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Heippa kaikille! Tämän vuoden ensimmäinen Kuksa ilmestyy harvinaisen 

myöhään, koska Kuksalla ei ollut toimituskuntaa ennen huhtikuuta. Pääsiäi-

senä mietin sopivaa pestiä lippukunnassa ja tein kysyttäessä päätöksen 

ryhtyä päätoimittajaksi. Toukokuun alussa pestattu oli myös toimittajat, ja 

näin lähdettiin tekemään lehteä kuukaudessa. Toukokuun lopulla tajusin, 

että olin laskenut vapaa-aikani täysin väärin. Kun kuukausi vaihtui kesäkuuksi, venyi Kuk-

san tekeminen entisestään kun ”se on jo joka tapauksessa myöhässä”… No, parempi 

myöhään kuin ei milloinkaan!  

Talvella ja keväällä on ehtinyt taas tapahtua lippukunnassa kaikenlaista, joista osasta pää-

semme myös tämän lehden myötä lukemaan. Kaikesta ei ole tähän lehteen ehditty 

kertomaan, tärkeimpänä varmaan lippukunnan 50-vuotisjuhla ja historiikin ilmestyminen. 

Mikäli et ole vielä sitä ehtinyt lukemaan, suosittelen ehdottomasti vilkaisemaan! Toivotan 

kaikille mukavaa ja partiontäyteistä kesää!  Juulia 

Nuotioviittamateriaalit ovat vihdoin täällä!?! Keneltä löytyykään ensimmäinen valmis kap-

pale… 

Julkaisija: Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät/Limingan seurakunta 

Päätoimittaja: Juulia Tavasti 

Muut toimittajat: Petteri Keskikuru, Tommi Väyrynen, Joona Pengerkoski ja muutama muu 

Vastaava toimittaja: Laura Kalaoja 

Julkaisu: www.niittykarpat.fi 
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Partioneuvoston päätöksiä 

• Perhepartio hyväksyttiin partion viralliseksi toimenpiteeksi, päätettiin perhepartion 

periaatteet 

• Adventtikalenterien hinta vuonna 2019 on 10€ (Vuoden 2018 hinta päätettiin viime 

vuonna, ja se on vielä 7€). Lisäksi adventtikalenteria kehitetään muutenkin varain-

hankintatuotteena 

• Vuoden 2019 jäsenmaksuja korotettiin 2 ja 1 eurolla tämänhetkisestä (I ja II-luokan 

jäsenet) 

Mikä partioneuvosto? 

”Partioneuvosto toimii Suomen Partiolaisten ylimpänä päättävänä elimenä jäsenkokousten välillä ja se 

vastaa keskusjärjestön valtuustoa. Partioneuvokset valitaan SP:n jäsenkokouksessa kaksivuotiskaudeksi. 

Siihen kuuluu jäseniä kustakin SP:n jäsenyhdistyksestä (käytännössä siis partiopiiristä) yksi alkavaa 4000 

jäsenyhdistyksen jäsentä kohden.”    Lähde: Partiowiki 

Pohjanmaan Partiolaisten partioneuvokset ovat tällä hetkellä Saija Kivelä ja Arttu Tanner 

Pohjanmaan Partiolaisten kasvuprojekti 

Kaksi edellistä kasvun kolmivuotiskautta ovat olleet Mainiota Menoa ja Noste. Kolmannen 

nimi päätettiin kevätkokouksessa ja alkanut kausi 2018-2020 sai nimekseen Tahto. 

Tietosuoja partiossa 

EU-maissa tuli 25.5.2018 voimaan yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR. Sen tarkoituksena 

on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää 

henkilötietojen väärinkäyttöä. Tämä asetus koskee kaikkia, eli myös partiolaisia. Arkeen 

tämä ei juurikaan vaikuta, mutta tietojen käsittelijöiden tulee olla entistä huolellisempia. 

Kaikille kiinnostuneille on julkaistu www.partio.fi/tietosuoja -sivusto, jota kautta saa oh-

jeita ja tietoa. 

Partiotaitokilpailujen säännöt uudistuvat 

SP:n kasvatusvaliokunnassa on hyväksytty uudet pt-kisojen säännöt 15.5.2018 ja niitä 

käytetään ensimmäisen kerran ensi vuoden kevätkisoissa. Muutoksia on muun muassa:  

• Kaikille yösarjoille pakollinen yöpymistauko 

• Vi/Pu/Ha kaikille avoimiksi sarjoiksi  

• Tehtävät ja radat yhteneväiset sarjaparilla (Or/Vi, Si/Pu, Ru/Ha) 

• Or/Vi:ssa joukkueen koko 4-6 henkilöä 

• Tehtäväryhmät ja niistä saatavat pisteet määritelty tarkemmin 

• Yökisoihin uusi kevytsarja Keltainen  

• Reittien maksimipituudet matalammiksi  

http://www.partio.fi/tietosuoja
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Sunnuntaina 20.5. saatiin päätökseen Waarien juhlallinen testi nro 40, jolloin perinteik-

kään Testin läpäisi kaikkiaan 7 uutta Waaria.  

Aleksi Huovinen  40 160 18 

Mikko Luukkonen  40 161 18 

Jukka Maalo  40 162 18 

Juho Matinlauri  40 163 18 

Tapio Mattila  40 164 18 

Mikko Paakkolanvaara  40 165 18 

Arto Toivanen   40 166 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.-22.4. Tuhkasenjärven Partiokämpällä 

Leiri alkoi kamiina teltan pystytyksellä. Kun teltta oli valmis, alkoi lodjujen etsiminen. Sen 

jälkeen sai iltapalaa ja sitten mentiin nukkumaan. 

Aamulla syötiin aamupalaa ja nostettiin lippu, sen jälkeen Vapepan henkilöt tulivat koi-

riensa kanssa esittelemään heidän työtään ja saimme myös osallistua eksyneen henkilön 

etsintäharjoitukseen. Kun eksyneet henkilöt oli löydetty, alkoi kokkisota. Kokkisota oli mu-

kava ja ruokia oli hauska tehdä. Kokkisodan jälkeen oli saunat tytöillä ensin ja sitten pojilla. 

Sitten oli taas aika mennä nukkumaan. Molemmat yöt nukuttiin teltassa.  

Viimeisenä aamuna siivottiin paikat ja purettiin teltta, sitten olikin jo aika lähteä kotiin. 

-Mona, Karpalot 
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Metsätähdet piti kirpputorin 30.4 kololla. Sen tuotot menevät syöpäsairaiden lasten hy-
väksi. Kaikilla Metsätähdillä oli hauskaa ja meidän tapaan laulu tästä(kin) tapahtumasta 
syntyi. 
  
"Kiirrpputori, kiirpputori 
siellä on hauskaa toki! 
Kirpputorilla on kirppu ja tori 
kirppu ja tori, kirppu ja tori 
siellä viivytään piiitkä tovi! 
Meillä on aina hauskaa sori! 
Ja tiedoks vaan tää ei oo Pori! 
Osta kuule monopoli, 
sitä ei oo tarjolla oho sori, 
mut kirjoja ja muuta kivaa tietysti toki!" 
  
Laulun mukaisesti myynnissä oli kirjoja ja muuta kivaa esim. vaatteita, leluja yms. Teimme 
myös hienoja sketsejä erilaisista kirpputorityypeistä, jossa oli monia erilaisia persoonia 
partiolaisesta mummoon. 
Suosittelen kirpputoria ilomielin.   -Pauliina, Metsätähdet 

 

Kahtena peräkkäisenä vuonna seikkailijaosaston johtajat ovat osallistuneet Muorien ja 

Waarien järjestämiin erätaitohaasteisiin nimellä Viidakon tähtöset. Joukkueemme on ollut 

mukana rennolla positiivisella asenteella. 

No joo, kyllä välillä voitontahto on ollut 

päällimmäisenä tunteena. Liekö asen-

teemme ansiota, mutta olemme voittaneet 

sarjassamme molemmilla kerroilla.  

Olemme tykänneet luovista haasteista ja 

odotamme innolla tulevia erätaitohaas-

teita. Olemme nähneet iloisia partiolaisia 

kisaamassa, aikuisia haluaisimme nähdä 

enemmän mukana :) 

Haluamme nyt siis Akelat mukaan kisaa-

maan!  

Terveisin Viidakon Tähtöset 
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Nipa Niittykärpän elämää 

Terveisiä Sepeliretkeltä! Olinpas siellä vasta seikkaili-

joiden kanssa Muhoksen maisemissa. Minut otettiin 

kaikille rasteille mukaan, sain olla vaikka kenen kaina-

lossa. 

Ennen Sepeliretkeä olin Aapin Areenalla lippukunnan 

50-vuotisjuhlassa. Monet partiolaiset saivat jos jonkin 

näköistä merkkiä paitaansa - minä jäin vielä ilman. 

Mutta eipä se haittaa. Sää oli mahtava ja sain olla isossa 

niittykärppäjoukossa mukana. 

 

 

 

 

 

 

Muistatko mitä tapahtui tänä vuonna Muistelemisillassa? Emme mekään, mutta tässä ku-

vatodisteita, että jotain siellä on tehty. 

Seikkailijat olivat Ice Age -teemai-

sella Sepeliretkellä Muhoksen 

Lemmenpolulla 12.5. ja suorittivat 

siellä luonnontuntija-merkin. 
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KoHu kävi hiljattain haastattelemassa yhtä lippukuntamme sudenpentulaumoista, Kärp-

piä. Kärpät on iso ja tomera 

lauma, jota johtaa Pete, Pyry ja 

Arto. 

Kärppien mielestä mukavinta 

partiossa on ollut käydä Liisan-

linnassa ja retkellä. On myös 

ollut mukavaa leikkiä hippaa 

isompien kanssa. Partiossa on 

myös oltu sokkoa, tuikkusta 

sekä evoluutioleikkiä. 

Jos jokin on vähän jännittänyt partiossa, se on ollut linja-autoretki. Jos Kärpät olisi jokin 

ruoka, se olisi spagetti, makkara, peruna ja karkkilaatikko. Tulevaisuudessa pojat haluaisi-

vat oppia päkkärin. 

Kuksan toimitus toivottaa onnea ja menestystä Kärppien partiopolulle! 

23.2 alkoi talvihaikki jossa päästiin kokeilemaan itse tehtyjä ahkioita. Matka alkoi ja 

olimme hyvissä ajoin yö paikalla jossa oli nuotiopaikka ja laavu. Tulet laitettiin ja alettiin 

sulattamaan lunta, jotta saataisiin vettä. Ensimmäisenä iltana oli pakkasta jopa -25°C. On-

neksi kaminateltassa pääsi lämmittelemään. Sitten syötiin iltapalaa ja mentiin nukkumaan 

telttoihin. Yö meni hyvin, vaikka kaikilla ei ollutkaan makuupussia mukana. 

Aamulla kuivatettiin makuupusseja ja syötiin, sen jälkeen purettiin leiri ja lähdettiin jatka-

maan matkaa. Matkalla pidettiin pieni tauko jossa syötiin vähän lounasta. Toisessa 

paikassa oli myös laavu ja nuotio tehtiin lumen sulattamiselle. Viimeisenä päivänä lähdet-

tiin hyvissä ajoin ja hiihdettiin loppuun asti ilman taukoja. Ahkiot toimivat hyvin ja haikilla 

oli kivaa. Päivät olivat aurinkoisia ja pakkasta oli sopivasti.  - Riikka, Karpalot 

 

Talvihaikki oli tarpojille samalla harjoitusta tulevaan Kaamosvaellukseen 19/20 vuoden-

vaihteessa. Osallistujia oli kymmenisen, lisäksi mukana menossa Eppu ja Lykki. 
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Partion syvintä olemusta etsimässä -osa  6

Haluatko Sampoksi eli seikkailijaosastoon johta-
jaksi? 

Tässä sinulle hieman tietoa. Sinun kannattaa lukea 
aivan ensimmäiseksi uunituore LNK:n historiikki 
(272 sivua), tästä on turvallista siirtyä Sudenpen-
nun jäljet (95 sivua) kirjaseen, jotta tiedät, mitä 
seikkailijat ovat käyneet läpi. 

Tästä jatketaan sujuvasti Turvallisuusohjeiden (55 
sivua) kautta Reppu-kirjaan (320 sivua) unohta-
matta tietenkään Vartionjohtajan käsikirjaa (291 
sivua). Olet myös sisäistänyt kaiken Johtajakansion 
materiaalin (486 sivua) 

Partion historiaan perehdyt parhaiten tutustu-
malla Baden-Powellin alkuperäisteokseen Scouting 
for Boys vuodelta 1908 (382 sivua) ja tästä seuraa-
vaan opukseen eli Baden-Powellin ohjeita partio-
johtajalle (85 sivua) 

Noudatamme partiossa Suomen lakeja, joten suo-
tavaa on tietää seuraavat perusteokset: Suomen 
laki I (2581 sivua), Suomen laki II (2622 sivua) sekä 
Suomen laki III (2570 sivua) 

Laulamme partiossa mielellämme, joten toivomme 
sinun osaavan kaikki virret Virsikirjasta (1280 sivua) 
sekä LNK:n lauluvihkon laulut (48 sivua). Lisäksi 
osaat kitaralla säestäen laulaa OEK:n laulukirjan 
laulut (160 sivua) 

Koska partio ja seurakunta tekevät tiivistä yhteis-
työtä ja toivomme Jumalan varjelusta leireille ja 
retkille, on hyvä osata sekä Vanha että Uusi Testa-
mentti eli koko Raamattu (1430 sivua) 

Kevyttä lukemistoa siis 12677 sivua. Lukuvauhdilla 
50 sivua tunnissa tämä vie aikaasi vain 253 ja puoli 
tuntia eli tauotta lukien vain 10,5 vuorokautta eli ei 
juuri mitään. 

Jotta tietäisit, millaisia aikuiset partiossa ovat, 
katso Selviytyjät Suomi sarjojen jaksot (menossa 
toinen tuotantokausi). Plussaa, jos olet jo osallistu-
nut Selviytyjät Suomi –ohjelmaan. 

Tässä nyt vain muutama pikainen kriteeri. Lääke-
tieteen syventävät opinnot ja kasvatustieteen 
ammattitutkinto ovat iso plussa... 

Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija 

Kuten on ennenkin mainittu, ei samiksiin aina tarvita kaksosenomaista yhdennäköisyyttä, 

vaan muidenkin asioiden pohjalta voidaan tämä valinta tehdä. Tällä kertaa vuorossa ovat 

kaksi maankuulua kirjailijaa: Sami Rönkkö ja Mikael Agricola. Samin teoksiin kuuluu ns 

”Niittykärppien Eepos”, johon on kerätty kaikki hurjat tarinat niittykärpistä ja vähän muis-

takin. Mikaelin kirjoihin taasen kuuluu jokin tylsä ABC-Kiria, joka on vielä kaikenlisäksi 

kirjoitettu väärin. 

   

       

 

 

 

            Mikael Agricola  Sami Rönkkö 
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Lippukunnan perinteinen Päkmä pt-kisa järjestettiin 

tällä kertaa kololla, Tommi Väyrysen ja Petteri Keskiku-

run johtamana. Kyseessä oli siis Tommin ja Petterin 

Partiojohtajan peruskurssin viimeinen osio, johtamis-

harjoitus. Päkmä järjestettiin 28.4 ja paikalla oli noin 80 

osallistujaa. Kilpailun teemana oli Fantasia, ja rastit oli-

vat myös sen mukaisia. Rasteilla oli kaikkea aina kilpien 

valmistuksesta perinteiseen peltojuoksuun (se rasti oli 

paras). Kisan päätteeksi myös sudenpennut saivat en-

simmäistä kertaa vartion nimensä kiertopalkintoon, eli 

upouuteen pakkiin. Sudenpentujen sarjan voitti Hukat. 

Seikkailijoiden ja Tarpojien sarjan voitti Karpalot. 

Toimituksen huomio: sudareitten kiertopalkinnon hankkimisesta on monta vuotta puhuttu, 

mutta sitä ei ole aikaisemmin saatu aikaiseksi. Tommi ja Petteri tarttuivat toimeen ja hank-

kivat vihdoin ja viimein, Maria Quirozin ehdotuksesta, kiertopalkinnoksi pakin.   
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HUOM! Seuraava artikkeli on kirjoitettu ajan kultaamien muistojen pohjalta. Siinä mahdol-

lisesti esiintyvistä hataruuksista ei siis tulisi välittää! 

Sudenhuuto18 -leiriä vietettiin 26.-27. tammikuuta. Useita seikkailijajoukkueita, muutama 

tarpojavartio ja johtajisto kokoontuivat tuona perjantai-iltana Lumijoelle Ukuranperän ur-

heilutalolle yhden yön kestävälle pitkät perinteet omaavalle leirille. Tänä vuonna leiril-

lämme oli mukana vahvistus Niittykärppien ulkopuolelta: Järjen Ääni Haapaveden Salopar-

tiosta. 

Saavuimme urheilutalolle kello kuudelta ja teimme olomme kotoisaksi. Pian tämän jälkeen 

olivat vuorossa perinteiset ampumamerkkien suorittamiset eko-aims –pistoolilla, sekä 

köydenheittokilpailu. Virallisen ohjelman väleissä riitti aikaa vaikka ja mihin, muun muassa 

keskusteluihin kavereiden kanssa sekä makuupussi-mato-taisteluihin, joitain itsenäisesti 

aloitettuja aktiviteettejä mainitakseni. Pian tämän jälkeen järjestettiin illan maastoleikkinä 

tuikutusta, jonka saralla nähtiinkin tänä vuonna tiukka kamppailu. Maastoleikin jälkeen 

vartiot painuivat sisälle valmistautumaan yöpuulle. Ainakin lähes kaikki. 

Joukko tarpojia kaivoi itselleen yösijaksi lumikuopan, jossa he nukkuivat seuraavan, kirjoit-

tajan kokeman mukaan varsin vilpoisan yönsä suorittaen pakkasmerkkiä. Sää Suden-

huudolla oli tänä vuonna siinä mielessä hyvä, että lämpötila pysyi lähes koko ajan pikku-

pakkasilla, joten puolisula lumi ei ollut kovinkaan suurena haittana. Lumikuopassa yöpyjille 

(niille jotka olivat siihen etukäteen valmistautuneet) olosuhteet olivatkin siis ihanteelliset. 

Paitsi jos nukuit kuopan reunalla, ja piirun verran liian ohuessa makuupussissa. 

Seuraavana päivänä jatkettiin perinteistä leiriohjelmaa. Viirinryöstön melskeissä saatiin jo-

kaiselle kunnon hiki päälle, sillä raskaassa hangessa tarpominen kulutti energiaa nopeasti. 

Trangioilla kokatun herkullisen muusi-nakki–soosin jälkeen oli vuorossa perinteinen sali-

bandyturnaus. Kaikkensa antaen joukkueet kävivät tiukkaan taistoon, jonka voittajiksi 

lopulta selviytyivät Karhut. 

Loppusiivousten jälkeen tuli aika sanoa näkemiin Urheilutalolle. Palkintojenjaossa selvisi-

vät suuren karkkirasian sekä muiden asiaan kuuluvien palkintojen voittajaksi Kotkat. 

Seuraavaa sudenhuutoa odottaen    Joona Pengerkoski 

Oikaisu 

Viime Kuksassa Muista lehdistä lainattua -osiossa oli Pohjan Puhurista 5/2017 lainattu 

teksti seppomestareista. Siinä kerrottiin Oulun hiippakunnan seppomestareiksi Markku 

Korhonen, Antti Pehkonen ja Sanna Parkkinen, sekä Lapuan hiippakunnasta Kauko Huhta-

luhta ja Juha Koivurova. Todellisuudessa kyseiset Lapuan hiippakunnan seppomestarit 

ovat jääneet eläkkeelle, ja nykyään siellä toimivat Maria Pirttinen ja Pari Bom. Tämä tieto 

korjattiin Pohjan Puhurissa 6/2017. 
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Lähdetään Rovaniemelle siis, tämä on juhlaruoktu kolkytviis, meitä on täällä Niitty-

kärppii kööri, pidä meistä huolta, Rovaniemi!  

Ensimmäisenä päivänä saa-

vuimme linja-autolla paikkaan, 

jossa oli meidän määrä yöpyä seu-

raavat neljä yötä. Aluksi teimme 

kaminateltat pienellä twistillä: 

Leiriläiset jaettiin kahteen poruk-

kaan, ja nopeampi porukka sai 

hippuja. (En kyllä ole ihan varma, 

jaettiinko niitä ollenkaan)   

Yhtenä päivänä oli MaHjo eli maastoharjoitus. Se oli mukava, koska se oli niin lähellä eikä 

siinä tarvinnut hiihtää ollenkaan. Puolet olivat mielestäni aika tasaiset, joka oli tosi hyvä. 

Niiden johdosta harjoituksesta tuli paljon jännittävämpi. MaHjon voittajat saivat hippuja.  

Haikkipäivänä seikkailijat hiihtivät viiden kilometrin lenkin, ja tarpojilla se oli 16 kilometriä. 

Tarpojille haikki ei ollutkaan yöhaikki, koska yöpymiselle ei ollut löydetty hyvää paikkaa. Ei 

kyllä haitannut. Hiihdimme eräälle laavulle ja paistoimme makkaraa ja söimme muita 

eväitä. Me Karppikset olimme siellä ensimmäisenä paikalla. Osa porukasta viipyi laavulla 

myöhäänkin, mutta me lähdimme jo aikaisin. Haikin jälkeisen yön tarpojat nukkuivat lumi-

kuopissa. Suurin osa suoritti harmaata pakkasmerkkiä.   

Leirimuistoksi teimme partiosauvoja. Niillä suoritettiin käsityömerkkejä. Niitä sai tehdä 

aina kun vain oli aikaa.  

Joka aamu oli perinteisesti lipunnosto, paitsi haikkipäivästä seu-

raavana aamuna tarpojat ja sitä vanhemmat leiriläiset eivät 

osallistuneet siihen. Lipunnostossa aina lauletaan Maamme-

laulu kun lippua nostetaan. Lipunnostojen yhteydessä pidettiin 

myös aamuhartaudet.  

Viimeisenä iltana oli iltanuotio, jolla myös huusimme erilaisia 

juhlahuutoehdokkaita. Lopulta voittajahuudoksi selvisi KoHun 

“Kuomat, saappaat, huopakumpparit” -huuto. Naalit esittivät Py-

rylle serenadin. Se oli oikein koskettava.  

- Jenni ja Riina, Karpalot 

Ruoktu XXXV järjestettiin perinteiseen tapaan seikkailijoille ja sitä vanhemmille partiolai-

sille hiihtolomaviikolla 3.-7.3. Rovaniemellä Leirikarissa. Myös sudenpennut pääsivät tänä 

vuonna Ruoktun tunnelmiin omalla Juhla-Ruoktullaan 14.-15.4. Paavolan Nuorisoseuralla. 



Kuksa 1/2018 12 

Lippukunnan perinteinen märkäretki Jotos järjestettiin 11-13.5.2018 partiokämpällä. Lei-

rin perinteisiin kuuluu risulauttojen tekoa ja niillä vesillä melomista, luonnossa olemista 

sekä tottakai saunomista, joista ei tälläkään kertaa poikettu. Jos jotain poikkeavuutta oli 

niin vettä ei satanut kertaakaan leirin aikana, joka yllätti hieman. Joidenkin mielestä jopa 

epänormaalia. (Toimituksen huomio: Melkein jokaisella Jotoksella olleena; todella epänormaalia, mutta 

hyvin positiivinen ero viime vuoden lumisateeseen) 

Perjantai oli koittanut pitkän odotuksen jälkeen. 

Aloitimme 18.00 leirimme kämpällä hyvillä mielin. 

Aloituksen jälkeen siirryimme kohti kotaa retkeile-

mään yöksi. Illan aikana leikittiin örkki-leikkiä, 

järjestettiin pieni iltanuotio, kuultiin Maukan tarina 

ja vietimme yhdessä aikaa unohtamatta itse tehtyjä 

ohrarieskoja.  

Lauantai aamu alkoi tavaroiden pakatessa ja käm-

pälle palatessa, jonka jälkeen koitti lauttojen teko.  

Päivän aikana rakentui mitä hienompia lauttoja jo-

kaisen ryhmän toimesta. Vaikka aurinko paistoi ja 

kuumuutta riitti, ei se haitannut ohjelmaa, kun ui-

maan pääsi ja siitähän tykättiin. Lauttojen 

valmistuttua ja muutaman tunnin uimisen jälkeen 

suuntasimmekin jo melomaan hieman kauemmas. Ennen iltanuotiota päästiin jakamaan 

myös muutama ansiomerkki ne ansainneille. Onnea Maria ja Saara merkeistä! Illan kruu-

nasi ehdottomasti lätyt ja kermavaahto sekä saunominen ja mainiot iltanuotion 

ohjelmanumerot.  

Sunnuntaina ei tapahtunutkaan enää 

mitään erikoista, siivous ja pakkaus 

sekä lopetus ja kotia kohti. Päätimme 

leirin päivällä uusia kokemuksia rik-

kaampana. 

PS. Nokkelimmat ja aktiivisimmat 

snapchatin käyttäjät ehtivätkin huo-

mata, että jotain tuttua saattoi näkyä 

Pohjanmaan Partiolaisten snäpissä. 

Tartuimme piirin tarjoamaan mahdol-

lisuuteen kuvailla ja kertoa meidän 

toiminnastamme muille partiolaisille.  

-Tiina Litola 
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Tästä sepustuksestani on julkaistu lyhennelmä Pohjolan Totossa ja pieni puriste Partio-lehdessä. 

Limingan Niittykärppien ensimmäinen jäätikköretki 

Mikko Kangas, Eero Lumme, Mikael Niku 

Engabreen, Svartisen, Norja 

Keskiviikko 13.7.1994 

Matkaan! Klo = n. 17.15. Rakenne-Kankaan Pajeron poikkinainen pakoputki pörisee kodik-

kaasti. Ajeltiin siis pohojoseen täydessä lastissa. Haparandassa pysähdyttiin ostamaan 

kotiin unohtuneiden korvikkeeksi 2 l paikallista sinolia, sitten jatkettiin 110 km/h. 

Yötä oltiin Arvidsjaurin jälkeen parkkipaikalla. Sää erinomainen. 

Torstai 14.7.1994 

Hop, aamulla paistoi edelleen arska! Miälettömän loistava sää, ja niin maisematkin, kun-

han joudettiin Norjaan. Tosi kaunista (ja turkasenmoisia koskia, harmi kun ei ole kajakkia 

mukana...). 

Svartisenin tienoille (Austerdalsisenin nurkilla) kun päästiin, tuli vastaan kyltti: DANGER! 

GLACIER IS IN MOTION! ÄLÄ MEE SINNE! Tai jotain sinne päin. Hmm. Poikettiin Mo I Ra-

nassa tarkistamassa tilanne, ja infopisteen täti sanoi suomeksi, että joo ei sinne saa mennä, 

sanoi tutkijatkin. No voi... Mutta Västisenille, Engabreenille kyllä tehdään retkiä oppaiden 

kera ja kursseja. Haa! Sinne sitten vaan. 

Matkaa vaan tuli lisää - ensin 110 km autolla, sitten lautalla (90 kr/auto ja kuski + 30 kr/hlö, 

argh) Jeksvikiin, edelleen neljällä pyörällä melkoisen pientä ja kiemuraista tietä pitkin joku 

peninkulma, taas lauttaan (34 kr + 14 kr), vielä vähän ajelua... ja sitten jäätikkö jo näkyikin. 

Aah! Aika huisi... mutta vielä piti hypätä veneeseen, ennen kuin päästiin kosketusetäisyy-

delle. Auto jäi rannalle odottelemaan. 

Tepsuttelimme rinkka- ja kassivuoren kanssa laiturilta turistikeskukseen. Tyttöjä ei paljon 

aikeemme hämmästyttänyt (jaa lähtöilmoitus? ei tarvii), jos nyt sitten oikein ymmärsivät-

kään. Lähetimme siis parit kortit kotiin ja lähdimme raahautumaan jäätikön juurelle. 

Paikka on UPEA. Jäätikkö tunkee sileäksi hioutuneita kallioita myöten laaksoon, jossa lai-

nehtii varsin vilpoista vihreää vettä sisältävä järvi. Tullessamme tuuli navakasti jäältä päin 

- mutta leudosti, miltei kuumasti. Outoa? 

Ei aikailtu, oli jo myöhäinen ilta. Teltta pystyyn, ruoat mahalaukkuihin, kamat selkään ja 

hiplaamaan jäätikköjäätä ensimmäistä kertaa. Seurailimme turisteille kallioon maalattuja 

nuolia aina STOPP HER-tekstille asti ja nousimme siitä aivan jään juurelle. Jyrkkä töyräs 

näytti melko arveluttavalta. Jaa ylös? Mikäpä ettei. Jääraudat jalkoihin ja miehet köyteen 

kiinni (ai, älä astu päälle!). Huh, olispa kaksi hakkua, turhan vaikea paikka. 
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Eipä siitä loppujen lopuksi päälle päästykään, mutta tulipahan ensimmäiset maistiaiset. 

Hengissä selvittiin sentään pois, vaikka Kankuli joutui hakemaan rakoon pudonneen kame-

ransa ihan pohjalta. Onneksi ei mikään rymähtänyt niskaan. Köysi muuttui mustaksi (mitä 

ihmeen nokea jäässä on?) ja säärystimiin saatiin tehtyä erinäisiä reikiä jäärautojen piikeillä. 

Perjantai 15.7.1994 

Herätyspalvelu toimi hyvin. Paikalliset märehtijät olivat piirittäneet teltan kilkutellen kel-

lojaan ja trangian kattiloita ja mussuttaen telttakankaan reunaa. Aurinko paistoi - no, pari 

pilveä taivaalla - ja laivalastillinen turisteja oli jo vaeltamassa katselemaan jäätikköä. Kyl-

läpä ihmiset näyttivät pieniltä jäämassojen rinnalla! 

Syötiin aamupala, kasattiin kamppeet ja lähdettiin jäälle. Ranskalaiset toivottivat hyvää 

matkaa ja onnea. Joku sanoi, että ice is falling. Aha, vai niin, eipä kestä. Up. 

Konkoiltiin jään reunalle eri paikkaan kuin eilen. Oli vaikea päästä edes sinne: jäätiköltä 

valuvat vedet ovat aikojen kuluessa uurtaneet kallioon syviä kanjoneita, joista ei pääse yli. 

Eppu pudotti yhden jatkon irrottaessaan kypärää. Oppia ikä kaikki. 

Kovin helppoa reunaa ei nytkään löytynyt, vaan aika tur-

kasen jyrkkä töyräs. Ylös siitä kuitenkin päästiin, ja ylös ja 

ylös ja ylös. Jäätikkövaellusta? Hah, jääkiipeilyä paremmin-

kin, lähes pystysuoria seiniä. Tarttis lisää jääruuveja... ja 

yhdellä hakulla (meillä on yhteensä 5) on ilkeä kiivetä pit-

kiä jyrkkiä rinteitä, varsinkin kun jäärautojen ote lipeää! 

Argh. No, hakut pitivät, ja olihan meillä pahimmissa pai-

koissa varmistukset. Huh. Mutta välillä kyllä pelotti. 

Jään alaosa oli siis melkoista konkoilua ja temppuilua ja 

könyämistä, mutta jonkin tovin ankaran ja hikisen ja jän-

nittävän vääntelehtimisen jälkeen päästiin tasaiselle ja 

railottomalla alueelle. Ah! Lounastauko pidettiin viimeisen 

pahan töyrään päällä - ei muuten olisi ilman rautoja pit-

källe asiaa, kokeilimme. Ja vähän opetusta rautojen kanssa 

heilumisesta: varovasti! Epulta meni hienosti hiha halki, 

kun vähän huiskaisin. 

Ei ollut jään päällä hirvittävän kuuma istuskella kauniista 

säästä huolimatta. Vilu meinasi paremminkin tulla, vaikka 

välillä jostain pöllähtikin sitä mukavan lämmintä ilmaa. Tasaisella jäällä oli kiva tepastella 

menemään, vaikka lämmin siinäkin tuli, nousukulmaa oli suunnilleen laskettelurinteen ver-

ran. Väliin ihmeteltiin ehkä vasemman "rannan" rakennustyömaalta lentäneitä jätöksiä, 

sitten taas ylös. 

Ylempänä jää alkoi rullautua aaltomaiseksi. Me pyrimme vasempaan reunaan, mutta siellä 

olikin vähän turhan rajua maastoa, kunnon nyppylätä ja piikkiä ja siltaa ja kuilua ja kaivoa. 
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Siellä hypeltiin, ihan hauskaa kunhan ei tipu alas - Eppua hirvitti kyllä vähän. Makuasia? 

Joku tykkää pomppia ja joku killua hakkujen varassa. 

Illan tullen ruvettiin konkoilemaan alas. Aika hankalaa. Pääsiskö tuolta? Joo ei. Hiljakseen 

kierreltiin ja kaarreltiin ja saavutettiin viimein kalliot jäävirran sivulla. Sitten vaan alas. 

Harmillista kyllä, juuri silloin saapui kunnon ukkospuuska. Salamoita sinkoili laakson ympä-

rillä, onneksi ei aivan kohdalla. Salamat eivät siis meihin osuneet, mutta sitten alkoi sade. 

Ropsautti kalliot märiksi eli erittäin liukkaiksi. Osoittautui lisäksi, ettei alamäki ollut ihan 

loivinta mallia, vaan välillä oli melkoista jyrkännettä. Huhhuh. Jäällä oli jännää, mutta kal-

liolla jo vaarallista. Joo, onneksi sentään oli köysi, mutta sen päässä vain kaveri, joka hädin 

tuskin pysyi itse paikoillaan... henkistä tukea sentään. Onneksi kukaan ei luiskahtanut alas. 

Alhaalla meidän oli kanjoneita kiertääksemme pakko mennä lähelle jään reunaa. Siinä kat-

seltiin uhkaavina kohoavia töyräitä, lipsuteltiin sileäksi hiottuja paasia alas, välillä vähän 

vesiliukumäkeä - ah, niin kosteaa. 

Loppujen lopuksi pääsimme samaan paikkaan, mistä aamulla noustiin jäälle. Se oli sortu-

nut hiukan, ja alas putoili pieniä jääpaloja. Ei hirveän turvallisen oloista! Ei voi mitään, 

meidän oli pakko oikaista ja ylittää kanjoni töyrään juuressa, jossa uoma oli sortunut täy-

teen jäätä. Rukoilin, ettei jää sortuisi, ja hengissä onneksi selvittiin. Mutta aikailtu ei! Siitä 

oli vielä aimo matka tielle ja teltalle, mutta kun saatiin trangiat tuleen ja blå bandit mahoi-

hin, niin johan alkoi helpottaa. Ja sataa enemmän. No, teltassa oli kuivaa, ainakin melkein. 

Lauantai 16.7.1994 

Löhnötettiin puolille päivin teltassa, koskapa sää oli edelleen NIHKEÄ ja koska ei muuten-

kaan viititty. Minulla lähti nenästä vähän nahkaa. Eikö suojakerroin 24 piisaa??? 

Jäällä oli sakkia, varmaan joku kurssi tai opastettu retki. Olivat menneet kanooteilla toiselle 

puolelle ja jään oikeaa reunaa ylös. Mekin päätimme yrittää sieltä, pakkasimme reput 

TÄYTEEN - yöpymistäkin varten - ja lähdimme konkoilemaan. Harmillista kyllä jäätikön alta 

purkautuva päävirta osoittautui harmillisesti harmillisen harmilliseksi, se oli rannastakin 

turhan iso ylitettäväksi, vaikka näytti leiristä katsoen pieneltä lirulta. Tai kaipa siitä olisi 

päässyt, itse asiassa minä loiskuttelin katsomaan tilannetta puoleen väliin (ja puoleen pol-

veen), mutta kastunut olisi. Eppu ja Kankuli eivät halunneet kastua (ah), joten vilkaisimme 

uomaa ylös - ei kiitos. Jäätikön reunan luota olisi toki päässyt, mutta näytti liian vaaralli-

selta. 

Kello oli jo yli neljän, joten teimme inhottavan päätöksen luovuttaa. No eikä, mutta sen-

tään siirtää leiri järven toiselle puolelle. Siitä sitten taas tepsuttamaan. Jäätikköpuron 

luona (siinä, mistä eilen mentiin yli) rymähti jäätä alas. Huonolla tuurilla oltaisiin liiskau-

duttu. Juteltiin matkalla norjalaisen ukkelin kanssa, parinkin - kehuivat meitä, kun kuulivat 

suunnitelmistamme. Excellent, good stuff! No juu. 
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Palasimme siis leiriin ja rupesimme pakkaamaan. Vilkaisin vielä karttaa - ah, sielläpä onkin 

joki vastassa, kun lähtee järveä kiertämään. Mikäs nyt eteen... kysymään turistikeskuk-

sesta. Jätimme kamat siihen ja paarustimme talolle. Tytöt koettivat auttaa parhaansa 

mukaan, mutta eivätpä pahemmin tienneet reiteistä tai säästä - mutta joen yli kuulemma 

pääsi oikein siltaa myöten. Muutenkin huolehtivat, vääntelin sukkia kuiviksi pihalla, kun 

tulivat hakemaan sisälle lämpöpuhaltimen ääreen. Etten tuu sairaaksi. Istuksimme siinä 

tovin, ja lähdimme sitten raahaamaan tavaroita. Ei nyt sentään suoraan uuteen leiriin, 

vaan katsoimme parhaaksi viettää pari tuntia sisällä kuivatellen. Tytöt lupasivat meidän 

jättää ylimääräisiä kamoja varastoon taloon. Vanha tuttu (jolta kyselin neuvoja tullessa) 

kävi hakemassa lehden säätiedotuksineen. Oli kai vähän tohkeissaan, kun törmäsi seinään-

kin. 

Kirjoiteltiin vino pino postikortteja (kumma että jopa postimaksut ovat Norjassa kalliita!), 

juotiin 12 kruunun kokikset ja nautittiin kuivasta olosta katon alla. Yhdeksältä talo meni 

kiinni, joten poistuimme paikalta ja lähdimme loiskuttelemaan uuteen leiripaikkaan. Sää 

näytti jo lupaavahkolta, jonnekin vuonon rannalla paistoi aurinko. Vähän aikaa. 

Jäätikön lähelle vei kunnon polku, kivetkin aseteltu. Perillä oli hyvä leiripaikka. Kunpa olisi 

tämän tiennyt torstaina! Tästä lienee helppo nousta jäälle. Syötiin taas blå bandit, keitet-

tiin termareihin H2Ota ja kömmittiin telttaan kaakaolle. Tihkusade alkoi taas - NIHKEÄ on 

tämän reissun perussana. 

Sunnuntai 17.7.1994 

Aamulla tihkutti, mutta päätimme silti lähteä kamoinemme ylös. Jään reunalle meni polku, 

välillä oikein köydellä varustettuna. Tästä olikin helppo nousta jäälle ja tasaiselle alueelle. 

Tepsutimme ripeästi jyrkkenevään rinteeseen. Siinä alkoikin tulla vaikeampaa ja vaikeam-

paa - yhä leveämpiä ja syvempiä railoja, kunnes lopulta eteenpäin ei päässyt, vaikka kuinka 

kierteli. Ainoa mahdollisuus oli edetä vasemmalle, toissapäivänä jo näkemämme harmaan 

lumilaikun suuntaan. Vaarallista, koska sillä kohtaa hyvin jyrkässä rinteessä jään alta tuli 

puro. Olimme jo nähneet siitä sortuvan jäätä. 

Selvisimme sentään hengissä ja jatkoimme hengähdystauon jälkeen sileää, mutta melkoi-

sen jyrkkää rinnettä ylös toiveenamme päästä tasaiselle ylänköjäälle. Edessä kohosi 

kuitenkin yhä uusia huiman (=10-20 m) korkeita ja pystyjyrkkiä, negatiivisiakin harjanteita, 

ja eteneminen tuli erittäin vaikeaksi. Pikkuhiljaa olo alkoi muuttua epävarmaksi - mistä me 

oikein päästään takaisin??? Ehdotin palaamista omia jälkiä likaiselle lumiläntille. Samaa 

tietä palaaminen olisi kuitenkin ollut vaikeaa, ellei mahdotonta. Olo oli kuin kissanpojalla: 

änkeää ylös, ja sitten tarvitaan palokuntaa. 

Jatkoimme matkaa kurkistaaksemme vielä seuraavan mutkan taakse ja päästäksemme 

edes telttailemaan suhteellisen tasaiselle lumilaikulle. Hivuttauduimme sivuttain harjan-

teen pystysuoraa seinää pitkin varmistuksia ruuvaillen - vain nähdäksemme matkan 

jatkamisen tähän suuntaan täysin toivottomaksi. Argh! No, kello oli jo kymmenen, joten 
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panimme teltan pystyyn ja trangiat blå bandeja (yllättäen) keittelemään. Eppu kaivoi lu-

meen snow-ceen (jätösten perään lapiollinen lunta, kiitos), Kankuli kutsui no- ceeksi. 

Kohta käydään nukkumaan. Toivottavasti päästään vielä joskus (hengissä!) täältä. Tym-

peää, kun kengät ym. kamat ovat märät - kylmä tulee helposti. Sää on edelleen kehno, 

välillä sataa räntääkin, Spar- margariinissa on joku pielessä (päätellen vihreästä väristä) ja 

kaikin puolin asiat hienosti. No, mieliala on edelleen hyvä, ja eiköhän huomenna jo päästä 

alemmas. 

Maanantai 18.7.1994 

Olipa kurjan puoleinen yö. Pelotti hieman, kun Eppu meni kurkistamaan teltan viereisen 

jääkasan taakse ja havaitsi, että leirimme oli kodikkaasti kielekkeellä - kahdeksisen metriä 

etelään oli suora pudotus alas, samanmoinen kymmenmetrinen seinä kuin teltan toisella 

puolella ylöspäin. 

Kun olimme menossa nukkumaan, pu-

tosi jäävirran vastarannalla kohoavalta 

kalliojyrkänteeltä alas kivi. Jyrinä kuului 

mahtavana meille ehkä kilometrin pää-

hän, eikä ihme, järkäle oli varmaan 

pakettiauton kokoinen. Heikompi jyti-

nöitä kantautui korviimme aina silloin 

tällöin. Odoteltiin, milloin oma harjan-

teemme sortuu ja leiri kääntyy 

ylösalaisin. Jopa Eppu rukoili, että pääs-

täisiin pois. Paleli, jään kylmyys tunki 

kesämakuualuseni läpi. Kaiken kaikki-

aan ei jotenkin nukuttanut. 

Aamulla oli edelleen ei-hirveen-hyvä 

sää, tihkutti räntää. Kurja herätys, ei voi 

mitään. Pakattiin tavarat (minä pussitin 

jalat minigrippeihin, ennen kuin tungin 

ne märkiin kenkiin). Jäätikön toisella lai-

dalla rymisi jälleen oikein kunnolla. 

Ei edes yritetty paikasta, josta eilen venkoiltiin leiriin, vaan mentiin heti alemmas. Pian 

vastaan tuli ihmisten jälkiä - ja sitten tuttuja paikkoja. Omia polkujamme siis. Ilmeisesti oli 

tullut eilen vähän kierreltyä. Rukoukset taisivat auttaa, löysimme nimittäin hyvän reitin 

alas yllättävän nopeasti, ilman palailuja. Laskimme lumiluiskaa pitkin persmäkeä alas tu-

tulle harmaalle läntille. Arskakin pilkahteli välillä mielialaa entisestään kohentaen. Alhaalta 

pääsimme helposti kallioille ja niitä pitkin kierrellen sekä irtokivirinteitä valuen paikkaan, 

josta perjantaina lähdimme jäältä. Matkalla löysimme kaksi hienoa luolaakin. 
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Ensimmäisellä kerralla jää näillä tienoilla tuntui melkoisen hankalalta, nyt ei pahemmin. 

Hyppelimme pikku railojen yli, kiertelimme isommat ja pääsimme tasaiselle jäälle kolmen 

maissa. Eipä silti, jäätikköä kannattaa aina kunnioittaa... juuri, kun naureskelimme helpon-

laisia paikkoja, koko kenttä jyrähti allamme. Huh huh. 

Kun kerran pelastuttiin, niin mitäpä sitä enää kiirehtimään. Päätimme jäädä vielä toiseksi 

yöksi jäälle. Kävimme harjoittelemassa hieman crevasse rescueta, sitten nakkasimme tel-

tan pystyyn, keittelimme ruoat absidissa ja vietimme leppoista elämää varsin tyytyväisinä 

siitä, että olimme edelleen hengissä. Eppua vain harmitti, kun ei saanut naamaansa poltet-

tua... 

Kauempaa katsoen näytti tämäkin leiripaikka melkoisen hurjalta, pikkuruinen teltta nyp-

pylällä valtavan jäätikön keskellä. Kannattais mainostaa: Paino-ongelmia? Tule jäätikölle - 

tunnet itsesi pieneksi! 

Tiistai 19.7.1994 

Aika lähteä. Sää oli edelleen kurja, joten ei pahasti harmittanut. Laskeuduimme jäältä, 

haimme tavarat turistikeskuksesta (argh, märkiä vaatteita sisältänyt reppu tuoksahti aika 

voimakkaalle!) ja riensimme veneelle. Ajelimme yöpymättä kotiin. Alkumatkasta oli taas 

upeita maisemia, kuskin kannalta kuitenkin vähemmän hauskaa... ja tunneleita, pisin 7,6 

km. 

Ruotsissa ja Suomessa oli taas hyvä sää - niinpä tietysti. Perillä oltiin puoli kolmelta yöllä. 

Ajokilometrejä kertyi yhteensä noin 1900. 

Teksti: Mikael Niku  Kuvat: Tommi Väyrynen 

 

Turun Sinappia ja Suomen Partiolaiset tekevät yhteistyötä mahdollistaakseen yhä useam-

man partioharrastuksen. Voit osallistua haasteeseen julkaisemalla kesän aikana oman 

#tasaarvonnuotiolla -kuvasi: niillä kerrytetään Tasa-arvon Stipendirahastoa ja osallistut sa-

malla myös itse tuotepakettien arvontaan. Lisäksi rahastoon lahjoitetaan 5 senttiä 

jokaisesta K-ruokakaupoissa elo-joulukuun aikana myydystä Turun sinappia -tuotteesta. 
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Ketunkiljaisulle kokoontui helmikuun toisena viikonloppuna perinteiseen tapaan reilu 

joukko iloisia seikkailijoita ja tarpojia yhdessä johtajien kanssa. Viikonlopun aikana eh-

dimme ratkaista kadonneen Nipan mysteerin, tutustua toisiimme ja nauttia mukavista 

LiTen maastoista. Taisimmepa myös pohtia, kuinka paljon painaa puolikas sudari… 

 

Mitä tekemistä on piirileirillä ja Gordionin solmulla, Babylonin riippuvilla puutarhoilla, ruu-

suilla, Persepoliksella, Kyyros Suurella ja hevospoololla? Mikäli olet lähdössä Tempukselle, 

on sinun aikasi selvittää tämä! Muista myös viimeinen leiriläiskokous to 5.7. 

Seuraava Kuksa ilmestyy syksyllä uuden toimintakauden alkaessa. Mikäli haluat juttusi jul-

kaistavan siinä, lähetä se 31.8. mennessä osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi 

Seuraa sitä ennen niittykärppiä sosiaalisessa mediassa ja 

muista myös nettisivumme! www.niittykarpat.fi  

 

 

Jäitkö kaipaamaan lisää lukemista? Sudenpennun jälket, Reppu-kirja ja Partiojohtajan käsikirja löytyvät 

nyt näköisversiona issuussta! https://issuu.com/suomenpartiolaiset 

http://www.niittykarpat.fi/
https://issuu.com/suomenpartiolaiset

