskukselta  ensimmäisenä 
iltana Kangaslammille. Sieltä matka jat-
kuisi Puukkojärven kautta Laukkujärvel-
le. Kolmannen päivän etappipaikat olisi-
vat Värikallio ja Ala-Valkeinen. Viimeise-
nä päivänä oli tarkoitus hiihdellä Jatko-
salmeen ja hypätä sieltä auton kyytiin.

Loppujen lopuksi kävi niin, ettei vaelluk-
selle lähtenyt meidän lisäksi ketään mui-
ta. Koska lähtö jäi myöhään iltapäivälle, 

olimme perilläkin aika myöhään. Hossan 
lumitilanne näytti heikohkolta, joten pää-
timmekin  mennä  autolla  Hossalaislam-
mille  saakka  ja  jatkaa  siitä  hiihtämällä 
Muikkupuron  suuntaan.  Muikkupurolla 
totesimme, että keliä löytyy sen verran, 
että  voimme  jatkaa  Ala-Valkeiselle 
saakka,  jossa  yövyimmekin  ensimmäi-
sen yön.

Aamulla kiersimme Ala-Valkeisen ympä-
ri kävellen. Sitten nappasimme rinkat ja 
sukset kämpältä mukaan ja palasimme 
autolle. Koska lunta oli aika vähän, pää-
timme  jättää  sukset  autolle  ja  jatkaa 
matkaa kävellen. (Jatkuu s. 16.. .)
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Naalien kokous 15. 3. 2011
Kokous alkoi noin 17.30, vahvuus 1 + 8, 
mutta missä oli Pyry? Saatte miettiä sitä 
hetken.

Oltais haluttu olla konkkaa, mutta ilkeä 
Jani  ei  antanut,  koska… Ohjelmistoon 
oli  merkitty,  että  meidän  piti  pystyttää 
teltta, eikä mikä tahansa teltta, vaan ka-
minateltta.  Huusimme  kuorossa 
”boooooooring”… Jani  sanoi,  että  siitä 
huolimatta  pystyttäisimme  sen  teltan. 
Sen  johdosta  aloimme juosta  yhdessä 
paniikkiympyrää.  Teltta  oli  jo  haettu  ja 
lapiot  heiluivat,  kun  SuperPyry  saapui 
paikalle. Silloin huomasimme, että teltta-
rakennelmasta puuttui eräs erittäin olel-
linen asia… KAMINA! ”Nakki” viuhui ja 
Tomi  lähti  Pyryn  kanssa  noutamaan 
puuttuvaa osaa.

Seuraavaksi tarvitsimme hieman puuta-
varaa ja sitähän löytyi, kuten aina Koti-
pietilän  läheltä.  Kolme  vapaaehtoista 
(enemmän  tai  vähemmän)  lähetettiin 
asialle.  Tällöin jo pari  pojista valmisteli 
riukupaikan ja sinne johtavan polun, to-
sin riuku jäi  tekemättä. Puutavara saa-
pui  ja  pääsimme itse  asiaan  eli  teltan 

pystytykseen. Teltta nousi harjakorkeu-
teensa uskomattomalla vauhdilla, vaikka 
pakkanen paukkui ja käytimme tavallis-
ten maakiilojen sijasta noudettua puuta-
varaa telttanarujen kiinnitykseen. Aloim-
me valitella kylmyyttä jolloin kuului käs-
ky ”Purkakaa Teltta a kerätkää tavarat 
paikoilleen” Hilasimme teltan, kaminan + 
muut vermeet varastoon.

Suureksi  iloksemme huomasimme nur-
kassa nipun vanhoja keihäitä/peitsiä to-
sin  pehmustettuja  versioita.  Päätimme 
järjestää vanhanajan turnajaiset Janin ja 
Pyryn  toimiessa  ratsujen  viroissa.  Pe-
russääntönä oli, että päähän eikä arkoi-
hin paikkoihin lyödä, muuten kaikki osu-
mat lasketaan, myös hevosen sai teila-
ta,  joka  osoittautui  aika  yleiseksi.  Jani 
joutui tosin ”syömään” yhden peitsen.

Finaalissa olivat Marlo hevosensa Saka-
rin kanssa vastassaan Niilo, hevosenan-
sa Tomi. Turnajaiset päättyivät Niilon ja 
Tomin voittoon.  Lopuksi  leikimme tolp-
pakinuskia,  lopettelimme  ja  lähdimme 
Homeen! (  )✰ Naalivartio

Waarien pääsiäisvaellus....(sivulta  15) 
Kuljimme Huosiharjua Laukkujärvelle ja 
jatkomme siitä edelleen Värikalliolle. Nyt 
lunta alkoi löytyä aina vaan enemmän. 
Lounastimme lihapyörteellä,  josta  Väri-
kalliolle päin lunta oli  jo puolireiteen ja 

hanki kantoi sen verran, että joka aske-
lella  joutui  nousemaan  pinnalle.  Sitten 
hanki  aina petti  jalan alla  ja  rinkka ry-
sähti ikävästi selkään. Oli kun olisi koko 
ajan  astellut  puolen  metrin  korkuisia 
portaita ylöspäin.  (Jatkuu s. 18...)
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Pyhän Yrjön juhlaillalliset
Pohjois-Pohjanmaan  Partiosäätiö  ja 
Partioperinneyhdistys  järjestivät  15.4. 
juhlaillallisen pyhän Yrjön ja par-
tiolaisten kunniaksi ravintola Hi-
likussa Oulussa. 

Kun  60-henkinen  juhlaväki  oli 
kokoontunut  paikalle,  illan 
isäntä Hannu Luukinen toivot-
ti  vieraat  tervetulleeksi  muis-
tellen  puheessaan  pyhän  Yr-
jön  legendaa.  Yhdessä  laule-
tun  ruokavirren  jälkeen  reipas 
tarjoilijajoukko kantoi vieraiden eteen 
kulholliset  kermaista  herkkutattikeit-
toa ja suppilovahveroita. 

Pääruokana  tarjottiin  "Lohikäärmeeltä 
säästyneen  karitsan  paahtopaistia"  li-
sukkeineen. Ruokaa odotellessa juhlijat 

lauloivat yhteislauluna Puolalaisen nuo-
tiolaulun. 

Illan  pääesiintyjänä  suurriistatutkija 
Samuli  Heikkinen puhui aiheesta 

"Karhu - metsiemme kunin-
gas".  Mainiossa  esitel-
mässä  tieto  ja  huumori 
täydensivät  toinen  toi-
siaan.

Jälkiruokana tarjottiin  mau-
kas Prinsessa Cleodolindan 

mustikkapiiras pashan ja vanil-
jakastikkeen kera.

Ilta  päättyi  luonnollisesti  sisaruspiiriin. 
Piirissä Hannu totesi, että edelliskerralla 
tehty lupaus uuden perinteen luomises-
ta onnistui ja että ensi vuonna jatketaan 
jälleen vastaavissa merkeissä. Kuksa

Kissa
Ikää ja vuotta on vaikea muistaa, mutta 
olisinko  ollut  kenties  kuudennella  tai 
seitsemännellä  luokalla,  luultavimmin 
kesälomalla, silloin kun Karpalovartio oli 
vielä hengissä ja  kota pystyssä.  Akutu 
oli niihin aikoihin liittynyt partioon ja mei-
tä Kotkiakin oli  vielä ainakin hengessä 
mukana  useampia.  Emme  olleet  kos-
kaan mitään maailman mahtavimpia yö-
herätysten  suunnittelijoita,  mutta  tällä 
kertaa meillä oli idea! Ja mikä erikoisin-
ta, vielä ilman pauketta.

Olimme suunnitelleet lähtevämme yöhe-
rättämään Karpaloita heidän kodalleen. 
Saimme porukan kokoon sen päivän ai-
kana, en kyllä muista paljon henkilöistä, 
jotka  olivat  mukana,  paitsi  Akutun  ja 
partion ulkopuolelta Fladin. Jaakko Virta 
taisi  olla  yksi  konkareista,  joka  sinä 
yönä  lähti  tekemään  mitä  inhottavinta 
yöherätystä  meidänkin  kannalta.  Joku 
meistä sai  hullun idean, nimittäin käyt-
tää  hyväksi  kissaa!  Kissa  ei  vain  ollut 
mikä tahansa kissa, vaan kissa, joka oli 
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ollut  mädäntyneenä  jo  pitkään  junara-
dalla alikulun kohdalla.

Noh, lähdimme reippaina hakemaan kis-
saa kirkkaana kesäyönä vielä tietämättä 
mitä siitä tulisi. Muistin kyllä kuinka pa-
halta kissa haisi, oltiin sitä nimittäin aika 
monta  kertaa  käyty  katsomassa  aikai-
semminkin. Meillä oli vain ongelma; mi-
ten saada kissa Värminkoskelle muuta-
man  kilometrin  päähän.  Lopulta  pää-
dyimme muovipussiin, se oli  oiva, käy-
tännöllinen  valinta  ja  niin  ajattelimme 
sen helpoiten kuskautuvan kodalle. Ar-
voimme pitkän tovin kuka kehtaa ottaa 
sen kissan siitä radalta, Jaakon muistan 
rohkaistuneen ja ärsyyntyneen, kun ku-
kaan ei sitä kehdannut ottaa. Niin poika 
meni ja sai sen jotenkin muovipussiin.

Pyöräily  kodalle  oli  mielenkiintoista. 
Ehkä viiden hengen poika poppoo filla-
roi  yöllä  mahdollisimman  kaukana  ja 
edellä viimeistä, jolla roikkui muovipussi 
pyörän perästä. Kissan kuljettajaa vaih-
doimme  aina  välillä,  ettei  yksi  joutuisi 
koko  matkaa  sitä  viemään.  Muistan 
kuinka jossain matkaa kissa melkein tip-
pui pussista ja roikkui puoliksi ulos pus-

sista. Vaikka idea oli jo sinänsä aika eri-
koinen, vielä nyt mädäntynyt ja haiseva 
kissan raato toisten kodalle pelokkeeksi. 
Sekään ei kuitenkaan vielä riittänyt, ni-
mittäin  sattuipa  tieltä  löytymään  vielä 
kuollut lokki. Lokki oli sentään tuore eikä 
haissut, mutta päätettiin ottaa sekin mu-
kaan  meidän  värikkääseen  ryhmärä-
mään. Näin poikapoppoo pyöräili Limin-
gan  yössä  kohti  Karpaloiden  leiriä  yh-
dellä  kuollut  lokki  käsissään ja  toisella 
mädäntynyt kissa pyörän perässä.

Itse yöherätys taisi jäädä aika lyhyeen. 
Se koostui vain siitä kun me aiottiin lait-
taa se kissa puuhun roikkumaan, mutta 
tyydyttiin  vain  nakkaamaan  se  tyttöjen 
kodan eteen lokin kera. Siinä vaiheessa 
kun  tytöt  kuulivat  ja  tulivat  katsomaan 
mitä tapahtuu, heitettiin me eläimet ko-
dan  suuaukosta  sisään  ja  lähdimme 
juoksemaan  tyttöjen  kirkuessa  ”Viekää 
nuo pois, ette varmasti jätä nuita tänne!” 
Saatoimme  vaihtaa  jokusen  sanankin 
tyttöjen kanssa, mutta sen muista, että 
tytöt saivat itse siirtää elikot pois kodas-
taan. Taisipa peräti tulla muutama vihai-
nen  soittokin  tytöiltä  tapahtuneen  jäl-
keen. Pyry

Waarien pääsiäisvaellus... (sivulta  16) 
Toisen yön vietimme värikallion kodalla 
ja aamulla palasimme samaa reittiä ta-
kaisin  Laukkujärvelle.  Suunnittelimme 
jatkavamme vielä Puukkojärvelle, mutta 

ryösiminen hangessa oli sen verran ras-
kasta,  että jäimmekin viimeiseksi  yöksi 
Laukkujärvelle.

Hannu

PS. Kuvia tullenee nettiin jahka ehtii.
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RUOKTU XXVIII Siiranjärvellä 5.-9.3.2011
Lähdimme kotikololta lauantaina 5.3. 
kello  10.00  kohti  Taivalkoskea. 
Saimme  bussissa  Kuksa-lehdet. 
Löysimme  heti  oman  juttum-
me,  sekä  Anskun  ja  Suikin 
kirjoittaman  VJ:n  leiriyön, 
joka oli samaiselta leiril-
tämme.  Saavuimme 
parin tunnin päästä Koillisporttiin. Söim-
me, teimme ostoksia ja jatkoimme kohti 
Siiranjärveä.  Parin  tunnin  jälkeen  saa-
vuimme perille.

Tämä  leiri  oli  ensimmäinen  Ruoktuni, 
mutta viime kesänä Siiranjärvellä oli ol-
lut Välke-pökkelö, joten se oli tuttu paik-
ka.  Huonetovereinani  oli  Olgan  lisäksi 
RuMien  Kata  ja  Janna.  Koulutuksessa 
opimme pukki- ja ristiköytöksen, paalu- 
ja  merimiessolmun,  sekä  siansorkan. 
Ultsin pojan koira, Pami, oli myös leirillä 
ja sille piti melkein kokoajan heittää lu-
mipalloja, keppiä tai halkoa).

Sunnuntaina 6.3 oli mahjo eli maasto-
harjoitus. Aamulla enne sitä oli koulutus, 
jossa Make kertoi neuvoja maastoharjoi-
tukseen. Hän kertoi myös omista koke-
muksistaan.  Me  (minä,  Olga,  Kata  ja 
Janna) olimme keltaisessa joukkueessa 
KaRMeiden (Ansku, Suikki ja Ronja) ja 
Samun, Jaakon, Ossin ja Asserin kans-
sa. Me (keltaiset) saimme 2 viiriä ja sini-
set 1. Viirit ratkaisivat lopputuloksen eli 
me voitimme. Lopuksi teimme Trangialla 
Pirkka-pastaa. 

Minun  Trangian  polttimo  ei  toiminut 
kunnolla, emmekä saaneet lunta su-

latettua. Vasta kun KaRMeet olivat 
tehneet  ruokansa, saimme käyt-

tää  heidän  Trangiaansa. 
Emme saaneet  vähän  sula-

nutta  lunta  kiehumaan  ja 
kärsivällisyytemme loppui. 

Kaadoimme toisen pastan pusseista ve-
den  sekaan,  annoimme kypsentyä  mi-
nuutin,  söimme kovan  pastan  (ja  tikut 
jotka olivat peräisin lumesta) ja lähdim-
me  jäisinä 
kohti 
kämppää.

Kämpälle  päästyämme  heitimme  reput 
huoneeseemme  ja  lähdimme  pyytä-
mään ruokaa Ultsilta. Saimme lounaalta 
jäänyttä  kalakeittoa  (hyvää  oli)  ja  rah-
kaa. Meillä oli  leirikirkko, jonka jälkeen 
teimme Tapsan johdolla leirimuistot, eli 
huiviin  laitettavan ”nahkaremmin”  jossa 
oli Ruoktu-logo. Nukuimme yön teltassa. 

Maanantai 7.3 minä ja Janna heräsim-
me 6.30 kipinävuoroon. Olimme varan-
neet viimeisen vuoron, joten pakkasim-
me makuupussit ja -alustat. Normaali ki-
pinävuoro,  paitsi  Olga piti  välillä herät-
tää, koska hän tuli koko ajan lähelle ka-
miinaa. 

Kello 8.00 herätimme muut, Janna huusi 
herätystä ja minä kolistelin ylimääräistä 
kamiinan putken pätkää. Aamiaisen jäl-
keen oli hiihtohaikille valmistautuminen. 

Lähdimme jäisinä 
kohti kämppää
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Me seikkailijat lähdimme matkaan kello 
12. Määränpää oli joku kämppä jossain. 
Minä  menin  omaa  nor-
maalivauhtia, mutta muut 
jäivät  silti  jälkeen.  Odot-
telin  vähän ja  Joni  saa-
vutti  minut  ja  lähdimme 
matkaan. Muita ei näky-
nyt, kunnes Joni kaatui pieneen puuhun 
joka  oli  keskellä  latua ja  hän  huomasi 
toisen saappaan pudonneen repustaan, 
joten lähdin etsimään sitä. Vastaani tuli 
Jepu, joka sanoi ettei ollut nähnyt saa-
pasta. Lähdimme Jonin luo, joka oli löy-

tänyt saap-
paansa 
jostain. 

Vaihdoimme  Jepun  kanssa  reppuja, 
koska hänellä oli Jussin laatikkoa muis-
tuttava  pilkkireppu  joka 
oli  täynnä pilkkejä. Jepu 
ja  Joni  näkivät  puissa 
teeriä,  joita  en  hoksan-
nut. Hiihdettyämme hyvä tovin Jussi sai 
meidät kiinni. Vaihdoimme Jussin ja Je-
pun kanssa reppuja ja lähdimme neljän 
hengen  porukallamme  kohti  kämppää 
jonka sijaintia kukaan ei tiennyt. Meidän 
oli  vain  käsketty  seurata  latua.  Monta 
kertaa Jussi ja Jepu halusivat pysähtyä 
tai  kääntyä  takaisin,  mutta  ku  minä  ja 
Joni sanoimme jatkavamme he jatkoivat 
myös, kunnes vihdoin pysähtyivät. Joten 
me  jatkoimme  Jonin  kanssa  kahdes-
taan. Näimme kyltin vähän matkaa hiih-
dettyämme: Siiranjärvi 6 km. Ehkä 100 
metrin  päässä  näimme  sen.  Kämppä. 

Monen  kilometrin  ja  pettymyksen  jäl-
keen se oli siinä. Mutta oliko kämppä oi-

kea? Tiesimme vain että kämppä 
olisi  järven rannalla  ja  siellä  olisi 
kaira. Järvi oli vieressä ja kaira si-
sällä, mutta emme silti olleet var-
moja. Jepu ja Jussi tulivat ja Jussi 
löysi  vieraskirjan  jossa  viimeisin 

merkintä  oli  edelliseltä  päivältä  :  "Val-
mistellen huomista retkeä ja kohti Pyhi-
tystä". Olimme nyt aika varmoja. Lähdin 
kuitenkin  katsomaan,  oliko  siellä  muita 
latuja.  Vastaani  hiihti  vieras poika.  ”ol-
laanhan  me  tultu  oikeaan  paikkaan?” 
kysyin häneltä ja hän vastasi ”jos ootte 
niitä  partiolaisia,  niin  joo.”  Myöhemmin 
selvisi  että hän oli  Pyryn ystävä Allan. 
Jussi sytytti  tulen kamiinaan ja päätim-
me lähteä pilkkimään. Sillä aikaa Aleksi 

oli tullut. En jaksanut pilk-
kiä ja  lähdin vain katso-
maan,  Aleksi  ei  lähteny 
ollenkaan. Jepu sai 3 ah-

venta ja Allan yhden.” 

SEIKKAILIJAT  RANTAAN!”  Kuulimme 
johtajamme  Jutan  huutavan  rannasta. 
Pelästyimme vähän, koska emme tien-
neet  saimmeko 
olla  pilkkimässä. 
Kun  Jutta  tuli 
luoksemme  hän  sanoi:  ”Minä  sanoin 
että  mennään  yhdessä.  Mä  olin  tosi 
huolissani. Te olisitte voineet erehtyä la-
dusta ja täällä on tulta ja jäätä ja kaik-
kee.” Ja niin edespäin. Ei siinä muuta. 

Pelästyimme 
vähän

Lähdimme kohti 
kämppää jonka sijain-
tia kukaan ei tiennyt.

Jepu ja Joni näkivät 
puissa teeriä.

Minä menin 
omaa normaali-
vauhtia, mutta 
muut jäivät sil-

ti jälkeen.
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Aloimme tehdä Trangialla ruokaa, liha-
pullia ja perunamuussia. Tehdessämme 
sitä isommat tulivat. He olivat kiertäneet 
pidemmän lenkin. Heillä oli rinkat muka-
na, koska he aikoivat nukkua yön lumi-
kuopassa. 

Söimme ja lähdimme takaisin Siiranjär-
velle. Menimme Jonin ja Aleksin kanssa 
ensimmäisinä edellä toisia, luvan kans-
sa. Tultuamme perille kesti vähän aikaa 
ennen kuin muut tulivat ja viimeiset tuli-
vat Ultsin kanssa puoli tuntia meidän jäl-
keen. Sitten saunoimme. 

Iltapalalla  saimme  kuulla  hyvän  vitsin 
poikien  saunareissulta:  Kun  Tapsa  oli 
mennyt saunaan hän oli sanonut ” Tilaa 
kauneudelle”. Ja me kaikkihan tunnem-
me Tapsan.

Tiistaina  8.3 Olimme  juuri  heränneet 
kun  KaRMeet  tulivat  oikein  väsyneinä 
toivottamaan hyvää huomenta. He olivat 
juuri tulleet haikilta. 

Aamun ohjelmassa  oli  erilaisia 
talvitaitoja.  Olga  ja  Kata  meni-
vät pilkkimään ja minä ja Janna 
iglua tekemään. Sen rakentaminen lop-
pui siihen kun muotti irtosi pidikkeestä ja 
waarit (jotka yrittivät saada Pamin taas 
avantoon)  eivät  saaneet  sitä  korjattua. 
Menimme tekemään  lumiveistosta.  Tu-
limme lumiveistokisassa toisiksi, samoin 

pilkkimisessä, koska Kata sai kolme ah-
venta. 

Iltanuotiolla esitimme viime Ruoktulta tu-
tun Korvavaikkuveikot-esityksen (Kaikki 
muut paitsi minä meidän huoneesta oli-
vat  viime Ruoktulla)  joka kertoi  heidän 
pilkkireissustaan. Tietenkin kun kysees-
sä olivat Korvavaikkuveikot kaikki asiat 
menivät pieleen. Sitten esitimme saman 
punatulkkuina, joilla kaikki meni oikein. 

Iltanuotiolla nähtiin samoajien kalastus-
aiheiset  esitykset,  seikkalijapoikien imi-
tointeja  (mm.  "Tilaa  kauneudelle")  ja 
Mattilan Heikin runo. Hippukisassa hävi-
simme  2  hipulla  seikkailijapojille,  joten 
tulimme toisiksi.

Keskiviikko 9.3 oli leirin viimeinen päi-
vä. Aamulla oli brunssi. Sen jälkeen oli 
salaisten ystävien paljastus.  Minun sa-
lainen ystäväni oli Ansku. Se ei tullut yl-
lätyksenä,  koska  hän ei  ollut  tuhonnut 

todistusaineistoa. 

Kun  oululaiset  par-
tiolaiset  saapuivat., 
lähdimme  kohti  Li-

minkaa. 

Suurkiitos hauskasta leiristä. Erityis-
kiitos emännille, jotka tekivät tosi hy-
vää sapuskaa!! ( ✰✰✰✰  )

Maria Quiroz, Juolukat

Kuksa kiittelee laajasta ja seikkaperäisestä tarinasta antaen Juolukoille neljä täh-
teä Kertomus oli itse asiassa niin pitkä, että sitä jouduttiin jopa hiukan lyhentele-
mään, että se saatiin mahtumaan nätisti lehden sivuille. Lisää tällaisia! Kuksa

Kun Tapsa meni 
saunaan, hän sanoi
”Tilaa kauneudelle”.
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Aina ei voi luovuttaa

Kävin  edellisen  kerran  luovuttamassa 
verta  vaeltajien  verikekkereissä  Helmi-
kuun lopulla, joten olisin saanut luovut-
taa  seuraavan  kerran  heti  Pääsiäisen 
jälkeen. Ajattelin kuitenkin, että menen 
luovuttamaan, kun Veripalvelu tulee Li-
minkaan Toukokuussa. 

Verenluovutusta  edeltävänä  päivänä 
kävin hoitamassa mehiläisiäni. En välit-
tänyt pukeutua suojavarusteisiin, koska 
ajattelin  käydä  vain  pikaisesti  pesillä. 
Touhusinkin  pesillä  vähän  reippaam-
min,  mistä  mehiläiset  ärsyyntyivät  ja 
sainkin sitten pari pistosta.

Mennessäni  verta  luovuttamaan,  ker-
roin, että olin edellisenä päivänä saanut 
pari pistosta ja mietin, voisiko se estää 
verenluovutuksen. 

Koska pistokohdissa oli vielä selvää tur-
votusta, jouduin väliaikaiseen luovutus-
kieltoon siihen asti, että pistosoireet oli-
sivat hävinneet.

Lohdutukseksi ja kiitokseksi yrittämises-
tä sain silti kahvit ja sämpylää, kuten to-
dellisetkin verenluovuttajat. 

Seuraavana päivänä mehiläisten pistos-
kohdat olivat entisellään ja luovutuskiel-
to  ohi.  Kävin sitten Oulussa verta luo-
vuttamassa.   Hande

Kämppävoudin kuulumisia
Lippukunnan kevättalkoita pidettiin  Partiokämpällä 10.5.  Suuri 
osa laumoista ja vartioista ei kuitenkaan ollut paikalla tekemäs-
sä omaa osuuttaan kämpän hyväksi. 

Kämpän käyttö on ilmaista vain, jos jokainen hoitaa oman osan-
sa kämpän ja kämppäalueen huoltamisesta.

Johtajille on lähetetty viesti ryhmien talkoista, asiasta kerrotaan 
myös lippukunna nettisivuilla.

Ja muistetaanpa se jätteiden lajittelu. 

Mitään puhtaasti palavaa, esim. paperia, pahvia tai puuta, EI MISSÄÄN TAPAUK-
SESSA saa laittaa sekajätteeseen, vaan ne kaikki poltetaan tai jätetään sytykkeik-
si. Myöskään biojätettä ei laiteta sekajätteeseen, vaan ne viedään kompostiin. Se-
kajätteen tyhjennys on kallista touhua, eikä sekajäteastiaa saa siksi täyttää sellai-
sella jätteellä, joka voidaan hävittää muulla tavalla. Muidenkin jäteastioiden kans-
sa pitää olla tarkkana ja laittaa astioihin jätteet ohjeen mukaan.



Kuksa 2/2011 23  Kesäkuussa 2011

MORSE

Kuksa ei tule kotipostilaatikkoon?
Kuksan toimituskunnan ideoima Kuksa-lehden postittaminen jokaisen partiolai-
sen kotiin ei nähtävästi onnistu. Syynä tähän on se, että nettisivuilla olleen kes-
kustelun mukaan Kuksan kotiin saaminen ei  kiinnosta ketään sen vertaa, että 
suostuisi edes kommentoimaan asiaa. Keskustelun voi edelleen aloittaa...



Kuksa 2/2011 24  Kesäkuussa 2011

Mainoksia ja ilmoituksia

SEKO
Seikkailu- ja elämys-
kokemuksia  yläkou-
luikäisille. 

pieni 
KARHUNKIERROs 
ja kiutaköngäs
Ilmainen retki Kuusamoon 21.6.2011 
kaikille yläasteikäisille liminkalaisille.

Lisätietoja tulee mm. 
lippukunnan nettisivuille

Ilmoittaudu tekstarilla p 0408311005
tai Facebookissa 15.6. mennessä.

Seuraavassa Kuksassa alkaa uusi "Kysy 
PJ vastaa"  niminen palsta.  Voit   jättää 
partiossa   mieltäsi   askarruttavia   kysy
myksiä Kuksan postilaatikkoon.

Kesäkuun kanoottivaellus Hossassa
Katso lisätiedot www.niittykarpat.fi 

404 Not Found - Fillari 
Fillari on Pohjan Veikkojen järjes-
tämä, leikkimielinen, yön yli kestä-
vä  polkupyöräpartiotaito-kilpailu  sa-
moajille ja sitä vanhemmille partiolaisil-
le 1.-2.6.2011 Oulun lähiympäristössä. 

Kilpailuun  voi  osallistua  kahden  tai 
useamman hengen ryhmissä, joiden jä-
senten  ei  tarvitse  olla  samasta  lippu-
kunnasta.  Ilmoita  viim.  25.5.  kerralla 
kaikkien ryhmän jäsenten nimet, iät, lip-
pukunnat,  puhelinnumerot  ja  ruoka-ai-
neallergiat sekä ryhmän nimi ja lasku-
tusosoite osoitteeseen:

timo.mantyvaara@gmail.com.

Hinta: 10€/osallistuja.

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksan numero on Pökkelöllä seinälehtenä il-
mestyvä Pökkelö-Kuksa 2b/2011, jonka kooste tulee net-
tiin  Pökkelön  jälkeen.  Kuksan  seuraava  paperilehti 
3/2011 ilmestyy syyskuun alussa. Lehteen tulevat jutut ja 
kuvat  on  lähetettävä  Hannulle  (hannu.luukinen@uaz.fi) 
25.8. mennessä.  Kirjoita  juttu  suoraan sähköpostina  ja 
laita kuvat sen liitteeksi. 

Olis  tähän  kyllä  vielä  jotain  mahtunu.  Ja  olis  sitä 
paperia ollu, että ois voinu tehä lisääkin sivuja...

Lippukunnan tuo-
reimmat uutiset 
löytyvät netistä 

osoitteesta 
www.niittykarpat.fi 
kohdasta ”Kuksa”.


