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Hyvä ja ei-niin-hyvä 

Talven  ja  kevään  kämppä-
retket kannattaa suunnitella 
nyt ja varata kämppä heti.

Kämppävarauksen voi jättää vii-
me  tinkaan.  Kyllä  sinne  aina 
mahtuu . . .

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- ja erävinkkejä.

Pääkirjoitus 
Talvi  on  tullut  ja  lopulta 
myös syksyn ensimmäinen 
Kuksa  ilmestyy.  Kiitos  vii-

me tingassa lähetetyn suuren juttumää-
rän! 

Kuksa ei  ilmesty,  ellei  siihen saada si-
sältöä. Näin kävi syyskuussa, mutta toi-
vottavasti  ei  enää  koskaan  tulevaisuu-
dessa! 

Sovitaanko näin? Kyselee  Mauno
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Partiouutisia

Lintukansaa

Kaksi lippukuntamme jäsentä, nimit-
täin Ultsi ja Laura ovat kesällä osal-
listuneet järjestön partiojohtajien jat-
kokurssille,  eli  Kolmiapila-Gillwell-
kurssille. Kurssin liittyvä koulutusleiri 
oli kesällä ja nyt on  johtamisprojek-
tin vuoro. Projektin aiheena on lippu-
kunnan Vihreä Lippu -hanke.

Kalustovarasto auki pe klo 17-18 

Lippukunnan kalustovarasto on auki per-
jantaisin klo 17-18 kaluston lainaamista ja 
palauttamista varten.

Uusia Waareja

Mikael Hakkola ja Oskari Tavasti suoritti-
vat hywäksytysti Waaritestin ja nimitettiin 
Waareiksi 1.12.2013. 

Ol-

leita ja menneitä

Kuksan saamien  tieto-
jen  mukaan  Niittykär-
pät ovat edellisen kuk-
san  ilmestymisen  jäl-
keen  seikkailleet  mm. 
seuraavasti:

Mitä? Milloin? Missä? Katso s.

Lippukunnan 45- vuotisjuhlat 19.5. Partiokämpällä ?

Myötäpäivät 8.-9.6. Vaasassa ?

Muorien pikkujoululeiri 30.11-1.12. Partiokämpällä 5

Juolukat ja 100 muffinssia 1.-3.11. Koti-Pietilässä 9

Häjyt tryskööt PT-kisa  14. -15.9. Seinäjoella 6

Rover 20–22.9. Hossassa 11

Juolukoiden syysleiri  23.-25.8. Rantakylässä 4

Partio POP '13 8.9. Tampereella 10

Huuhkajien yöretki 23.-24.11. Partiokämpällä 8

Toivottavasti  muutkin  kuin  Juolukat,  Huuhkajat  ja  Muorit  ovat  retkeilleet?  Siitä 
saamme lukea varmasti ensi Kuksasta!
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Leiri ilman PIRKKA-PASTAA!!
Juolukoiden  syysleiri   23.-25.8.2013 luonnonhelmassa,  Rantakylässä 
(Kotkien/Naalien kenen liekää)  kodalla.  Teemana oli  nälkämerkin  suorittaminen. 
Johtajina Emilia ja Juulia, vartiolaisia Ria, Maria ja Olga. Lisäksi joukkoamme täy-
densi saksalainen Nina. 

Heti alkuun tuhottavanamme oli kaksi (2) ampiaispesää (pään ja kananmunan ko-
koiset) kodan sisältä. Lisäksi siivousurakka oli VALTAISA. Ilta meni mukavasti Emi-
liaa peloitellen (esim. ”Tuolla seisoo joku!”) ja tikkuleipiä ja sokeriomenia syöden. Il-
lalla ennen nukkumaanmenoa kertoiltiin juttuja, ja samalla käännettiin niitä Lontoon 
kielelle.

Aamulla  oli  itse  kullakin  vilpoisat  oltavat.  Päivän  ohjelmaan kuului  ruuanlaittoa, 
hauska suunnistusrata ja lisää ruuanlaittoa. 
Lauantain  karkkipäivän  kunniaksi  teimme 
pähkinäladduja  lievittämään  makeannäl-
käämme,  mutta  varsinainen  illan  pääruo-
kamme oli  pitsa nuotio-olosuhteissa.  Poh-
jan tekoon käytimme tavallista  pitsapohjan 
ohjetta, tosin ilman hiivaa. Täytteeksi teim-
me tomaattikastiketta, paistettua jauhelihaa, 
pekonia, sipulia ja tomaattia. Raakana tuo-

tok-
semme näytti… tomaattipiirakalta.  Ei  kovin 
houkuttelevalta,  pakko  myöntää.  Teimme 
luovuutta  käyttäen  foliouunin,  jossa  pitsa 
paistui noin kahden tunnin ajan. Lopputulos 
oli vaivan arvoinen: se näytti ihan pitsalta! Ja 
makukin oli hyvä, mitä nyt pohja oli hiukan 
kova…

Toinen yö oli  lämpimämpi kuin eka, vaikka 
aamu oli kylmempi. Tehtiin ”lättyjä”, pekonia ja munia ja syötiin kaikki loput ruuat. 
Siivottiin ja lähettiin kotia taas yhtä kokemusta rikkaampina.
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”Lätyn” paistaminen

ENNEN JÄLKEEN

 Juolukat

Muorien 
pikkujoululeiri 
30.11-1.12.2013

Muorit  olivat  kämpällä 
viettämässä pikkujoulu-
leiriä  edustettuaan  lip-
pukuntaamme  ensin 
Wanhan  ajan  joulussa 
erinomaisen  kakkubis-
neksen kera.  (Pääsim-
me myös kuuluisuuden 
valokeilaan tiedotusvälineiden huomattua ainutlaatuisen Muori-powerimme tapah-
tuman laidalla.)

Pikkujouluiltaamme kuului herkullinen ateria, kynttilöiden loimua, kämpän lämmitys-
tä, tietovisailua ja elokuvan katselua kera do-it-yourself kotiteatterin. Vierailipa pik-
kujouluissamme itse joulupukkikin, jolle lauloimme kauniisti kuten asiaan kuuluukin. 
Kaikki olivat siis olleet kiltteinä!

Yö sujui rauhallisissa merkeissä ilman kutsumattomia vieraita ja aamulla heräsim-
me enemmän tai  vähemmän huonosti  nukkuneina.  Aamun ohjelmaan 
kuului joulupuuro, josta jokainen sai mantelin, jotkut jopa useampia. 
Koristelimme myös pipareita ja nautimme niitä glögin kera.
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HÄJYT TRYSKÖÖT

Kävimme Tasangon Talvikkien järjestä-
missä Syyskilpailuissa 14. – 15.9.-13.

Matkaan  lähdettiin  siis  jo  perjantaina 
13.9.-13  yhteiskyydillä  Merituulen  ja 
Pohjan veikkojen kanssa. Matka oli  pit-
kä, mutta ihan kiva. 

Perillä  majoituimme  kaikki  kilpailijat  lii-
kuntasaliin. Ilta oli ihan kiva, sillä meitä 
valokuvattiin ja videoitiin, koska olemme 
kummijoukkue  Merituulen  järjestämiin 
Joron Jäljillä -kilpailuihin.

Aamulla heräsimme aamupalalle, minkä 
jälkeen alkoi loppu viimeistely kisaa var-
ten. Alkuseremoniat oli kello kymmenen, 
minkä jälkeen siirryimme aloitusrastille.

Ensimmäisen  rastin  nimi  oli  Les  Paul, 
meidän  täytyi  tehdä  kitara,  ja  saimme 
myös festariranneke tarvikkeet. Rannek-
keet täytyi olla valmiita ennen ensimmäi-
sen päivän viimeistä rastia. Aloitus meni 
muuten hyvin, mutta aika loppui kesken. 
Pisteitä tästä tippui 5,5/8. Rannekkeista 
pisteitä 3,9/6. KIITOS Marialle!!! 

Seuraavaksi  lähdettiin  Backstagelle 
kuuntelemaan  vähän  musiikkia,  jonka 

jälkeen  oli  vuorossa  pari  suunnistus! 
Suunnistuksesta pisteitä 5,4/7. 

Seuraavaksi  oli  rasti  Only  In Seinäjoki. 
Tehtävässä piti tehdä Seinäjokista perin-
ne ruokaa nimitäin pinaatti lettuja ja jau-
helihakastiketta! Pisteitä 5,5/6.

Seuraavaksi  tunnistettiin  perhosia  ,  ja 
melottiin,  sitten  oli  ensiapu  rasti.  Ensi-
apurasti meni ihan hyvin, rastilla oli tajut-
tomaksi  mennyt  ihminen  festareilla  ja 
diabetestä  sairastava  ihminen.  Pisteitä 
4,5/6, koska annoimme tuntemattomalle 
ihmiselle hänen vyölaukustaan löytynyttä 
insuliinia.

Se oli viimeinen rasti ekalta päivältä jol-
loin siirryttiin leirintäalueelle. Leirintärasti 
lähti hyvin käyntiin, nimittäin laavustam-
me puuttui kokonaan pystytysnarut, mut-
ta onneksi jesari pelasti.

Yörastit olivat Syöttö ja Mättö. Syötössä 
piti  tehdä  puusta  nuija  ja  paistinlasta, 
Mätössä valmistaa kevätkääryleitä.  Pis-
teitä 3,6/8 ja 2,7/8. Aamulla herättiin ja 
eka  tehtävä  oli  Haku  Päällä,  joka  me 
vähä feilattiin, ku ei seurattu nauhoja jo-
ten pisteitä 1.2/6.

 Seuraavaksi oli morsea ja maatilan työ-
koneiden tunnistamista.  Toiseksi viimei-
sellä rastilla oli jousiammuntaa, ei men-
ny ihan nappiin ilmeisesti, koska tarjolla 
ei ollut vasenkätisten jousia, ja kun joku 
on vasenkätinen me ollaan ns. alivoimal-
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la liikenteessä. Tästä ISO MIINUS. Joten 
saatiin  pisteitä  vain   0,5/4.  Viimeinen 
rasti oli KIRITAIVAL!  ja pisteitä 2,5/4.

Lopputulos:  yhteensä  58,6  pistettä  ja 
kolmas sija.

Kisat  oli  ihan jees, tosin hyvin uuvutta-
vat!

JUOLUKAT  KUMMIJOUKKUE  HAAS-
TAA  KAIKKI  12  VUOTTA  TÄYTTÄ-
NEET JA SITÄ VANHEMMAT JORON 
JÄLJILLÄ TALVIKISOIHIN!

Ilmottautumisen  yhteydessä,  laittakaa 
muuta kohtaan, että Juolukat haastoivat 
teidät!

 Juolukat, Laura

Miten menee armeijassa? GALLUPPI
Pitkästä aikaa niittykärppien historiassa kolme aktiivista partiojohtajaa, Pyry, Petri 
ja Markus, ovat yhtä aikaa varusmiespalveluksessa. 

Missä palvelet  Pyry?  Kotijoukko-osasto on Ivalon rajajääkärikomppania, nyt  
olen reserviupseeroikoulussa Haminassa. 

Onko partiosta hyötyä varusmiespalveluksessa? Kyllä! Metsäyöt on armeijas-
sa paljon helpompia, kun on kokemusta ennestään. Toki armeijan leirielämä on  
kovasti erilaista kuin partiossa, mutta mettässä toimimista silti.

Missä palvelet Petri? Jääkäriprikaatin sissikomppaniassa, nyt Haminassa. 

Onko  partiosta  hyötyä  varusmiespalveluksessa? Partiotaidoista  on  hyötyä.  
Esimerkiksi leireillä pärjää paremmin, kun osaa sytyttää nuotion ja käyttää kirves-
tä.

Pyryn ja petrin lisäksi asepalveluksessa on myös Markus, joka  palvelee Rovanie-
mellä. Valitettavasti Kuksa ei tällä kertaa voinut haastetella häntä.
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Huuhkajien yöretki 23.-24.11.2013
Vaelsimme Tikkaperältä Partiokämpälle läpi  tuulen ja  tuiskun.  Matka oli  10 km. 
Sormet oli jäässä ja muutama putosi vaelluksen aikana ojaan. Rakensimme oman 
sillan yhden leveän ojan yli. Välillä marssimme Marsin voimalla. Perille saavuimme 
märkinä mutta tyytyväisinä. 

Kämpällä nautimme seitsemän tähden (Art-
tu- ja Justus-kokit, Aaro, Otso, Rasmus, Hei-
ni  ja Saila)  illallisen.  Saunaveden kantami-
nen jäisestä järvestä ei ollut helppoa, mutta 
se onnistui kuitenkin hyvin. Tulitikut olivat märkiä, mutta tuli saatiin sytytettyä. Saa-
tiin lahjaksi mahtavat taskulamput ja niitä tarvittiinkin pimeässä. Sitten vain nautit-
tiin elämästä.

Kirjoitti:

Huuhkajat

      
                                          

Huuhkajat , huuhkajat , 
Lakeuden komeimmat. 

Huhuilee, tarkkailee, 
ongelmat ratkaisee!
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100 MUFFINSSIA IN 48h
Me  Juolukat 
kokoonnuim-
me  Kotipieti-
län  pihalle 
1.11.2013. 
Aikomukse-
na  olisi  lei-
poa 100 erillaista muffinssia 48 tunnin ai-
kana. Ensimmäisen illan aikana saimme 
leivottua vain 8 eri makua. 

Yöllä tuli yöherättäjiä ja no, päädyimme sitten juoksemaan ulkona noin tunnin yö pi-
meydessä. Seuraavan päivän homma oli suuri. Aloitimme aamulla suolaisista muf-
finsseista. Pekoni ja kinkku oli kyllä lemppareita.

Jatkoimme sitten  päivän  myötä  eri  hedelmillä, 
pilteillä, suklaisilla, marjaisilla ja muutenkin vain 
oudoilla maulla. Pahimpia oli viikuna , turkinpip-
puri, jugurttirusina, oliivi ja sekasotku. 

Jos parhaimpia voisi mainita niin kyllä M&M (ku-
vassa), Nutella sekä valkosuklaa-lime nousi top 
10.

Huomasimme että  tila muffinsseille alkoi jo lop-
pua ja illan myötä muffinssilautasia oli jo lattioilla.

Toisen yön yöherättäjät jäivät vähäisiksi vaikka olimme jättäneet oven auki ja laitta-
nut eteiseen muffinsseja mitä emme vain jaksanut syödä. Kyllä sitten aamuyöstä 
ystävämme Hillat  tupsahti  kyläilemään ja haukkuivat  muffinssit  pahoiksi,  vaikka 
osa oli ollut syötäviä.

Vimppana päivänä saimme kuitenkin loput tehtyä ja laskennallisen virheen takia 
teimme 102 erillaista muffinssia. Leivonnan jälkeen ohjelmassa oli  siivousta. Leiri 
loppui illalla noin viiden maissa.



Kuksa 3+4/2013 10

PARTIO POP '13
Juolukat osallistuivat Suomen 
Partiolaisten Partio POP ’13 ta-
pahtumaan Tampereen Pakka-
huoneella,  jossa  esiintyivät  
JVG, Jukka Poika, Isac Elliot ja  
Lapsus.

Reissumme  käynnistyy  Oulun  rautatie-
asemalta  klo.  11.11  7.9.2013.  Jouk-
kioomme  kuuluu  Maria,  Ria,  Laura, 
Olga, Jussi, Ansku ja junamatkan ajaksi 
Pyry. Matka kuluu elokuvia katsellen, ju-
tellen, Joron Jäljillä blogiin kirjotellen (lu-
kekaa bloggerista!!!)  ja  ravintolavaunun 
ylisuurta hintaa (2,30€)  ihmetellen.  En-
simmäinen  iso  vastaisku  tapahtuu  Sei-
näjoella,  kun junan kuljettajan piti  vaih-
tua, mutta uusi kuljettaja on kadoksissa. 
Vihdoin pääsemme jatkamaan matkaan 
ja olemme 41 min myöhässä aikataulus-
ta.

Vihdoin Tampereelle päästyämme suun-
taamme kohti Laukontoria ja Punjab ke-
babia, jota Maria on kovasti  suositellut, 
mutta vain Ansku ja Jussi uskaltautuvat 
syömään  näitä  mahtavia  kebab-annok-
sia. Suikin tultua muut lähtevät syömään 
Subwayhen.

Ruokailun  jälkeen  lähdemme  bussilla 
Multisiltaan ja Suikin kotiin. Yksiö ei ihan 
riitä  seitsemälle  henkilölle,  mutta  sopu 
sijaa antaa. Illalla käymme Valintalossa 
(tai  Valtsu/Valkkari)  ostamassa  leffa-

eväät ja loppu ilta kuluukin elokuvien pa-
rissa ja lanittamalla.

Aamulla syötyämme lähdemme Ikeaan. 
Anskun ja Suikin ostettua hirveän kasa 
krääsää ja  syötyämme teollisen makui-
sia (mutta halpoja) hodareita ja pehmik-
siä, palaamme Suikin asunnolle ja Ans-
kun  pakattua  loppuun  lähdemme  kau-
punkiin  (lähdimme  14.28  ja  ehdimme 
14.27 lähtevään bussiin XD).

Menimme Koskikeskukseen missä Maria 
jäi  vahtimaan  (hirveää  kasaa)  kamoja. 
(ja  dataamaan  XDD).  Muut  seikkailivat 
ympäri ostoskeskusta. Facebook tiedotti 
meille  että  Pakkahuoneella  oli  jo  aika-
moinen jono joten päätimme lähteä sin-
ne.

Pakkahuoneella jonottaessa huomasim-
me  Koskikeskuksessa  meillä  jutelleet 
Kangasalaiset  partiolaiset  Roineen  ty-
töistä  ja  menimme  juttelemaan  heille. 
Olimme sitten (tai ainakin Jussi ja Maria) 
heidän kanssaan koko keikan.

Ensiksi  kuulimme  Lapsusta,  jonka  jäl-
keen  lavalle  astui  Jukka  Poika.  Suikki 
katosi  jonnekin  eturiviin  jammailemaan. 
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Seuraavaksi esiintyi JVG (oli paras). Vi-
kana esiintyi Isac Elliot, joka aiheutti hir-
veää kiljuntaa, jonka seurauksena Maria, 
Jussi, Salla, Emilia ja Elina (Kangasalai-
set) lähtivät ulos (kyllä kesken keikan).

Keikan jälkeen menimme McDonaldsiin 
ja  sieltä  oottelemaan  junaa  asemalle. 

Kun  juna  tuli  huomasimme  että  se  oli 
vanha ja kitisevä, jossa oli about mahdo-
tonta nukkua (kun yöjuna se oli…). Olim-
me Oulussa noin puoli kuudelta.

Juolukat

Rover ’13
Rover pidettiin 20–22.9.2013 Hossassa.

Lähdimme  Kotikololta  n.  klo  17,  kohti 
Hossaa  (pysähdyimme  Koillisportissa, 
ylläri :D), ja saavuimme sinne noin kello 
22. Jätimme matkalla vähän ennen pää-
leiriä  muutaman  Oulun  Metsänkävijän 
(tai  Koskiveikot??).  Purimme  bussin  ja 
lähdimme  (Niittykärppien  vanhemmat 
tarpojat (huimat 2), samoajat ja yksi Me-
rituulilainen) vähän matkan päähän, kos-
ka nuoremmat tarpojat sanoivat valloitta-
vansa  leiripaikkamme.  Pystytimme  laa-
vumme ja  hirvee  lössi  Pohjan  veikkoja 
(Fanny, Eetu ja Eerik)  tulivat  leiriimme. 
He toivat puita ja sytyttivät nuotion. Mei-
dän lippukunnalta lainattu laavu oli ollut 
Juolukoilla viikkoa aikaisemmin pt-kisois-
sa, ja jo silloin tuli huomattua ettei siinä 
ollut naruja. Ja totta kai ottamamme naru 
ei  riittänyt…  Janna  ja  Mikko  menivät 
melkein heti  nukkumaan. Pohjan veikot 
menivät myös nukkumaan ja sen jälkeen 
mekin, Juulia jäi nuotiolle (sateeseen) is-
tumaan, koska hän ei  ollut  ottanut laa-

vua/telttaa... Kyllä se tunki sitten kolmel-
ta tuli  meidän (vettä vuotavaan) laavun 
nukkumaan.

Aamulla menimme hakemaan kanootit ja 
lähdimme Jussin, Juulian, Jonin ja Saa-
ran kanssa kohti  seuraavaa leiriytymis-
paikkaa (Janna ja Mikko olivat jo lähte-
neet).  Noin  tunnin  kuluttua  saavuimme 
Huosivirralle. Siellä oli toiset Pohjan vei-
kot  juuri  lähdössä  vähän  kauemmas, 
mutta hekin olivat jo sytyttäneet nuotion. 
Siinä se päivä meni jutustellen, syöden 
ja muuta sellaista tehden. Päivällä olisko 
ollut n. klo 13 tulivat Fanny, Eetu ja Ee-
rik. Illemmalla he lähtivät hakemaan ne 
muut PV:t kauempaa ja vähän ajan ku-
luttua he kävelivät kaikki leirimme ohi ta-
kaisin pääleiriin. Puolen yön jälkeen me-
nimme  nukkumaan  (osa  puulatoon  ja 
osa laavuun).

Aamulla  puoli  kymmeneltä  lähdimme 
melomaan takaisin pääleiriin. Bussi lähti 
vähän ennen kahtatoista takaisin Limin-
kaan. Maria, Juolukat
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Joko on kämppä varattuna?
Tuhkasenjärven Partiokämppä on lippukuntamme suosittu kokous- ja 
retkipaikka. Varsinkin syksyllä sen käytössä voi olla ruuhkaa. Tässä-
pä muutamia neuvoja.

Suunnittele, milloin menette kämpälle. Katso onko kämppä vielä va-
paa ja tee varaus netissä.Merkkaa varaus kalenteriin Laittakaa päivät kalenteriin. 
Voit varata joko koko kämpän tai vain toisen pään. Jos menette kämpälle pienellä 
porukalla, kannattaa vihjata kavereille, että kämpän toinen pää on vielä vapaa. 

Varaa kämppä netissä osoitteessa www.niittykarpat.fi/kamppa

Kun varaus on tehty ajoissa kuntoon, voi avaimen noutaa partiotoimistosta varaus-
ta edeltävänä päivystysaikana. Kämppävuoron jälkeen avain ja käyttöilmoitus pa-
lautetaan jo kotimatkalla kirkkoherranviraston postilaatikkoon.

Kummijoukkue
Joron jäljillä partiotaitokisat järjestetään Raahessa 8-9.2.2014. 
Kisaan haettiin kummijoukkuetta ja halukkaita pyydettiin lähettä-
mään video omista pt-kokemuksistaan. Me lähetimme myötäpäi-
villä tehdyn videon. Meidät valittiin toiseksi kummijoukkueeksi. 
Meitä haastateltiin Pohjan Puhuriin 4/2013 (s. 17). Kirjoitamme 
myös kisojen blogiin (joronjaljilla2014.blogspot.fi).

Meidän  piti  myös  tehdä  maskotti. 
Päätimme  täyttää  kaasunlämmitti-
memme ja laittaa siihen pinssejä.  Mei-
dän  pitää  myös  haastaa  mahdollisimman monta 
joukkuetta mukaan

LISÄTIETOJA:  
www.pohjanmaa.partio.fi/joronjaljilla

HAASTE!!!

JUOLUKAT HAASTAVAT TEIDÄT TULEMAAN JORON JÄLJILLÄ KISOIHIN! SIELLÄ ON 
KAIKKI SARJAT JA EI OLE EDES PITKÄ MATKA KISAPAIKALLE. MUISTA LAITTAA IL-
MOTTAUTUMISEEN ”MUUTA” KOHTAAN ”MEIDÄT HAASTOIVAT JUOLUKAT”!!!
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Kenttäkeittiö
Palkintoateria
Me Juolukat  pää-

simme  aterioimaan 
palkintoateriaamme, 

kun n. kaksi vuotta sitten 
voitimme  kilpailun,  missä 

piti kirjoittaa Kuksaan eni-
ten juttuja.

Ruoan valmistivat Hannu ja Pyry seura-
kuntatalolla.

Alkuruoaksi  saimme  kasvissosekeittoa, 
se oli hyvää, tosin hieman kylmää.

Pääruokana tarjottiin maksapihviä peko-
niin käärittynä lisukkeena kermaperunat 
ja kastike. Muuten hyvä, mutta maksa-
pihvit ei ole ihan meidän juttu ja salaatti 
olisi ollut plussaa ateriaan.

Jälkiruo-
kana  oli 
herkulli-
sia  ame-
rikkalai-
sia  pan-
nukakku-
ja,  ker-
mavaah-
don  ja 
erilaisten 
hillojen kera,  hyvää oli! 

Ruokailun yhteydessä Hannu soitti meil-
le kappaleen ”Lintu ja lapsi” sekä Partio-
marssin.

Ruokaa ja juomaa oli riittävästi!

JUOLUKAT KIITTÄÄ!             Laura 

Mitä ihmettä?

Rakas  partiojohtajamme  Ultsi  on 
nähty aiemmasta poikkeavan auton 
ratista. Auto on kyllä maasturi, mut-
ta  taitaapa  olla  ennemminkin  City-
mallia...

Kuksa tarkkailee tilannetta...

Kuksan kenttäkeittiö 
tarjosi Juolukoille

Juuressosekeitto

Pekonissa 
paistettua maksaa

ja Kermaperunat 
paistinpannulla

Amerikkalaiset 
pannukakut

hillolajitelma 
ja hunajaa

kahvi
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PARTIOHERKKUJA

Muorien joulupipareita.

Seitsemän tähden illallinen Huuhkajien yöretkellä. 

Jos olisit ollut tekijöiden mukana maistamassa kumpaa 
tahansa, voisit todistaa lähes laulun sanoin:

”makoisampi mannaa, 
se aivan on varmaa!”
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ERÄSKOOPPI 

Sudenpentu

Syksyn ensimmäiset yöretket ovat takana, 
ja talvi on edessä! Muista laittaa tarpeeksi 
lämmintä  päälle,  jotta  et  vilustu.  Talvi  on 
hyvää aikaa harjoitella vaikkapa hiihtämistä 
umpihangessa,  sitä  taitoa  voit  tulla  vielä 
tarvitsemaan.

Seikkailija

Nyt  voit  jo  hyvin  laittaa  kalenteriisi  ylös:  
Ruoktu järjestetään 1.-5.3.2014. Toisen ja 
kolmannen vuoden seikkailijat voivat myös 
laittaa ylös  Joron Jäljillä  pt-kisat  8.2.2014 
Raahessa, tässä voi  hyvin olla ensimmäi-
nen kokemuksesi isommista kisoista?

Tarpoja

Itsenäisyyspäivä on juhlittu ja hommat hoi-
dettu,  hienoa!  Nyt  on  aikaa  rauhoittua  ja 
valmistautua  uuteen  vuoteen.  Kannattaa 
laittaa  muistioon  Joron  jäljillä  -kisat.  Voit 
muodostaa partiokavereidesi  kanssa jouk-
kueen joko päivä- tai yösarjan kisoihin, käy-
tä tilaisuus hyväksesi!

Samoaja

Koulukiireet painavat, mutta loma lähestyy! 
Vielä viimeiset syksyn jutut pakettiin ja se 
on siinä! Sitten voimmekin alkaa miettiä tu-
levaa  vuotta.  Tammikuu  on  hyvää  aikaa 
valmistautua tuleviin pt-kisoihin, joten käytä 
tilaisuus hyväksesi.

Vaeltaja

Nyt olet kyllä iskussa! Muista myös levätä 
välillä, jotta jaksat ensi vuonna haastaa it-
sesi ja ystäväsi piirin talvi pt-kisoihin, olet-
han jo valmiina? No mutta tämähän oli vain 
retorinen kysymys, sillä tottakai vaeltaja jo 
tietää, että partiolainen on aina valmiina!

Aikuinen

Koetko  juuri  olevasi  aikeissa  värvätä  pa-
haa-aavistamattoman uhrin uudeksi partio-
laiseksi? Joron jäljillä -kisat tarjoavat  siihen 
oivan  mahdollisuuden,  nimittäin  siellä  on 
tarjolla  rento  ja  letkeä  vaaleanpunainen 
sarja,  jossa  taitojaan  kokeilemaan pääse-
vät myös ei-partiolaiset.

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksa 1/2014 ilmestyy Ruoktubussissa 1.3.2014. 

Lehteen  tulevia  juttuja  ja  kuvia  voi  lähetellä  osoitteeseen 
kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon Kotikololle. 

Niittykärppien
tuoreimmat 

uutiset netissä 
www.niittykarpat.fi 


