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Hyvä ja ei-niin-hyvä 

Kipinämikon  tulee  huolehtia  palo-
turvallisuudesta  ja  huolehtia  ettei 
kenenkään makuupussi tai muu va-
ruste ole liian lähellä kamiinaa.

Kipinämikon kannattaa siirtää kaik-
kien  makuupussit  mahdollisimman 
lähelle  kamiinaa,  ettei  kenenkään 
varpaita vain palele!

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- ja erävinkkejä.
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Pääkirjoitus 
Kuksa-lehti täyttää joulun alla 30 vuotta 
ja siitä saamme kiittää teitä, rakkaat luki-
jat.  Ilman teitä, juttujanne, palautetta ja 
kommentteja ei tätä lehteä olisi pystyssä 
laisinkaan.  Kiitos,  että  olette  urheasti 
jaksaneet joka kerta kahlata lehden läpi 
ja kertoa meille mitä tahdotte enemmän 
ja mitä vähemmän, teidän palautteenne 
on meille elintärkeää. 

Tämä uusi tuore Kuksa, on ny-
kyisen toimituskaartin  kahdeksas varsi-
nainen Kuksan numero. Olemme hyvin 
ylpeitä  kaulimastamme  materiaalista  ja 
toivon, että jatkossakin te tuette Kuksaa 
lähettämällä  juttuja  ja  lukemalla  ahke-
rasti.  Muistakaa:  Te olette  osa meidän 
yhteistä lehteämme – tehdään siitä jat-
kossakin loistava! 

  Mauno

Partiouutisia
Johtajat tulilla

Makella tuli marraskuun alussa 30 vuot-
ta täyteen Limingan seurakunnan hom-
missa. Senpä vuoksi joukko lippukunnan 
johtajia kokoontui johtajatulille Liisanlin-
naan muistelemaan ja syömään. Ruoka 
oli hyvää ja tunnelma lämmin.     HL

Adventtikalentereita myytiin 
taas ennätysmäärä

Kuksan  saamien  tietojen  mukaan  ad-
venttikalentereita  myytiin  tänä  vuonna 
1466  kpl.  Partiotyön  Tuki  keräsi  tem-
pauksella sievoiset 2932 euroa josta riit-
tää rahaa moneen hankkeeseen.  HL

Muista lehdistä lainattua

LIMINGAN NIITTYKÄRPPIEN JOHTAJA ON VAIHTUNUT

15.12.1982  Oli  lippukunnan  joulujuhla  seurakunta-
talolla ja siellä lippukunnan pitkäaikainen lippu-
kunnanjohtaja  Eläinlääkäri  Antti  Kangas  luovutti 
lippukunnanjohtajan  tehtävät  vt  nuoriso-ohjaaja 
Markku Korhoselle.

Uutinen Kuksassa 1/1982
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Johtajapalsta
Tätä  syksyä  ovat  värittäneet  vaalit. 
Lokakuun alussa Pohjanmaan Partiolai-
set  valitsivat  puheenjohtajaksi  Heli 
Nygårdin (Viessojat,  Ylivieska)  ja  vara-
puheenjohtajaksi  Antti  ”Aake”  Kerolan 
(Toimarit,  Oulu).  Lokakuun  lopulla  oli 
kunnallisvaalit,  joissa  moni  partiolainen 
pääsi kuntien päätöksentekoon. Marras-
kuussa  oli  Suomen  Partiolaisten  vaalit 
jossa  puheenjohtajaksi  valittiin  Harri 
Länsipuro  (Harjun  Pojat,  Hämeen Par-
tiopiiri),  varapuheenjohtajaksi  Niina  Jo-
hansson  (Meritähdet,  Pääkaupunkiseu-
dun Partiolaiset) ja partioneuvoston pu-
heenjohtajaksi  Valtteri  Karhu  (Vaasan 
Metsäveikot,  Pohjanmaan  Partiolaiset). 
Onneksi  olkoon kaikille  valituille  ja  rei-
pasta  otetta  tärkeään  työhön.  Pohjan-
maan Partiolaisten vaalit olivat Niittykär-
pille tärkeät, sillä saimme piirimme viisi-
vuotisessa historiassa ensimmäistä ker-
taa käyttää äänioikeutta. Limingan Niitty-
kärpät  tai  oikeammin  Limingan  Seura-
kunta/partiotyö  hyväksyttiin  PP:n  jäse-
neksi tämän vuoden syyskuussa. 

Kaksi  Limingan  Niittykärppiin  liittyvää 
merkkipaalua tuli täyteen tänä syksynä. 
Make  on  ollut  Niittykärppien  lippukun-
nanjohtajana  30 vuotta.  Meitä  oli  kym-
menkunta poikaa kunnantalon kellarissa 
ottamassa vastaan Makea marraskuus-
sa 1982. Maken aikana LNK on kasva-

nut  Pohjanmaan  Partiolaisten  suurim-
maksi  lippukunnaksi,  jäseniä  meillä  on 
tänä  päivänä  yli  300.  Waarit  eli  Niitty-
kärppien vaeltajapojat ovat olleet toimin-
nassa  saman  30  vuotta.  Waarien  tun-
nusmerkin eli  viininpunaisen baretin on 
näinä  30  vuotena  saanut  painaa  pää-
hänsä 143 poikaa/miestä. Marraskuussa 
järjestettiin Waaritapaaminen, jossa mei-
tä barettipäisiä oli yli 50. Muorit eli vael-
tajatytöt täyttävät 30 vuotta kolmen vuo-
den päästä.

Itsenäisyyspäivä on tärkeä päivä Niitty-
kärpille.  Kulkue  kirkkoon  ja  lupauksen-
anto siellä on varmasti monelle Niittykär-
pälle  yksi  vuoden  hienoimpia  tapahtu-
mia. Kussakin ikäkaudessa annetaan lu-
paus  ikäkauden  alussa.  Lupauksen 
sanamuoto on kaikille yhteinen, ikäkau-
den nimi  vain  vaihtuu.  Partiolupauksen 
antaminen on merkki siitä, että partiolai-
nen  pyrkii  omasta  tahdostaan  sitoutu-
maan partion arvoihin joita lupaus, ihan-
teet ja tunnus kuvaavat.

Itsenäisyyspäivän  jälkeen  alkaa  partio-
laisten hiljentyminen joulun tapahtumiin. 
Viimeiset  kokoukset  ovat  yleensä  itse-
näisyyspäivän jälkeisellä viikolla. 

Toivon jokaiselle partiolaiselle ja hänen 
perheelleen rauhaisaa joulunodotusta.

Jukkis

Johtajaneuvoston puheenjohtaja

Johtajapalstalla kirjoittavat vuoron perään lippukunnan johtajistossa olevat.
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Suurennuslasin alla Meritähdet

Suurennuslasin alla  -palsta  esittelee 
joka Kuksassa yhden lippukuntamme 
ryhmän tai henkilön. Tällä kertaa ar-
mottomaan  tenttiin  joutui  kuitenkin 
useampi porukka. Ensin Meritähdet!

Meritähdet  on  tänä  syksynä  aloittanut 
sudenpentulauma,  johon  kuuluu  kuusi 
tyttöä:  Eerika  Rintala,  Jasmiina  Salo, 
Neea  Ilmonen,  Nella  Nissinen,  Netta 
Nissinen, Senni Vähäkangas. 

Akeloina ovat Minna Salonpää ja Hanna 
Korteniemi.
Parhaat partiomuistot tytöillä ovat retkil-
tä,  joilla  he  ovat  käyneet.  Tulevaisuu-
dessa he aikovat retkeillä lisää, leikkiä 
ja huovuttaa.

Jos Meritähdet  olisivat  ruokaa,  se olisi 
spagettia. Lopuksi lähtee terveisiä Tuo-
menmarjoille, Kirsikoille ja Jaakolle.

      Neea          Eerika           Senni         Nella          Jasmiina               Netta 

Suurennuslasin alla Karhut

Ja  sitten  Karhut!  Asserin  johtamiin 
Karhuihin  kuuluvat  Arttu  (avj),  Juuso 
(avj),  Elmo,  Jere,  Ville,  Kristian, 
Niko, Kristian, Vili, Tapio, Roni, Ee-
rik, Jesse ja Eino.

Parhaat muistot pojille ovat kerty-
neet leireiltä ja onkos ihmekään, 
sillä  heidän idolinsa on liikkeem-
me perustaja, eli itse Baden-Powell!

Hyviä  muistoja  on  varmaan  tulossa  li-
sää,  sillä  tulevaisuuden suunnitelmissa 

Karhuilla  on osallistua mahdollisimman 
monelle leirille.

Jos  karhut  olisivat  jokin 
ruoka, se olisi tietysti sit-
keää  karhunlihaa.  Kar-
hujen  terveiset  lähtevät 
Kirsikoille. 

Kiitokset Meritähdille ja Kar-
huille vastauksista sähköpos-

tilla tehtyyn haastatteluun! 
 Mauno
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Visiointia

Maailmalla tapahtuu, kunhan vain osaa 
tunkea nokkansa oikeaan paikkaan. Äk-
kiseltään tuntuu, että vaeltajaikäisille ei 
ole mitään tapatumia missään, ei lippu-
kunnassa, ei piirissä, eikä SP:ssä. Hom-
mahan on kuitenkin aivan toisin.

Osallistuin lokakuussa valtakunnalliseen 
Vaeltajavisioon.  Se  oli  Suomen  partio-
laisten  vaeltajille  tarkoitettu  tapahtuma, 
joka keräsi kokoon reippaan kymmenen 
nuorta aikuista aina Ivalosta Helsinkiin. 
Tapahtuma järjestettiin Kannuksen Par-
tio-Jylhässä,  joka  toimi  kurssipaikkana 
todella hyvin.

Ohjelma  koostui  yhdessäolosta  ja  ren-
non henkisistä koulutuksista joissa kes-

kityttiin  partiovuoden ”Löytöretki  itseen” 
-teemaan.  Visiossa  tutustuimme  omiin 
voimavaroihimme ja vaihdoimme ajatuk-
sia partiosta ja kaikesta siihen liittyvästä. 
Reissu antoi minulle uusia näkökulmia ja 
hauskoja  partiokavereita  niin  Lapista 
kuin aivan pääkaupunkiseudultakin asti.

Keväällä  Oulun  seudulla  järjestetään 
vastaava tapahtuma pohjanmaan partio-
laisten  vaeltajaikäisille  ja  suosittelenkin 
kaikkia  lippukuntamme  vaeltajia  lähte-
mään  rohkeasti  mukaan.  Vaikka  lippu-
kuntamme  tapahtumat  ovat  eliittiä,  on 
myös  muualla  maailmalla  mainiota  toi-
mintaa ja hauskoja ihmisiä!  

 Pyry

Mitä ihmettä?
Facebookissakin  on  alkanut  seikkailla  tuttu 
hahmo.

Nimimerkin ”Partio Make” takaa löytyy lippu-
kunnanjohtajamme  Make,  joka  kirjaa  aika 
ajoin  Facebookiin  partiokuulumisiaan.  Make 
kävi asian tiimoilta jopa Kirkkohallituksen jär-
jestämän ”Hengellinen työ verkossa”-kurssin.

Eipä tämä juttu nyt niin ihme ollutkaan.

Kuksa tarkkailee silti tilannetta...
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Mikä nimeksi uudelle ryhmälle
Poikien ryhmillä on perinteisesti  ollut  nisäkkäiden ja lintujen nimiä. Alunperin oli  
Karjalan heimolla nisäkkäitä ja Pohjolan heimolla lintuja: Ahma, Sopuli, Jänis, Naa-
li, Ilves, Poro/vasa, Hirvi, Kauris, Peura, Norppa, Halli, Piisami, Rusakko, Karhu, 
Myyrä, Orava, Majava, Susi, Kettu, Supi, Kärppä, Lumikko, Vesikko, Minkki, Hille-
ri, Näätä,  Mäyrä, Saukko, Kuikka, Tavi, Sorsa, Telkkä, Haahka, Riekko, Käki, Tik-
ka, Teeri, Metso, Pyy, Kurki, Kuovi, Korppi, Kuukkeli, Haukka, Kotka, Huuhkaja, ...

Tyttöjen ryhmänimet ovat perinteisesti olleet yleensä marjaa tekevien kasvien tai 
itse marjojen nimiä, mutta toki muutkin kasvit toimivat: Hilla, Raate, Vehka, Karpa-
lo,  Riekonmarja,  Kullero,  Kirsikka, Mansikka,  Puolukka,  Mustikka,  Vadelma, 
Omena, Leinikki, Kämmekkä, Kielo, Ratamo, Apila, Ruusunmarja, Tyrni, Juolukka, 
Tuomenmarja, Pihlajanmarja, Suopursu, Kanerva, Orvokki, Neilikka, Rentukka, 
Ulpukka, Katajanmarja, Variksenmarja, Vanamo, …

Löytyisiköhän näistä nimi vaikka Tupoksen tarpojavartiollekin!   Mauno.

Kuksakin täyttää 30 vuotta
Mainio  lippukuntalehtemme 
Kuksa  täyttää  myös  30  vuotta 
tänä  syksynä.  Kuksan  ensim-
mäinen  numero  ilmestyi  joulu-
kuun  lopulla  vuonna  1982. 
Tuon ajan tekniikka oli  nykyistä 
paljon  karumpaa.  Tekstit  kirjoi-
tettiin  mekaanisella  kirjoitusko-
neella  ja  kuvat  piirrettiin  käsin. 
Monistus  sentään  hoitui  jo  ko-
piokoneella, mutta yksivärisenä. Lisävä-
riä tuli sentään vihreästä kansipaperista. 

Joka tapauksessa jo ensimmäinen Kuk-
san  numero  antoi  selkeät  suuntaviitat 
lehden tulevaisuudelle niin lehden tyylin, 

kuin  ulkoasunkin  puo-
lesta.  Ensimmäinen 
kuksa oli 20-sivuinen ja 
sisältönä  oli   mm.  lip-
pukunnanjohtajan  ter-
vehdys,  kuvia  lähes 
joka  sivulla,  yksi  koko 
sivun  laajuinen  sarja-
kuva,  mainos,  koulu-
tusasiaa,  kirkkoherran 

kertomus  omasta  partioleiristään,  sekä 
jutut waareista, lippukunnan joulujuhlas-
ta ja Sanginjoen leiristä.

Kuksa  1/1982  löytyy  nyt  netistä 
www.niittykarpat.fi → Kuksa. 

Kuksa  tukeutui  aikanaan 
perinteiseen  tekniikkaan. 
Kuvan piirsi Make historian 
ensimmäiseen Kuksaan.
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Retkelle kisoihin! 
Seuraavat  partio-
taitokisat järjeste-
tään  Kauhajoella 
9.-10.2.2013.  Ki-
san  nimi  on  Oli-
pa kerran ja sen 

järjestelyistä vastaavat Kauhajoen Kytö-
veikot ja Jurvan Saloveikot. Kauhajoella 
kisataan Pohjanmaan Partiolaisten talvi-
mestaruuksista  oranssissa,  vihreässä, 
sinisessä, punaisessa, ruskeassa ja har-
maassa  sarjassa.  Kilpailut  on  loistava 
mahdollisuus  päästä  valmiille  retkelle 
hyvien kavereiden kanssa. 

Lisätietoa  Olipa  kerran  –kisasta  löytyy 
Pohjanmaan Partiolaisten nettisivuilta. 

Kilpailuihin  tulee  ilmoittautua  Pohjan-
maan Partiolaisten nettisivujen kautta tai 

suoraan piiritoimistoon. Ilmoittautuminen 
päättyy  18.1.2013,  joten  hyvissä  ajoin 
ennen joulua kannattaa kerätä porukka 
ja hoitaa ilmoittautuminen, ettei se enää 
tammikuussa pääse unohtumaan!

Kenelle kisat sitten oikeastaan on tarkoi-
tettu? Koska sarjoja on niin paljon,  voi 
sanoa  että  kisoihin  pääsee  mukaan 
kaikki yli 12-vuotiaat. Tässä alla on tie-
toa sarjajaosta.  Huomaathan että  kisa-
vartioiden ei tarvitse olla osa samaa var-
tiota, joukkuetta tai muuta viikoittaisessa 
toiminnassa  olevaa  ryhmää.  Punaisen, 
sinisen, ruskean ja harmaan sarjan var-
tiot voivat muodostua jopa eri lippukun-
tien jäsenistä,  jolloin vartio vain keske-
nään  päättää,  kenen  lippukuntaa  kisa-
vartio edustaa. 

Sarjajako

Tyttövartiot  kilpailevat  oranssissa, 
sinisessä  ja  ruskeassa  sarjassa. 
Poika- ja sekavartiot kilpailevat vih-
reässä,  punaisessa  ja  harmaassa 
sarjassa. Or/Vi -kisa on yksipäiväi-
nen.

Iät  lasketaan  kilpailuvuosi  miinus 
syntymävuosi.  Jos vartio ei  voi ki-
sata  sääntöjen  puitteissa,  voi  se 
osallistua kisaan ulkopuolisena.

Or/Vi  -sarjan  kilpailuvartion  tulee 
koostua  saman  lippukunnan  jäse-
nistä. Muiden sarjojen vartiot edus-
tavat kilpailussa jonkun vartion jä-
senen lippukuntaa. 

Sarja Or/Vi Si/Pu Ru/Ha 

Vartiossa
jäseniä

4 tai 5 4 3 

Kilpailijoiden 
ikä 

12-15v. 14-18v. Yli 18 v.

Yhteisikä
enintään

70 v. (5 hlö) 
56 v. (4hlö) 

68 v. 
ei 

rajoitettu

Radan 
pituus 

enintään (km) 
9 

20 (Si)  
25 (Pu) 

25 (Ru)
36 (Ha) 
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HAASTE!
Hukat, Juolukat, Ruusunmarjat, Telkät ja Tupoksen tarpojat! 

Haastan teidät kisaamaan Kauhajoelle!

Osallistumisen ei kannata antaa kaatua siihen, että porukkaa ei löydy. Kysy roh-
keasti kavereita myös muista tarpojavartioista, jos omastasi ette saa koottua po-
rukkaa. Kyytienkään vuoksi ei kannata olla lähtemättä. Yleensä Niittykärpistä on 
aina ollut kisaamassa myös ruskean ja harmaan sarjan vartioita. Kysy rohkeasti 
kyytiä ajokortin omaavilta lippukuntakavereilta! Kauhajoelle pääsee myös julkisilla: 
junalla Seinäjoelle ja bussilla perille. Seikkailu voi alkaa siis jo menomatkalla!

Ansku Lithovius

Ansku ja Suikki suosittelevat

Lippukuntamme kokeneet kisaajat Ansku ja Suikki Hilloista kertovat kokemuksis-
taan ja suosittelevat kisoihin lähtöä kaikille:

Mikä on mukavin kisamuistonne?

Ansku: Me oltiin Auranmajalla kisoissa, 
mää  olin  varmaan  viidennellä  luokalla. 
Tehtävänä  oli  lypsää  kumihanskasta 
vettä ja meidän hanska tietysti hajosi…

Suikki:  Se kun saatiin yösuunnistusteh-
tävästä täydet pisteet. Niissä SM-kisois-
sa saatiin hopeaa ja se oli mahtavaa, ei 
osattu ollenkaan odottaa sitä.

Mikä  on erikoisinta,  mitä  olette  par-
tiotaitokisoissa tehneet?

Vuoden 2011 syys-SM:t järjestettiin pää-
kaupunkiseudulla.  Yörasti  oli  Ikean  pi-
halla,  kehä-kolmo-
sen vieressä. 

Karmein kisamuistonne?

Ansku:  Pakkasta oli  20 astetta ja oltiin 
Rantakylässä. Tehtävänä oli tehdä rös-
sypottuja.  Meillä  meni  niin  pilalle,  että 
rastimikkokaan ei uskaltanut maistaa.

Suikki:  Se  kun  sahasin  yörastilla  sor-
meen.

Miksi kannattaa lähteä PT-kisoihin?

*unohtumattomia kokemuksia

*kivat tehtävät

*vartion yhteishenki kasvaa

*saa uusia kavereita

*partiotaidot harjaantuvat

*pääsee reissaamaan eri paikkoihin 

 Ansku Lithovius
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Ja eikun seinälle!
Limingan liikuntahallin kii-
peilyseinällä  on  Niitty-
kärppien  vuoro  maanan-
taisin klo 17-21. Vuorolla 
kiipeilevillä  oltava  omat 
varusteet ja varmistustai-
to! Alle 16 vuotiailla tulee 
olla  huoltaja  mukana. 
Lainattavat  kiipeilyvarus-
teet  on  jo  tilattu,  mutta 
toimitus on vielä tulemat-
ta. Jos haluatte kokeilla kiipeilyä, niin so-
pikaa kokeiluista Epun kanssa. Vuorolla  
ei anneta opetusta!

Seinäkiipeilyn  alkeis-
kurssi 15.12. klo 12.00, 
lisätiedot  kurssista  ja  il-
moittautumiset  Epulta. 
Alle  16-vuotiaat  kurssille 
huoltajan  kanssa.  Kurs-
sin  järjestää  Oulun  Kii-
peilyseura -91. Hinta 60€ 
ja  kesto  5h.  Kurssi  on 
Suomen  Kiipeilyliiton  vi-
rallinen  kiipeilykurssi  ja 

todistuksella  voit  kiipeillä  millä  tahansa 
kaupallisella kiipeilyseinällä.

Partiovakuutus kattaa kiipeilytoiminnan.

Lisätiedot: Eppu, 050-5798526

MYÖTÄPÄIVILLE 
VALMISTAUDUTAAN MYÖTÄILLOISSA

Myötäpäivät  2013 on  Vaasassa  8.-9.6.2013 järjestettävä 
Pohjanmaan Partiolaisten huipputapahtuma,  johon Niitty-
kärpätkin osallistuvat sankoin joukoin. Olethan Sinäkin läh-
dössä? Myötäpäivät kestää viikonlopun ja tarjoaa hauskaa 
partiotoimintaa kaikenikäisille. Valmistautuminen myötäpäi-
ville on jo kovassa vauhdissa. Lippukunnissa järjestetään 

talven aikana kolme myötäilta-nimistä tapahtumaa, joissa saat tietoa tapahtumasta 
ja samalla touhutaan jotain hauskaa. Ensimmäisessä myötäillassa kisataan tapah-
tumamerkin tekemisestä!      HL 

Tutustu Myötäpäiviin myös netissä: www.myötäpäivät.fi !
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LUONNON PIENIÄ JA SUURIA IHMEITÄ
Luonnossamme  on  pieniä  ja  suurempiakin  ihmeitä, 
nähtävää ja koettavaa ympäri vuoden enemmän kuin 
voi aavistaa! Löydät ne, kun pidät silmäsi auki - ja en-
nen  kaikkea  maltat  pysähtyä  niitä  katsomaan!  Uu-
tuuskirja  Luonnon pieniä ja suuria ihmeitä saa Si-
nut näkemään luonnon ihmeet aivan uudella tavalla.

Havumetsien siro vanamo, Luonnon uurastajat ja pa-
hantekijät,   Hiiden  keittopata  porisee,  Salaperäiset  
hämähäkit,  Kesäyö  keidassuolla,  Outojen  otusten  
maailma, Kasvit puolustautuvat, Retkelle rotkojärvien  
maisemiin,  Elämää  lintusaarilla,  Kääpäretkelle  -  
Sumu tuo kevään - Kelo narisee tunnelmaa... 

Kirja vie lukijansa kotipihasta metsiin ja meren luodoil-
le. Se opastaa meitä näkemään enemmän. Erilaisten 
kasvien, otusten ja ötököiden joukosta löytyy erikoi-
suuksia, joista kerrotaan artikkeleissa ja tietolaatikois-
sa.  Hienot  kuvat  kertovat  luonnon  kauneudesta  ja 
vuodenaikojen  tunnelmista.  Kirjassa  on  myös  hyviä 
vinkkejä retkille ja luontohavaintojen tekemiseen ympäri vuoden. HL

Sähköpostia osoitteisiin etunimi.sukunimi@niittykarpat.fi
Niittykärppien hallitus päätti,  että kaikki 
organisaatioon merkityt saavat tämän ju-
tun  otsikossa  mainitun  tapaisen  osoit-
teen. Muutos vaikuttaa vain tuleviin pos-
teihin. Jos haluaa uuden osoitteen näky-

vän myös lähetettyjen postien lähettäjä-
nä, tulee itse muokata oman sähköpos-
tin asetuksia. 

Lisätietoja www.niittykarpat.fi.

Karhut puolijoukkueteltassa
Leiriläisiä oli kahdeksan poikaa ja kaksi 
johtajaa.  Perjantai-iltana  oltiin  tuikkusta 
metsässä ja pidettiin iltanuotio linnassa. 
Yöllä tuli yöherättäjiä, jotka veivät toisen 

kipinämikon.  Kovan  taistelun  jälkeen 
saatiin  kipinämikko  vapaaksi  ja  linnan-
valloittajat vankilaan.

(Toimitus löysi alkuperäisen jutun netistä)

Luonnon pieniä ja 
suuria ihmeitä 

◈Tekijä Timo Nieminen
◈Kustantaja Otavamedia
◈ koko 17,2 x 27,3 cm
◈ 216 sivua, 176 kuvaa
◈ kovakantinen
◈ISBN 9789522710079
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Chili Con Hilla 17.-18.11.
Leiri  alkoi  lauantaina  aamupäivällä. 
Aloimme  hakata  puita  heti  kun  kamp-
peet  oli  saatu  laitettua  sisälle.  Ensim-
mäinen tehtävä oli  tehdä nuotiot  koko-
naan itse siihen Partiokämpän vieressä 
olevalle  kärrypolulle.  Vuolimme kiehisiä 
ja  teimme pikkutikkuja  kämpän  keskiti-
lassa,  jonka  jälkeen  sytytimme  nuotiot 
alun ongelmien jälkeen. Sitten oli  hetki 
vapaata aikaa, ja aloimme tehdä jauhe-
lihapihvitaikinaa  ja  eräpottuja.  Lisäksi 
teimme  pullataikinaa,  joka  jäi  kohoa-
maan pihvien paiston ajaksi.

Jauhelihapihvit ja osittain raa’at perunat 
syötyämme  aloimme  tehdä  tikkupullia. 
Sitten  teimme  kananmunakennoista  ja 
kynttilän steariinista sytykkeitä. Oli  aika 
hauskaa valuttaa steariinia enemmänkin 
sormille kuin siihen kananmunakennosy-
tykesyltteröön.  Illalla  oli  tarkoitus  vielä 
olla  tuikkusta,  mutta  se  sitten  jäi  kun 
meillä  oli  iltanuotio.  Parin  esityksen  ja 
hoilauksen jälkeen teimme vielä todella 
hyviä paahtoleipäsubwayta nuotiolla.

Yöllä meillä oli harvinaisen surkea yöhe-
rätys.  Itse  olin  ehtinyt  nukkua  noin  20 

minuuttia, kun ikkunoita hakataan ja pi-
halta kuuluu epämääräisiä ääniä ja huu-
toja. Ansku ja Suikki yrittivät saada mei-
tä menemään ulos, mutta me ei kuiten-
kaan  jaksettu.  Näin  ollen  he  menivät 
vessaan.  Emme  saaneet  yöherättäjien 
megafoniin huudetuista sanoista mitään 
selvää, mutta vähitellen alkoi selvitä että 
meiltä oltiin viety jotain todella tärkeää ja 
että siellä olisi joku vaara. Asiat paljas-
tuivat  kun  Suikki  itki  käsidesin  kadon-
neen.  Sitten  meille  tuli  lappunen jossa 
luki  että  meille  olisi  vihje  partiopolun 
mutkassa. Lähdimme sinne ja hoilasim-
me siinä samalla jotain partiolaulua. Kä-
vimme hakemassa  sieltä  vihjeen  jossa 
luki  että  ne  varastetut  tavarat  olisi  uu-
dessa  varastossa.  Sieltä  löytyikin  se 
käsidesipullo ja kaikki lättypannut.

Sunnuntaina siivoilimme lähes koko päi-
vän, ja teimme vielä lopuksi aivan mah-
tavia tortilloja.  Sitten saimme vielä tyh-
jentää  turkinpippuripussin  ja  sitten  leiri 
olikin loppunut.

Kahvi Kojootti 

Waarit 30 vuotta
Waarit  juhlivat  30-vuotista  historiaansa 
Partiokämpällä  lauantaina  10.11.2012. 
Osallistujia juhlassa oli nelisenkymmen-
tä. Tilaisuudessa kuultiin historiaa waa-

rien varhaisista vaiheista ja osallistujien 
partiomuistoja.  Onnistunut  juhla  keräsi 
kehuja  osallistujilta  ja  Waarien  tulevai-
suus onkin entistä aktiivisempi Kuksa
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Kun kohdataan oikein, vältetään vaarat kämppätiellä
Kun  partiokämpällä  on  joku  vartioretkeä  isompi  tapahtuma,  on 
Partiopolulla  kova liikenne.  Keltakankaan tien ja  Partiopolun le-
veys ei ole suuren suuri. Jotta törmäyksiltä ja ojaan ajamisilta väl-
tyttäisiin, on syytä muistaa kohdatessa väistön perusperiaatteet. 

Kämppätien jokaista mutkaa on hieman levennetty, jolloin on muo-
dostunut kohtaamispaikkoja. Levennystä lähestyttäessä katsotaan, onko edessä 
vastaantulijoita. Ensimmäisenä kohtaamispaikalle ehtivä pysäyttää autonsa siihen 
(A). Kohtaava auto ohittaa pysähtyneen auton (B). Sitten pysähtynytkin auto jatkaa 
matkaa (C) ja tilanne on ohi.

Jos kohtaamispaikalle ei pysähdytä vastaantulijasta huolimatta, käy niin että autot 
kohtaavat kapealla kohdalla (D) ja silloin onkin monenmoista hankaluutta tarjolla.

Pidä tämä mielessäsi kulkiessasi kämppätiellä ja neuvothan myös kuljettajaa aina 
matkalla kämpälle tai sieltä pois. Näin vältämme ruuhkan ja pahemmatkin vahingot.

 &  Hannu

Kuvassa Hannu ja Pyryn leipoma waari-
kakku, jota lippukunnan hallitus sai naut-
tia kokouksessaan Waarien juhlan kun-
niaksi.
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Kuvia Waarien Hetta-Pallas -vaellukselta

Sää suosi vaeltajia

Reitti kulki pitkin tuntureita Taivaskerolla syttyi olympiatuli 1952

Reitti on selkeä ja hyvin viitoitettu, sekä autiotupia on runsaasti. Siksipä Hetta-Pal-
las soveltuukin erinomaisesti ensimmäisiä tunturivaelluksia suunnitteleville! 

 &  HeikkiM
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Mitä partio on? GALLUPPI
Tällä kertaa Kuksan toimitus kysyi lippukuntalaisiltamme ja vähän 

ulkopuolisiltakin, että mitä heidän mielestään partio oikein on.

Naalien kaminatelttaretki 
Naalit  nukkuivat lämpimän yön joulu-
kuun  ensimmäisillä  pikkupakkasilla 
kamiinateltassa  Aarninkankaan  laa-
vulla. 

Retkellä suoritettiin retkikokki -merkki, 
leikittiin  ja  istuttiin  tulilla.  Reissu  oli 
mainio ja osallistujia oli yhteensä 6.

Naalit

Tarpoja: 
Semmonen mukava 
harrastus jossa har-
jotellaan erätaitoja 
ja johtajuutta.

Sudenpentu: 
Kiva harrastus!

Vaeltaja: 
Jaa'a. Se on harrastus 
ja elämäntapa jossa 
ollaan luonnossa sekä 
kavereitten kanssa.

Samoaja: 
Partio on semmosia 
uusia kokemuksia mitä 
ei saa muualta ja mie-
lenkiintosia ihmisiä.

Kempeleläinen  18-vuotias  ei-partiolainen: 
Se on vähän semmosta jotain samoilua metsässä ja 
sellasta telttailua ehkä.  Nuotioita,  vihreitä  asuja  ja 
eikö niillä oo aina joku vihreä huivi hartiolla ja siinä 
on semmonen solmu. En mää oikeestaan tiiä.

Seikkailija: Hauskaa aikaa 
kavereitten kaa!

Aikuinen: 
Elämäntapa
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Piiri kouluttaa
Pohjanmaan Partiolaiset tarjoaa ensivuoden aikana seuraavat PJ-kurssit:

Aika Kurssi Paikka V.I.P.
28.3.-1.4. Partiojohtajan peruskurssi #15 Ähtäri 28.2. 
29.7.-3.8. Partiojohtajan peruskurssi #16 Taivalkoski 15.5.
Seuraavan puolen vuoden aikana on saatavissa seuraavanlaista koulutusta:

Aika Kurssi V.I.P.
5.-7.4. Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi 15.3.
5.-7.4. Järjestelytoimikuntakurssi 15.3.
6.-7.4. Rastipäällikkökurssi 15.3.
27.-28.4. Kimppa (Ikäkausimoduuli&nuotiomestarikurssi) 15.3.
Pohjanmaan Partiolaiset tarjoaa partiojohtajan jatkokoulutustason koulutuskokonai-
suuksia tilauskursseina.

Mikäli lippukunnassa löytyy halukkuutta ikäkausivastaava –kurssiin riittävästi, niin 
järjestetään kevään aikana oma kurssi.  Olkaa yhteydessä omaan osastonjohta-
jaan, niin katsotaan kuinka monella on kiinnostusta asiaan.

Lisää tietoa kurssitarjonnasta ja kurssien sisällöistä sekä Vaeltaja- ja Sa-
moajatapahtumista löydät netistä:

  http://www.pohjanmaa.partio.fi/toiminta/tapahtumat/      Jari

Ilmoituksia
Operaatio 

Joulupukki
rantakylässä

Lisätiedot 
lippukunnan 
nettisivuilta!

Pestiin halutaan

  PARTIOPIIRTÄJÄ
tekemään sarjakuvia, pilapiirroksia ja jut-
tujen kuvituksia. 

Asiasta  kiinnostuneet,  lähettäkää toimi-
tukseen omien  yhteystietojen  kera  piir-
ros aiheesta ”Yöherätys”.

Seinäkiipeilyn alkeiskurssi 15.12. klo 12.00, 
lisää tietoa ja ilmoittautumiset 050-5798526/Eppu

kuksa
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Verikekkerit

Vaeltajailta  7.11.  vietettiin  verenluovutuksen ja  hy-
vän ruuan merkeissä.

Verikekkereillä oli mukana kirjoittajan lisäksi Sami ja 
Hannu. Aluksi kävimme Oulun veripalvelussa luovut-
tamassa verta.  Vaikka veripalvelukin tarjoaa voilei-
piä ja pullakahvit verenluovutuksen jälkeen, lähdim-
me kuitenkin syömään pizzaa La Festaan. Matkalla 
Hannu yritti houkutella vielä pari vastaan tullutta lip-
pukunnan johtajaa verta luovuttamaan, mutta ei sii-
nä onnistunut

Ilta  oli  hauska  ja  seuraaville  verikekkereille  toivo-
taankin mukaan enemmän väkeä.  

Markus

MORSE

N y t  o n  t a a s  k i s a n 

a i k a . k e r r o m i s s 

ä n y k y ä ä n o n h a 

v u l e i r i n p o r t t i a 

k o r i s t a n u t s u u r i 

h a v u m e r k k i ? t o i 

m i t a v a s t a u k s e s i k 

u k s a n t o i  m i t u k s e e 

n l e h d e n v i i m e i s e l 

l ä s i v u l l a o l e v a 

n o h j e e n m u k a a n .

Tietoa verenluovutuksesta:
-Ennen kuin pääset 
luovuttamaan verta,  joudut 
täyttämään lomakkeen, jonka 
perusteella päätetään voitko 
luovuttaa.
-Esim. ulkomailla  käynti voi 
aiheuttaa väliaikaisen 
verenluovutuskiellon.
-Ensimmäistä kertaa verta 
luovuttavat saavat palkinnon.
-Joka verenluovutuskerralla 
veripalvelusta saa erilaisia 
kiitoslahjoja.
-Auton voi jättää läheiseen 
parkkitaloon veripalvelun 
laskuun.
-Verta voi  luovuttaa jälleen 61 
(miehet)  tai  91 (naiset)  päivän 
kuluttua.
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Kattila

LumistenKärppienKosto  mahtoi  olla  se 
leiri,  jolla tapahtui  kommellus,  josta nyt 
kerron. Varsinaisestihan tämä ei mikään 
kommellus ole,  mutta minun kannaltani 
harvinainen tilanne.  Nimittäin yöherätys 
leirille jolla itse olen. 

Koska  yleensä  olen  itse 
toisia  häiritsemässä,  olen 
harvoin  kokenut  yöherätystä  nukkujan 
silmin (tai korvin, kuten tällä kertaa). Nyt 
opin,  että  nukkujan  puolelta  tilanne  on 
aivan eri. Kun itse haluaisi nukkua tyyty-
väisenä  lämpimässä  kämpässä,  niin 
onko mitään ikävämpää kuin se, että toi-
set  tulee  häiritsemään?  Ihmettelenkin 
nykykulttuuria jossa toisia pyydetään ja 
suorastaan kerjätään tulemaan yöherät-
tämään. Itse en herätystä toivo, vaan ha-
luan nukkua yöni rauhassa.

Mutta kuten kunnon partioon kuuluu, toi-
sille pitää tehdä jäyniä ja mennä häiritse-
mään heidän yöuniaan. Omaa tyhmyyt-
tähän se vain on, jos ei osaa pitää suu-
taan kiinni ja leirejä salassa.

...nukumme kiltisti ja makeasti kuin pie-
net kylläiset porsaat. Ylälaveri oli täynnä 
innokkaita  nuoria  partiolaisia.  Ehkäpä 
muutama yläasteikäinenkin jotka rankan 
päivän jälkeen olivat  köllähtäneet tyyty-

väisinä  makuupusseihinsa  aivan  pahaa 
aavistamattomina. 

Yöllä, aikaan jota en muista, kämppään 
hyökkäsi huutavia tyttöjä, jotka paukutti-

vat kattilan kansia. Se jat-
kui ja jatkui, eikä tuntunut 
loppuvan  koskaan.  Nuo 
hetket  olivat  niin  tuskalli-

sia  uniselle  partiopojalle,  joka  ei  aivan 
ymmärrä  mistä  on  kysymys  ja  miksi 
kämpässä on niin kova mekkala. Lopulta 
tunneilta tuntuneen ajan jälkeen mekkala 
hellitti ja häiriköt lähtivät pois, eikä kestä-
nyt kauaa, kun jo olin uudestaan unessa.

Tämä yöherätys sai minut tajuamaan, to-
sin  vasta  jälkeenpäin,  miksi  yöherätys-
kulttuuri oli ennen niin erilainen, eikä he-
rättäjiä juuri toivottu omille leireille. Nyky-
päivänä leireillä kokoajan vain odotetaan 
ja odotetaan yöllisiä vieraita, eikä yllätyk-
sellisyyttä juuri enää ole. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että en ai-
koisi jatkaa kujeilua, päinvastoin. Sen si-
jaan  koijjaan  ja  jäynäilen  vielä  enem-
män,  koska  tieto  vartioiden  retkistä  on 
niin helppoa hankkia, että oikein naurat-
taa. Tosin mikäs yllätys se on, kun sitä 
oikein soitellaan ja pyydetään tulemaan 
herättämään. Joten pitäkää varanne tai 
ette saa nukkua rauhassa!           Pyry

Itse en herätystä 
toivo, vaan haluan 

nukkua yöni rauhassa.
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ERÄSKOOPPI 

Sudenpentu

Talven kylmä ilma tulla jolkottelee myös lakeuk-
sille kuin Joulupukin porot konsanaan, eikä ker-
rospukeutumista siis sovi unohtaa. Talvi on juu-
ri sitä aikaa, kun flunssa jyllää ja reipas suden-
pentukin saattaa olla vuoteenoma. Muista siis 
ulos lähtiessäsi pukea tarpeeksi lämmintä vaa-
tetta ja vieläpä oikeaoppisesti, niin tulet toden-
näköisesti säästymään sairastumisilta. Etenkin 
partioretkille  ja  -leireille  valmistautuessa  on 
hyvä tutustua kerrospukeutumiseen esimerkiksi 
seikkailijoiden Reppu-kirjasta.

Seikkailija

Kaamos koittaa ja urheaa seikkailijaakin välillä 
hiukan pelottaa vartion lähtiessä retkelle.  Pel-
koja voitetaan vain niitä kohtaamalla ja näyttä-
mällä niille mistä partiolaiset ovat tehtyjä. Koh-
taa siis pelkosi niin tulet tuntemaan suuren voi-
ton tunteen. Älä kuitenkaan ole uhkarohkea ja 
kokeile typeriä temppuja, ne voivat aiheuttaa si-
nulle ikäviä hankaluuksia.

Tarpoja

Johtajuus on sinun juttusi! Olet ikäiseksesi rei-
pas ja kykenevä nuori, ja pyrit elämään toista 
palvellen ja auttaen. Mikä onkaan parempi tapa 
auttaa  lähimmäisiään,  kuin  johtaa  vartiota. 
Muista  käydä  ahkerasti  johtajakoulussa,  niin 
voit  saada tärkeän ja  vastuullisen VJ:n tehtä-
vän. Kun hoidat senkin vielä parhaasi mukaan 
ja kaikkesi antaen, tulee se olemaan sinulle an-
toisa ja ikimuistoinen kokemus.

Samoaja

Rankat  ajat  ovat  edessä:  Peruskoulu on joko 
päättymäisillään  tai  on  jo  päättynyt  ja  jatko-
opinnot painavat päälle. Opiskelu on rankkaa, 
mutta muista myös antaa aikaa rentoutumiselle 
ja kavereillesi. Raskaan viikon jälkeen on hyvä 
lähteä kavereiden kanssa metsään tulille istu-
maan ja ottamaan hiukan rennosti. Tai vaihto-
ehtoisesti kiskoa partiohuivit  kaulaan ja kiiruh-
taa kaupunkiin syömään vartion kesken.

Vaeltaja

Vaikka maailma heittelisi  ja ruoka palaisi aina 
pohjaan, älä lannistu – sinullakin on vielä tule-
vaisuus.  Mikäli  painat  positiivisella  asenteella 
purttasi kohti tulevaa, on sinulla mahdollisuuk-
sia mihin ikinä haaveiletkaan. Sinusta voi tulla 
lääkäri,  astronautti  tai  vaikka Mäkkärin myyjä, 
jos vain sitä todella tahdot.

Aikuinen

Kaikkialla on hirveä härdelli. Niin töissä, kotona 
kuin partiossakin joulun alla vilskettä ja huisket-
ta  riittää.  Pihaa täytyy  kolata,  pikkujouluja  on 
joka toiselle viikolle, eikä partioillatkaan kalen-
terista uuvu. Älä huoli, vielä muutama viikko ja 
sitten  koittaakin  lämmön  ja  perheen  tärkeä 
aika. Muista siis ottaa siitä kaikki irti ja hengäh-
tää hetken, että jaksat taas puurtaa ahkerasti 
kuin tonttu-ukot Korvatunturilla.



ValitusPalat
Jätä valitukset, kehut, risut, ruu-
sut sekä muut terveiset Kuksan 
postilaatikkoon.

Taas on vaikka 
mitä tavaraa 
jäänyt Kotikololle. 
Hakekaa ihmeessä 
omanne talteen tai 
ne menee roskiin!

Suukkoja 
Parsaväelle

T:Suikki

Spessu♥

Pusut 
ANSKULLE 

T:Muumit

Luinpa viime Kuksasta Markuksen kirjoittaman monisivuisen jutun Suomessa
järjestetystä, kansainvälisestä ROVERWAY 2012- tapahtumasta. Mahtavaa, 
kansainvälistä, hienoa, siistiä, excellenttiä ja reipasta!! Coolia oli, että Markus 
lähti sinne muina miehinä ja itekseen!

Ja lisää sankariniittykärppiä löytyy. Pojat aikovat taas jatkaa lippukuntamme 
talvivaellusperinnettä ja lähtevät hiihtämään Korvatunturiin joulun välipäivinä. 
Kovasti ihailen, koska iteltäni oikea talvivaelluskokemus puuttuu. 
Hienoa seikkailupartiointia! 

Ultsi

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksan numero on hiihtoloman alussa ilmestyvä Kuk-
sa 1/2013, joka jaetaan kaikille Ruoktulle lähtijöille. Ruoktun jäl-
keen lehteä on jaossa Kotikololla perinteiseen tapaan.

Lähetä lehteen tulevat jutut ja kuvat sähköpostina osoitteeseen 
kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon Kotikololle 22.2.2012 mennessä. 

Niittykärppien
tuoreimmat 

uutiset netissä 
www.niittykarpat.fi 

KORJAUS !
Vi ime Kuk s a s s a  o l lut  Muo ri en  
run o  E I  o l lut  minun  tekemä  
va an  sen  tek iv ä t  Muorit  y h -
des s ä !  Tur h a  s i i s  a lk a a  o dotta a  
m it ä ä n  Su ik in  runop a lsta a .  :D 
T:Su ikk i

Jos joku löytää 
kämpältä v ioletit 
lapaset , joissa on 
harmaat lampaat , 
voisiko tuoda ne 
Ansku lle? ♥

Parahin Pate!
Kuksa ilmestyy nykyään keskimäärin 
5 kertaa vuodessa ja nettiinkin 
yritetään tehdä uutisia. Tulisitko 
kanssamme tekemään lehteä talkoil-
la, että jaksaisimme hoitaa edes 
nykyisen pestimme.

We love you 

HILLAT

T:Hukat

Mutta entäs, jos 
gallupin mukaan 
LNK välttämättä 
haluaisi ”Suikin 
runopalstan”? 

Voisiko Kuksa tulla 
tooosi monesti 
vuodes? T:Pate

Olen iloinen pieni pullea 
partiolainen ja toivon, 
että ”Samikset” ilmes-
tyisi joka Kuksassa.  
   -Mollukka

Jätskipalkintoja 
pitäis olla!

Hei Mollukka!
Yritämme täyttää 
toiveesi, mutta 
kaipaamme lisää 
ideoita samiksiin!

Joko pian 
tarvitaan 
erillinen 
pusupalsta?


