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Hyvä ja ei-niin-hyvä 

Leirillä ja retkellä kannattaa laittaa 
illalla vaatteet järjestykseen nukku-
maan mennessä, niin ne löytää no-
peasti hätätilanteessakin.

Varusteet voi pakata muovikassei-
hin ja ripustaa rinkan ulkopuolelle. 
Näin  rinkka  itse  on  huomattavasti 
kevyempi!

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- ja erävinkkejä.
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Pääkirjoitus 
Niinpä se vaan alkaa olla  hurja partio-
kesä takana ja lippukunnan varsinainen 
toiminta alkaa! 

Uusille tulokkaille ja miksei vanhoille lu-
kijoillekin  tiedoksi,  että  tämä  käsissäsi 
pitelemä lärpykkä, eli Kuksa-lehti on niit-
tykärppien mainio lippukuntalehti,  jossa 
julkaistaan kaikki lukemisen arvoiset ju-
tut  ja  tarinat  lippukunnastamme  sekä 
paljon  muuta.  Lähetelkää  siis  kuvia  ja 

juttuja, niin laitamme ne lehteen. 
Osa jutuista ja kuvista voidaan julkaista 
myös nettisivuilla.

Me Kuksan toimittajat  haluamme myös 
palautetta. Kehukaa tai moittikaa, anta-
kaa ideoita ja  olkaa muutenkin yhteyk-
sissä.  Palaute  kannustaa  meitä  teke-
mään lehdestä aina vaan paremman.

Reipasta partiosyksyä toivottaa
  Mauno

Partiouutisia
Partio sai uudet nettisivut

Partiolle  julkaistiin  19.7.  harrastuksen 
ansaitsemat upeat uudet nettisivut. Sivut 
on tarkoitettu pääasiassa ei-vielä-partio-
laisille.  Partiolaisille  tehdään  syksyllä 
oma nettisivunsa, joka kokoaa partiotoi-
minnan materiaalit, ohjeet ja käytännön-
tiedot  helppokäyttöiseksi  kokonaisuu-
deksi.                                              SP

JOTA-JOTI 

Jamboree  On  The 
Air/Internet  (JOTA-
JOTI)  -tapahtumat 
kokoavat  maailman 
partiolaiset yhteisille 
radioaalloille  ja  in-
ternetiin 20. – 21.lokakuuta.            SP

Partiolaiset mukana Nenäpäivä-pöljäi-
lyssä!

Partio on tänä syksynä näkyvästi muka-
na Nenäpäivä-tempauksessa, jossa ke-
rätään  varoja  maailman  köyhimmissä 
oloissa asuvien lasten hyväksi. Medialä-
hettiläämme  osallistuvat  pöljäilyyn  ne-
nättämällä  piirien  alueilla  Nenäpäivää 
edeltävällä viikolla 3.11. – 8.11. patsaita. 
Piireihin  lähetetään  lokakuun  lopussa 
keräyslippaat ja -rekvisiittaa, jotta kaikki 
pääsevät  osallistumaan  hauskaan  ra-
hankeräykseen  Nenäpäivää  edeltävällä 
viikolla. Kampanja huipentuu 9.11. YLE 
TV2:n  Nenäpäivä-show´hun,  jossa  on 
mukana myös Suomen Partiolaiset hui-
kealla  panoksellaan kehitysmaiden las-
ten auttamiseksi.                            SP
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Kuntavaalikampanja kannustaa äänes-
tämään Suomen Partiolaiset  käynnistä-
vät syksyllä kuntavaalikampanjan, jonka 
tarkoituksena on nostaa partion yhteis-
kunnallista  vaikuttavuutta.  Kampanjan 
päähenkilöinä ovat partion medialähetti-
läät,  jotka aktivoivat  paikallisesti  partio-
laisia  äänestämään.  Syyskuun  alusta 
lähtien  voit  hakea  tietoa  ja  materiaalia 
kampanjasta partion nettisivuilta. Kunta-
vaalit järjestetään 28.10.2012.     SP

Kisamenestystä

Niittykärppien ex tempore kasattu kisa-
vartio ”Niittykävyt” saavutti jaetun ensim-
mäisen sijan Pohjois-Pohjanmaan Par-
tiosäätiön järjestämissä PartioPartyissa 
Oulussa 1.9.2012.  Kuksa

Adventtikalenterimyynti  alkaa  loka-
kuussa

Partiolaisten  adventtikalenterimyynti  al-
kaa  jälleen  lokakuussa.  Kalentereiden 
myynti  on hauska tapa rahoittaa lippu-
kunnan  toimintaa  –  adventtikalenterien 
ostajat  ovat  merkittävimpiä  partion  ra-
hoittajia.  SP

Mikä ihmeen ASSistentti?

 Ansku

w.
Waari

Monille meistä on jo pitkään tuottanut 
suurta hilpeyttä ja kummastusta lippu-
kuntamme infoissa olevat mitä merkil-
lisimmät lyhenteet. Kävimmekin haas-
tattelemassa  näiden  ihmeellisten  il-
maisuiden kantaisää ja  luojaa,  lippu-
kuntamme  johtajaa  Markku  ”Make” 
Korhosta,  voidaksemme  kertoa  teille 
ja  myös  itsellemme  niiden  tarkoituk-
sen.

VJo 
vartionjohtajaoppilas, 
joka on suorittamas-
sa ensimmäistä vuot-

ta Mafekingillä

m.
Muori

OJ
osastonjohtaja

lpk. 2. vj. on lippukun-
nan toinen varajohtaja.

VJ
Vartionjohtaja, jolla en-

simmäinen Mafeking-vuo-
si on suoritettu.

vvj.  vanhempi vartionjoh-
taja on suorittamassa Ma-
fekingin jatkoa, eli toista 

vuotta.
ass. = assistentti, eli 
henkilö joka on suo-
rittanut Mafekinginpjo.

partiojohtaja-
oppilas

ovj.  osaston 
varajohtaja

lpk. 1. vj. on lip-
pukunnan en-

simmäinen vara-
johtaja

lpkj on lippukun-
nanjohtajaPJ

partiojohtaja
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Löytöretkiä
Vain viikkoja ennen toiminnan aloitusta 
lippukuntamme  lähti  tutkimusmatkalle. 
Tämä  Tutkimusmatka  tehtiin  kämpän 
maastoon.  Taoiktuksena  oli  kartoittaa 
uusia leiri- ja retkipaikkoja kämpän lähei-
syyteen. Ja jotta Tutkimusmatkasta saa-
taisiin hieman jännittävämpi, tehtiin siitä 
kisa! 

Aamupäivällä  kisakeskukseen  saapuu 
valuvaan  tahtiin  neljä  vartiota,  jotka  il-
moittautuvat  ja  palauttavat  viimeisim-
mätkin ennakkotehtävänsä. Pian vartiot 
lähtivät omille teilleen ja pääleirissä alkoi 
yo-kirjoituksiin luku sekä yleinen opiske-
lu.

Pian  koittikin  aika  kun 
pääsimme  reippaile-
maan ja kiertämään lei-
rejä.  Ronjan  kanssa 
otimme  pyörät  ja  läh-
dimme baanalle. Ensik-
si  saavuimme  Susien 
leiriin  joka  sijaitsi  tien 
varressa mukavalla niityllä pellon ja met-
sän reunalla. Vaihdoimme poikien kans-
sa  muutaman  sanan  ja  kirjasimme ar-
vostelut ylös ja lähdimme kohti Telkkien 
leiriä, joka sijaitsi mukavalla metsätiellä 
Paavolantien  toisella  puolella  kämpältä 
tullessa. ”Pojat olivat paistaneet lättyjä ja 
muussanneet  poimimistaan  mustikoista 

hilloa.” 
-Kirjasim-
me 

Seuraa-
vaksi  oli-
kin  vuo-
rossa Kirsikat, niin iloiset ja eloisat kuin 
olla ja saattaa. Kun saavuimme heidän 
leiriin,  tytöt  olivat  uimapuuhissa. Heille-
kin sanoimme muutaman sanan ja kyse-
limme kuulumisia sekä teimme tiukat ar-
vostelut ja palasimme kämpälle. 

Neljäs  vartio,  Rumat  Juolukat  olivat  lii-
kenteessä pyörillä ja polke-
neet sen verran kauas, että 
otimme  kulkuneuvoksi  au-
ton  ja  lähdimme  Suikin 
kanssa matkaan. Tytöt oli-
vat leiriytyneet erään sora-
tien  varteen  metsän  reu-
naan. 

Nyt on kaikki vartiot kierret-
ty  ja  saamme  kämpälle  lisämiehitystä, 
Peten  ja  Hannun.  Loppuilta  meneekin 
saunoessa ja jutellessa. Aamulla vartiot 
saapuivat  maaliin  ja  raati  alkoi  toimia. 
Tiukkojen arvostelujen, laskelmointien ja 
taulukoiden  väsäämisen  jälkeen  voitta-
jaksi selviytyy ylivoimaisesti Kirsikat. He 
saivat palkinnoksi Fiskarsin retkikirveen!

& Pyry

Telkkien leiri.

Sudet matkalla.
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Suurennuslasin alla Kuksan toimitus

Suurennuslasin alla  -palsta  esittelee 
joka Kuksassa yhden lippukuntamme 
ryhmän tai henkilön. Tällä kertaa ar-
mottomaan tenttiin joutuivat  lehtem-
me toimittajat!

Kuksan toimittajista paikalla olivat haas-
tattelua tehdessä enää Pyry,  Hannu ja 
Markus. Toimituksen ruoskintailta oli  jo 
päättymässä, joten Meri, Jonna ja Mau-
no  olivat  jo  poistuneet  paikalta.  Toimi-
tukseen kuuluu heidän lisäkseen myös 
lukematon joukko enemmän tai vähem-
män  vakituisia  toimittajia,  kuvaajia  ja 
avustajia. Kenties Sinäkin olet yksi heis-
tä!

Varsinaista parasta muistoa ei pojille oi-
kein  tullut  mieleen,  mutta  ruoskintaillat 
ovat kuulemma kyllä olleet  aika legen-
daarisia...

Idoliksi  lehtemme  tekijät  julistavat  sa-
man tien tietysti  partioliikkeen perusta-
jan eli BP:n.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on kehit-
tää Kuksasta entistä parempi lehti. Toi-
vottavasti haave toteutuu, vaikka onhan 
Kuksa jo nyt maailman paras LNK:n leh-
ti.

Jos toimituskunta olisi jokin ruoka, olisi 
se ehdottomasti  nokipannukahvi.  Tosin 
hätätilassa kahvi kun kahvi käy. Kylmä-
näkin.

Toimituksen  terveiset  menevät  tietysti 
kaikille Kuksan lukijoille. Heiltäa toimitus 
toivoo palautetta, juttuja ja juttuideoita!

Oletko kuullut...
...että Niittykärpistä olisi lähetetty jäsenanomus Pohjanmaan Partiolaisille? 

Kuksan toimitus ei tiedä asiasta tämänkään vertaa. Tiedätkö Sinä? Kerro tästä tai 
muista  uutisoinnin  arvoisista  asioista  Kuksan toimittajille  tai  laita  postia  Kuksan 
postilaatikkoon tai sähköpostiin kuksa@niittykarpat.fi

Aikanaan  silloiset  Kuksan  toimittajat 
esiteltiin tällä Kuksan kansikuvalla.



7 Syyskuussa 2012

Muorit (p)röystäillen heinä-saunassa Kouvan Kartanossa.

 Arvon Muorit kamat pakkas ja rellun perään nakkas.

 Monta oli Muoria, kaikki oli nuoria,

selätkin suoria, kun ylitettiin vuoria.

Ja banaanin kuoria.

Tuli paljon saunottua,

 sekä kupu ravittua.

 Säätkin meitä helli, 

kun Muorit pihalla kelli.

Ei ruokalistalla ollut velli, 

vaan pelkkä karamelli.

Tiinan mummo meitä lelli,

ei ollut Kartano mikään selli.

Heinä-sauna oli kuuma,

Muorit valtas kesähuuma.

 Suikki

Mitä ihmettä?

Laskeeko hurjapää-Pulari Hossan 
Lounatkoskea noin vain?

Voiko tämä olla totta?

Kuksa poimi kuvan netistä. 
Mitenkähän se sinne oli putkahtanut?

Kuksa tarkkailee Pularin touhuja 
tulevaisuudessa entistäkin tarkemmin...



HAVUKuksa
Pökkelö-savun oma leirilehti 31.7 .2012

Havu on alkanut
Pohjanmaan  Partio-
laisten  piirileiri  Havu2012 on  alkanut  Tai-
valkosken Maijanlammilla. 

Paikalla on  1000  leiriläistä ja ainakin 15 

johtajaa. Sää on ollut  vaihteleva,  kuten 

ja yleinen mieliala kin .

Niittykärpät  asustavat  Pökkelö-savussa  ja 
savunjohtajana  toimii  Make.  Tänään  on 
tiistai  ja  toinen  leiripäivä .  Savuun 
saatiin rakennettua mm. portt i jaos _toi-

nenkin_,  mutta  paljon_ on vielä _teke-

mättä .  Huomenna on luvassa  haikki  ja 
sudareita .

Sää tänään
Todennäköisesti  luvassa  sadetta  tai  pou-
taa. Voi myös tuulla tai olla tyven. Voi olla 
ukkosta tai sitten jotain muuta.

Pestejä tarjolla
Toimittajia leirilehteen

HAVU-KUKSA tarvitsee aputoimittajia. Il-
moittaudu palvelukseen esim. Pyrylle, Han-

nulle tai Markukselle.

Ruokana tänään oli

Aamupala: Puuroa… ylläripylläri

Lounas: Punaista herkullista spagetti-
mössöä

Päivällinen:  Sen  piti  olla  kebabkiu-
sausta mutta melko keittoista se kyl-
lä oli…

Iltapala: Voisin veikata että leipää...

Omsnoms  huomisia  herkkuja  innolla 
odottaen ruokakriitikko Suikki

Perjantai 27.7.2012 Havu voi alkaa.
Havu aamu alkaa hienosti.  Oulusta ka-
lustoa hakemaan. Kahden tunnin matka 
venyy viiteen tuntiin ja itse leirille läh-
tö viivästyy.
Lopulta  Sisu  starttaa  Kuormatieltä  n. 
20.30  ja  päätyy  Pietilöille  hakemaan 
lisää kalustoa.
Viimein  olimme  lähteneet  ja  käyneet 
Liminganportilla tankilla. Kello n. 22.10 
ja päätämme tarkistaa Sisun renkaiden 
ilmat… Ilmaa  on  vähän joten  meidän 
lähtömme on lopulta  hieman viivästy-
nyt. 
Kello 23.20 Sisu kiitää jälleen. Loppu-
matka sujuu mukavasti ilman suurempia 
kommelluksia. Viimein pääsimme leiriin 
ja  laitoimme teltan  pystyyn.  Kello  on 
02.30 ja painumme Hannun kanssa un-
ten maille.     Pyry



HAVUKuksa
Pökkelö-savun oma leirilehti 1.8 .2012

HAIKKI 

Eilen lähdettiin  pitkälle haikille.  Alussa 
matka tuntui mukavalle, mutta sitten alkoi 
väsyttämään.  Ruokana  oli  makaroonia 

ja tonnikalaa sekä poronlihaa. Se mais-
tui normaalille. Matkan aikana sattui ke-

honosiin ja juteltiin paljon.

Sää  oli  pilvinen,  mutta  välillä  paistoi 

aurinko. Yöllä  satoi ja  nukuttiin. Päivän 
valjettua paljastuikin, että yöllä oli sata-

nut vettä.  Haikin jälkeen pääsimme  ui-
maan ja  saunaan.  Mielenkiintoisinta  oli 
luut  tien varrella.  Mikään ei  voisi  olla 
rankempaa !

VALITUSPALAT
Liikaa ohjelmaa päällekkäin! 

LISÄÄ MAUSTETTA SOOSIIN 
JA KAHVIA TARJOLLE!

I nf ormaat io on puutte l l i s ta

Terveisiä LNK:lle T: Mauno

              Voihan käki!

Alla oleva ei ole valitus!!! (Tämä on)

↓
Mahtava leiri!!!

ERÄSKOOPPI

Sudenpentu: Tervetuloa Havulle! Luvassa on 
hauska ja ikimuistoinen leiri.

Seikkailija: Toivottavasti Haikki ei rasittanut 
sinua  liikaa.  Koitoksia  on  luvassa  nimittäin 
huomennakin.

Tarpoja: Tänään et tule tylsistymään iltaoh-
jelmassa. Varo kylmää vettä suihkussa.

Samoaja: Jos et ole vielä löytänyt leirihei-
laa, lähde viimeistään nyt sitä etsimään, sil-
lä sinua saattaa lykästää.

Vaeltaja: Eihän hammasharja vaan unohtunut 
kotiin ? Sen puute olisi kohtalokasta.

Aikuinen: Jos olet väsähtänyt mene lataa-
moon, sieltä saatat löytää helpotuksen.

Suurennuslasin alla Heikki M.

Heikki   ”Hege,  Heksu,  Herggo,  Her -
manni,  Hertsu  ”  Mattila  on:  Limin-
gan  Niittykärppien  kov in  kingi  ja  
kiistaton  kala!  Heikki  harrastaa 
partion  lisäksi  nimittäin  melontaa,  
retkeilyä  ja  ylenpaltt ista  himmai-
lua.

Hän  on  noin  20-30 vuotias  ja  työk-
seen  hän  ajelee  autolla  ympäri  
maailmaa  kuskaten  ihmisiä  heidän 
halujensa  ja  tarpeidensa  mukaan.  
Lempiruoaksi  Heikki  nimeää  lasag-
nen,  eikä  syö  mu ltaa.  Jos  Heikki  
olisi  puu,  hän  olisi  mänty,  mutta  
poro  hän  ei  ainakaan  ole.  Leirillä  
Heikki  toimii  SA-VA-ohjelman  tii -
missä.  Isona  Heikistä  ei  ainakaan 
tu le pieni. 
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Mitenkä Kuksan toimittajien
partiokesä meni? GALLUPPI

Hannu
Olin Havulla ja oon maalannu 
partiokämppää. Myötäpäivien 
suunnittelu on käynnissä

Markus
Leireillessä ja lomaillessahan tuo 
meni. Aluksi Rowerwaylla, sitten 

Havulla ja sitten vielä kävelin rakkomarssin.

Jonna
Ainaki Havulla ja myös rakkomarsseillessa

Pyry
Rokualla Waarien kesken, Havulla ja sen

 rakennusleirilläkin sekä rakkomarssiessa.

Muorit! Tämä on AS -haaste!
Haastamme muorit  osallistumaan auto-
suunnistukseen syksyn aikana. 

Tavallisten autosuunnistuksen sääntöjen 
(Löytyy netistä) lisäksi yhdessä autossa 
saa kuskin ja kartturin lisäksi  olla vielä 
kolmaskin jäsen, mikäli harjoitusten jär-
jestäjä sen sallii. Kuskiksi sallitaan myös 
ei-partiolaiset. Pisteet lasketaan sijoituk-

sista  ja  osallistujien  lukumäärästä.  Jos 
muita lisäsääntöjä tarvitaan, niistä neu-
votellaan sitten erikseen.

Syksyn  seuraavat  harjoitusajot  ovat 
15.9. ja 27.10. Oulussa.

Lisätiedot: http://www.autosuunnistus.fi/

Waarit
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Roverway 2012
Tämä  on  juttu  leiristä,  johon  päätin  jo 
vuonna  2010  osallistua  luettuani  siitä 
Kilkkeen  leirilehden  viimeisestä  nume-
rosta. Tämä on juttu Suomessa järjeste-
tystä kansainvälisestä Roverway -tapah-
tumasta. 

Mikä ihmeen Roverway? Se oli ainakin 
itselläni ensimmäinen kysymys, kun siitä 
ensikertaa kuulin ja veikkaan, että se on 
suurimmalle osalle teistäkin ennen tätä 
tekstiä tuntematon tapahtuma. 

Roverway on WOSM:in ja WAGGG:sin 
(eli  partiolaisten  maailmanjärjestön  ja 
partiotyttöjen  maailmanliiton)  yhdessä 
järjestämä, 16-22 -vuotiaille partiolaisille 
tarkoitettu  kansainvälinen  tapahtuma, 
joka  järjestetään  aina  eri 
maassa  n.  3  vuoden  vä-
lein.  Roverwaytä  ei  voi 
kutsua  pelkästään  leiriksi 
sillä se on siitä erikoinen, 
että  se koostuu kahdesta 
osasta,  jotka  ovat  polku-
osa ja leiriosa. 

Ilmoittautuminen leirille al-
koi viime vuoden puolella. 
Itse ilmoittauduin pari viik-
koa ennen ilmoittautumisajan loppumis-
ta. Infokirjeet rupesivat tulemaan sähkö-
postiin kerran kuussa ja niistä sai paljon 
hyödyllistä tietoa.

Roverwayn avajaiset pidettiin kolmessa 
eri  kaupungissa.  Ne  olivat  Helsinki, 

Tampere 
ja  Rova-
niemi.  Il-
moittau-
tumises-
sa  ilmoi-
tetut polku-
toiveet  mää-
räsivät  sen,  mihin 
kaupunkiin piti matkustaa avajaisiin. Jo-
kainen joutui huolehtimaan itse sen, mi-
ten pääsee kotoansa avajaiskaupunkiin, 
minun tapauksessani siis Helsinkiin. 

Matkani  Roverwaylle  alkoi  avajaisia 
edeltävänä päivänä, eli 19.7. Oulun len-
tokentältä.  Päästyäni  Helsinki-Vantaan 

lentokentälle 
hakeuduin Ro-
verwayn  info-
tiskille  termi-
naali  1:een, 
johon minut oli 
nukkumispaik-
kaa  vastaan 
nakitettu. 

Hoidettuani in-
foa  4  tuntia, 

pääsin jatkamaan matkaani kohti majoi-
tuskoulua,  josta  olin  ilmaisen  yöpaikan 
saanut. Siellä tehtäväkseni tuli  vastailla 
avajaisia  ja  majoittumista  koskeviin  ky-
symyksiin ja hätistellä illalla ihmisiä nuk-
kumaan. 

Pyörien paljoutta ja polku aluillaan. 
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Avajaispäivä alkoi  klo 6 aamulla, ensin 
oli aamupala ja sen jälkeen koulun tyh-
jentäminen  ihmisistä  ja  tavaroista.  Ro-
verwayn avajaiset alkoivat vähän 
jälkeen 10 aamulla. 

Avajaisten  jälkeen  keräännyim-
me bussimme luokse ja matkam-
me  kohti  polun  aloituspistettä, 
Turkua alkoi. Bussimatka meni nopeasti 
toisiimme tutustuessa ja jutellessa. Hei-
mooni kuului suomalaisten lisäksi partio-
laisia  Itävallasta,  Belgiasta,  Latviasta, 
Portugalista ja Italiasta eli kansainvälistä 

meininkiä oli luvassa

Bussin  päästyä  perille  Turkuun  ja  sen 
purettuamme aloitimme polkumme valit-
semalla pyörät ja saatuamme säädeltyä 
ne matkamme kohti  turun saaristoa al-
koi.  Reittimme  seurasi  suurimmaksi 
osaksi saariston rengastietä. Ensimmäi-

senä päivänä ajoimme välin Turku-Kaa-
rina-Parainen jossa yövyimme turkulais-
ten  partiolaisten  omistaman  kämpän 

alueella.  ”Iloisena”  yllätyksenä 
huomasin,  että  telttakeppini  oli-
vat katkenneet joko lentokonees-
sa tai kyydin aikana. Noh onnek-
si ei ole asiaa jota jesaripatenteil-
la  ei  saisi  korjattua.  Vartioni 

avustuksella saimme kepit korjattua niin, 
että niillä pystyi teltan pystyttämään. 

Toinen päivä alkoi sateisissa merkeissä, 
mutta se ei menoa haitannut. Ensimmäi-

set  kolmekymmentä  kilo-
metriä oli takana ja edes-
sä vielä n. 100km. Toisen 
päivän  reitti  meni  Parai-
sesta Nauvoon, jossa yö-
vyimme  jälleen  turkulais-
ten  partiokämpän  mailla. 
Samassa paikassa oli yö-
pymässä myös toisen po-
lun heimo, jotka eivät  ol-
leet  huonon  sään  takia 
jatkaneet  melontamat-
kaansa. Polun ensimmäi-
nen  sauna  oli  tässä  py-
sähdyksessä. 

Kolmas päivä alkoi aikaisella herätyksel-
lä ja latvialaisten tekemää banaanipuu-
roa syödessä. Sitten lähdimme pyöräile-
mään  kohti  Nauvon  satamaa.  Sinne 
päästyämme autoimme rinkkoja kuljetta-
van auton tyhjentämisessä. Sen jälkeen 
odottelimme  jonkin  aikaa  heimomme 

Turun seudun kartta

Roverway 
järjestettiin 
Suomessa 
20.-28.7. 
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muiden jäsenten ja johtajien tuloa, jotta 
pääsisimme autolautan kyytiin. 

Lautalla  saimme  nauttia  jonkin  aikaa 
maisemista  ja  lautan  kioskin  antimista, 
kunnes pääsimme perille Seilin saarelle. 

Seilissä jätimme 
pyörät  ja  tava-
ramme  sata-
maan ja lähdim-
me tutustumaan 
saareen  pariksi 
tunniksi. Oppaa-
namme toimi ky-
seisellä  saarella  lapsuutensa  viettänyt 
partiolainen,  joka  kertoi  meille  saaren 
historiasta. Seilin saari oli aikoinaan toi-
minut aluksi spitaalisten karkotuspaikka-
na  ja  1700-luvulta  lähtien  sinne  vietiin 
eristykseen mielisairaiksi epäiltyjä henki-
löitä. Lopulta 1960-luvulla saaren mieli-
sairaala suljettiin. 

Parin  tunnin  jälkeen  nousimme  jälleen 
lautan kyytiin, suuntanamme tällä kertaa 
Rymättylä. Päästyämme Otavan saarel-
le (jolla Rymättylä sijaitsee) tapasimme 
jälleen kerran eri polulla olevia ihmisiä. 
Heillä oli muuten sama reitti kuin meillä, 
mutta  he kiersivät  reitin  vain  toisinpäin 
eivätkä vierailleet Seilillä. 

Matka jatkui kohti Rymättylää, jossa yö-
vyimme  seurakunnan  omistamalla  ret-
keilyalueella. 

Neljäs päivä alkoi aurinkoisessa säässä, 
mutta  muuttui  puolenpäivään  sateeksi 

joka  kestikin  sitten  koko  loppupäivän. 
Jatkoimme  matkaamme  Rymättylästä 
kohti  Nauvoa,  jossa meillä  oli  tarkoitus 
tehdä polkumme palvelutehtävä paikalli-
sessa vanhainkodissa (Joka polussa piti 

suorittaa 
joku  pal-
velutehtä-
vä). 

Päästyäm-
me  Nau-
voon  jä-
timme 

pyörämme  parkkipaikalle  ja  lähdimme 
tutustumaan  vieressä  sijaitsevaan  van-
haan kaupunkiin. Vanhan kaupungin tu-
tustumisen jälkeen saimme tunnin ajan 
tutustua  vapaasti  Nauvoon,  ennenkuin 
matka palvelutalolle alkaisi. 

Palvelutehtäväni oli lähinnä tulkata italia-
laisille vanhusten vastauksia, mutta eh-
din toki itsekin heidän ja hoitajien kans-
sa jutella. Palvelutehtävän aikana italia-
laiset  ehtivät  leikkiä  kaikki  osamaansa 
leikit joissa piti toistaa jonkinlaisia liikkei-
tä (tällaisia leikkejä meiltä pyydettykin). 
Tuntui, että niitä leikkejä oli loputtomasti. 

Palvelutehtävän  loputtua  palasimme 
pyörien  luokse  ja  jatkoimme matkaam-
me yöpymispaikalle joka oli jonkinlainen 
retkeilymaja.  Ensimmäinen  (ja  ainoa) 
sisämajoitus oli siis edessä, mutta sau-
naan pääsimme jo toisen kerran. 

Turun saaristoa. 
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Aloimme  saunan  jälkeen  valmistella 
kansainvälisyysillan  ruokia.  Tarjosimme 
heimomme/polkumme  jäsenille  salmia-
kin ja mustikoiden lisäksi mm. talkkunaa 
ja mämmiä. Itse saimme samalla mais-
tella mm. belgialaista suklaata ja portu-
galilaisten  maustettuja 
makkaroita. 

Viides päivä alkoi pyö-
räilyllä  kultarantaan. 
Onnekseni vauhti ei ol-
lut  erityisen  luja  sillä 
edellisen päivän loppupuolella pyörästä-
ni hajosi vaihteet ja suurin vaihde mitä 
sain pyörään oli 2. 

Kultarantaan päästyämme jätimme pyö-
rämme parkkipaikalle ja lähdimme tutus-
tumaan  Kultarantaan  oppaan  johdolla. 
Jos joku ei tiedä mitä 
erikoista on Kultaran-
nassa,  niin  voin  ker-
toa,  että se on Suo-
men  presidentin 
kesäasunto. 

Noin  tunnin  kuluttua 
opastettu  kiertokäyn-
timme  kultarannassa 
loppui  ja  jäimme 
odottamaan  bussia 
joka vei meidät leirille. Roverwayn leiri-
osuus järjestettiin Hämeenlinnan Evolla, 
eli samassa paikassa missä Kilkekin. 

Leirille päästyämme pystytimme telttam-
me  ja  tribetimen  jälkeen  suuntasimme 

kohti leiriosuuden avajaisia, joissa sitten 
vierähtikin puoleenyöhön. 

Kuudes päivä alkoi aamupalalla. Sen jäl-
keen  suunnistimme  Creavite  Corner 
-laaksoon, jonka ideana oli  tehdä käsi-
töitä. Siellä hurahtikin aika oikein muka-

vasti rupatellessa ja eri pisteitä 
suorittaessa.  Lounaan  jälkeen 
pääsimme  kunnolla  tutustu-
maan  leirialueeseen  ja  illalla 
suuntasimme kahvilaan,  jossa 
järjestettiin Silent Disco. 

Seitsemäntenä aamuna väsytti armotto-
masti, sillä Silent Disco venyi aamunel-
jään.  Aamupalan  jälkeen  suuntasimme 
kohti  Aqua  Arena  -laaksoa,  jossa  viih-
dyin erityisesti telttasaunassa. Kävin kui-
tenkin  testaamassa  myös  vesiliukumä-

keä.  Iltapäivällä  alkoi  valmistautumi-
nen Loverwayksi nimettyyn vierailupäi-
vään.  Parin  tunnin  odottelun  jälkeen 
Loverwayn  tapahtumat  alkoivatkin  ja 
neljässä tunnissa ehti  nähdä kaikkea 
mahdollista  ”free  hugs”  -kylteistä  ih-
mispyramideihin  ja  maistaa  kaikkea 
mahdollista aina kuivatuista taateleista 
italialaisiin  juustoihin  ja  taiwanilaisten 
teehen. Illalla oli vielä tapahtuma pää-
lavalla, jonka jälkeen matka jatkui kah-
vilaan

Kahdeksas päivä alkoi toteamuksella sii-
tä,  että  huomenna  leiri  loppuisi.  Se  ei 
kuitenkaan  menoa  häirinnyt  sillä  kaksi 
viimeistä laaksoa oli  käymättä eli  teke-
mistä riittäisi. 

Turun seutu ja Evo

Ympäri Suomea seikkaili 
ja Evolla leiriytyi 3700 
kansainvälistä 16-22-
vuotiasta partiolaista.
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Suuntasimme  aluksi  Live  Your  Life 
-laaksoa  kohti  jossa  aktiviteetteina  oli 
mm.  horisontaalista  benji-”hyppyä”,  au-
tojen  hakkaamista  lekoilla,  sokkojalka-
palloa, elävä kirjasto ja Silent Disco. Kä-
vimme heti alussa parin kaverini kanssa 
ilmoittautumassa  pisteeseen  jossa  sai 
hakata autoja lekalla.  Pettymyksenä oli 
etteivät autot olleetkaan ehjiä vaan niitä 
oli jo hakattu. Noh, se ei haitannut pal-
joakaan sillä minuutissa ehtii saada itse-
kin aika hyvin jälkeä autoon. 

Auton tuhoamisen jälkeen suunnistimme 
kohti elävää kirjastoa jossa keskustelim-
me jonkin aikaa transsukupuolisen hen-
kilön  kanssa.  Sen  jälkeen  menimme 
pomppulinnaan ja horisontaaliseen ben-
jihyppyyn jossa porisimme kavereillem-
me. 

Lounaan  jälkeen  lähdimme  Rover  Mo-
mentum -laaksoon jossa piti suunnitella 
vartion  kesken tehtävä  vapaaehtoistyö. 
Pitkän  ajan  pohdittuamme  lupasimme 
lahjoittaa vanhoja vaateittamme ym. pu-

naiselle ristille tai vastaavalle hyvänteke-
väisyysjärjestölle, jonka jälkeen siirryim-
me syömään päivällistä. Päivällisen jäl-
keen  oli  viimeinen  tribe  time  ja  leirin 
päättäjäiset. 

Viimeisen päivän aamuna oli  koko Ro-
verwayn päättävä tapahtuma, jonka jäl-
keen purimme telttamme, pakkasimme, 
siivosimme  leirialueen  ja  siirryimme 
odottelemaan kyytiä kotiin. 

Oma  matkani  jatkui  kohti  Tamperetta 
jossa hyppäsin Ouluun suuntaavaan ju-
naan. Juna saapui perille (kuten arvata 
saattoi) puoli tuntia myöhässä, mutta pe-
rille kuitenkin päästiin. 

Kaiken  kaikkiaan  Roverway  oli  erittäin 
mukava tapahtuma, josta sain partiohis-
toriani parhaimmat muistot. Jos jollakulla 
heräsi  kiinnostus  lähteä  niin  seuraava 
Roverway järjestetään Ranskassa vuon-
na 2016 eli vuosi Japanin jamboreen jäl-
keen.  Jos  oikein  tässä laskeskelin  niin 
sinne voi  ilmoittautua kaikki  1994-2001 
vuonna syntyneet.         &  Markus

Ryhmäkuva heimosta eli polun jäsenistä
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MYÖTÄPÄIVÄT TULEE, OLLAAN VALMIINA!

Kun Havu-leiri on nyt takana, alkaa kova valmistautuminen ensi kesän 
Myötäpäiville. Myötäpäivät 2013 on Vaasassa 8.-9.6.2013 järjestettävä 

Pohjanmaan Partiolaisten huipputapahtuma. Myötäpäivät kestää viikonlopun ja tar-
joaa hauskaa partiotoimintaa kaikenikäisille. Tapahtuman johtajana toimii  Hannu 
”Hande” Luukinen Niitykärpistä, mutta mukana järjestelyorganisaatiossa on partio-
laisia kaikkialta piirimme alueelta.

Myötäpäiville valmistaudutaan jo nyt syksyllä sekä talven aikana monin tavoin. Yksi 
Niittykärppien bravuuri vuosien varrella on ollut paraati. Jos jotakuta kiinnostaa op-
pia lippukunnan paraatirumpaliksi, niin otapa yhteyttä Pyryyn hyvissä ajoin ennen 
itsenäisyyspäivää, sillä silloin tahdissa marssimista ja toimimista paraatissa pääs-
tään yleisön edessä näyttämään seuraavan kerran.
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Rakkomarssi

”Esterin auto on Datsun G, sillä se Esteri 
kruisailee!”,  raikui  Utajärven  metsissä 
kun joukko Waareja ei ajellut Datsunilla, 
vaan tallusteli apostolin kyydein Rokual-
ta  Ouluun,  Sanki-
vaaran metsiin.

Matka  alkoi  Ro-
kuan  harjumaise-
mista  Hotelli  Ro-
kuanhovin  pihalta, 
kun  Tiina  toi  Pet-
rin,  Markuksen  ja 
minut Oulujokilaak-
son  Tervareitistön 
toiseen  päähän, 
josta meidän oli tarkoitus lähteä hurjalle 
sadan  kilometrin  koitokselle,  Mustalle  
Rakkomarssille.

Matka alkoi mukavasti eikä kelikään ollut 
hassumpi.  Sora narskui  kenkien alla ja 
tiesimme,  että edessä oli  vielä  pitkä  ja 
raastava taival. Jo alkumatkasta otimme 
eväät  esille,  koska  aamupalasta  oli  jo 
tovi. Pysähtelyyn meillä ei liiemmin kui-
tenkaan ollut aika, joten söimme kävelyn 
lomassa.

Kilometrit valuivat ja vesiesteitäkin ylitet-
tiin. Paikoittain reitti oli niin huonosti mer-
kitty ja umpeenkasvanut, että jouduimme 
kysymään  paikallisilta  hieman  neuvoa, 

jotta pääsimme takaisin 
reitille. Välillä reitti kulki 
asvalttitietä  pitkin,  toisi-
naan  pääsimme  kävele-

mään  pie-
niä  metsä-
polkuja  ja 
Utajärven 
ja  Muhok-
sen  koh-
dalla  mai-
sema vaih-
teli  pitkien 
komeiden 
soiden  ja 

näyttävän jokivarren välillä.

Muhosta  lähestyessämme  pitkää  suo-
pätkää pitkin ilta alkoi jo hiipiä ja hämärä 
verhoilla  taivaankantta.  Kurjet  huusivat 
päivän  viimeisiä  laulujaan  ja  nousivat 
lentoon kohti öistä määränpäätään. Mei-
dän matkamme jatkui  pitkin  pitkospuita 
jotka  vaihtuivat  välillä  märkään suohon 
ja lopulta kuivaan metsäpolkuun. Se tar-
koitti sitä, että emme voineet olla kauka-
na yöpaikastamme; Pällin laavusta. Vii-
mein  pääsimme  takaisin  jokivarteen  ja 
näimme Pällin voimalaitoksen mahtavat 
kuohut. Laavulle oli enää pari sataa met-
riä, jotka kävelimme väsyneinä. Laavulla 
ei  tietenkään ollut  puita  eli  emme saa-

Matka on vasta alussa ja hymy herkässä...
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neet  tehtyä  tulia,  joten  päätimme  vain 
mennä  nukkumaan.  Ajatuksissa  liikkui 
vain, että reilu puolet matkasta oli jo kä-
velty, huomenna vielä jäljellä 48 kilomet-
riä jäljellä. Lopulta kaikki kolme vaivuim-
me uneen.

Tuo ääni, herätyskello! 
”Mitä?  Aa...  Olemme 
siis rakkomarssilla, sa-
dan kilometrin kävelyl-
lä, puolimatkassa.”  Ai-
kaahan  meillä  on  yh-
teensä 48 tuntia, joista 
olemme  käyttäneet  jo 
21 tuntia,  noh ei  auta 
muukaan  kuin  jatkaa 
matkaa.  Mikään ei  oi-
keastaan ollut juuri eri-
lailla  kuin  eilen,  kävely  tuntui  samalta 
eikä  jalkoja  painanut  erityisemmin  eili-
seen nähden. Kuuden tunnin yöunet te-
kivät ihmeitä.

Reitin varrella oli useita laavuja sekä au-
tiotupa. Aivan antaumuksella niitä ei vain 
ollut  hoidettu.  Toisella  laavulla  ei  ollut 
puita,  toisen  kirves  muistutti  enemmän 
vasaraa kuin sitä miltä sen olisi  pitänyt 
muistuttaa eikä monellakaan laavulla ol-
lut huussia. Päivä piti sisällään samma-
koita, liskoja, käärmeen ja metsäkanalin-
tuja,  jokainen  sai  vieläpä  suunsa  ma-
keaksi hilloilla, tosin niitä riitti yksi kulle-
kin.

Kilometrejä on takana jo liki sata ja pian 
koittaa yö ja kello on melkein puolenyön. 
Väsyneet matkaajat tallustavat pimeässä 
metsässä riutuneina, mutta iloisina. Pian 
jäljellä on enää 500 metriä, jonka luem-

me tolpasta, jollaisia on kah-
den  ja  puolensadan  metrin 
välein koko reitin varrella. 

Viimeisenä  koitoksena  mei-
dän tulee ylittää joki lossilla. 
Se, että joen ylitys on omalla 
vastuulla,  käy  selväksi  kai-
kista  niistä  kymmenistä  va-
roituslapuista  joita  on  ripus-
tettu  lossin  ympärille.  Vins-
saamme  itsemme  joen  toi-
selle  puolelle  lohien  pomp-
piessa  Sanginjoessa.  Olem-

me perillä, vihdoinkin! 

Takana 100 kilometriä, istumme ja ma-
koilemme maassa onnitellen toisiamme 
tehdystä suorituksesta. Odotamme auto-
kyydin ja pääsemme lämpimien peittojen 
väliin nukkumaan.

 Pyry

Puoliväli!
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ERÄSKOOPPI 

Sudenpentu

Edessäsi  häämöttää  uusia  seikkailuja.  Näihin 
koitoksiin  varaudut  opetellessasi  uusia  partio-
taitoja syksyn kokouksissa. Mikäli ensimmäinen 
yöleirisi  on  tulossa tänä syksynä,  muista  että 
koti-ikävä  ei  ole  voittamaton  haaste.  Tasku-
lamppu on sinulle näillä leireillä välttämätön, sil-
lä saatat kohdata yössä jotakin yllättävää.

Seikkailija

Ole erityisen varovainen iltanuotioiden aikaan. 
Räiskäleillä on taipumus palaa karrelle ja vaah-
tokarkit saattavat polttaa näppisi, joten kiinnitä 
huomiota jos aikeissasi on herkutella näillä ilta-
nuotioiden klassikoilla.

Tarpoja

Syksyn  sateet  saavat  sienet  kukoistamaan. 
Jätä  kuitenkin  niiden poiminta  väliin.  Herkulli-
seksi voitatiksi luulemasi sieni on jotain muuta 
ja voi koitua kohtaloksesi. Puolukka-apajat sen 
sijaan  suorastaan  huutavat  nimeäsi  ja  noita 
meheviä herkkuja voit  kerätä huoletta.  Näköä 
parantavat puolukat auttavat tulevissa suunnis-
tuskisoissa. Tennarisi eivät pidä syysmetsästä, 
kaiva siis kumpparit naftaliinista!

Samoaja

Näin syksyn tullen motivaatiosi on huipussaan , 
etkä jää sängyn pohjalle makaamaan. Lähdet 
innolla mukaan kaikkeen  ja kalenterisi täyttyy 
huimaa vauhtia tärkeästä ja ei-niin-tärkeästä te-
kemisestä. Muistathan, että ainakin yhdelle par-
tioleirille on kuitenkin aina tilaa almanakassa.

Vaeltaja

Varo ettet haali itsellesi liikaa vastuuta. Syksy 
tulee  olemaan  rankka,  jos  et  opettele  sano-
maan  EI.  Jo  vastuun  määrän  ajattelemisen 
vuoksi mielesi halajaa metsän siimekseen rau-
hoittumaan maailman vilskeestä.

Aikuinen

Jotta partio ei kävisi tylsäksi sinun osaltasi, on 
nuorempien nakitus lippukunnan hommiin sinul-
le varsin oivaa ajan vietettä. Mikä vain homma 
kolon  lattian  luutuamisesta  kämpän  polttopui-
den pilkontaan tuntuu paljon  paremmalta  kun 
sitä seuraa sopivan välimatkan päästä kahvia 
siemaillessa ja uusinta Kuksaa lueskellessa. 

Muista lehdistä lainattua

"Vihitty: Lari-Heikki Juhani Kilpeläinen ja Riikka Susanna Mattila, ...” 
   Rauhan Tervehdys Nro 27 (23.8.–6.9.2012)



ValitusPalat
Voit jättää valitukset, kehut, risut, ruusut 
sekä muut terveiset Kolon alakerrassa 
olevaan vihreään postilaatikkoon 

Kuksassa julkaistavaksi. 

Muistakaahan
aika ajoin 
katsoa, onko 
kamojanne 
löytötavara- 
pinossa!

Ilmoituksia

Käy katsomassa:

http://www.syysloma.partio.net

Vaikka et nyt kisaan lähtisi-
kään, on sivustolla tarjolla to-
della paljon hyvää tietoa PT-
kisoista, niihin valmistautumi-
sesta ja itse kisaamisesta.

Pestiin halutaan

PARTIOPIIRTÄJÄ

tekemään sarjakuvia, pilapiirroksia ja juttu-
jen kuvituksia. Kaikki, joilla kynä pysyy kä-
dessä  ja  homma  kiinnostaa,  ottakaahan 
yhteyttä: kuksa@niittykarpat.fi!

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksan numero on itsenäisyyspäivänä ilmestyvä Kuk-
sa 4/2012. Lehteen tulevat jutut ja kuvat sähköpostina osoittee-
seen kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon Kotikololle 
30.11.2012 mennessä. 

Moiskuja 

Juolukoille!

T: Hukat

Tarkasta 
lippukunnan 
tuoreimmat 

uutiset netissä 
www.niittykarpat.fi 

Haluaisin sanoa 
terkut suukoin 
koristeltuna 
RUUSUNMARJOJEN 
Jannalle ♥
Terv. salainen 
ihailijasi

HEI  MAUNO.  MIKSI  
ET OTTANUT 
YHTEYTTÄ? TV:  

Ilona, me ei oikeesti 
haluta, että sä puhut 
meidän selän takana.
teevee, naalit.

Hei! Eihän noita teidän 
lähettämiä tekstejä 
kehtaa edes laittaa 
lehteen! 
Jotain tolkkua touhuun!

Vastailen 
kernaammin 
näin lehden 
kautta.
T: Mauno

Tehkää 
Kuksaan 
sarjakuvia!

Olenpa huomannut, että 
niittykärpät ovat lop-
pujen lopuksi aika laiskoja 
leireille osallistujia!

Miksi ihmeessä LNK:n 
kotisivuja ei käytetä? 
Niiden kautta tieto 
saataisiin helposti 
ajoissa kaikille

kuksa


