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koulua, yo-kirjoitukset, Myötäpäivät, arviointiviikkoja... Huhhuh lista 
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tekoprosessissa, mutta saimme ajallaan tehtyä! WOHOO! Toiseksi 
viimeinen (ainakin virallinen) Kuksa minun päätoimittaja-aikanani. Itse 

asiassa koko toimituksella loppuu pesti syksyllä. Mitenhän Kuksalle käy? Toivottavasti 
uusia toimittajia on jonoksi asti, jotta perinteinen lippukuntalehtemme ilmestyisi 
jatkossakin... 

Muistakahaan kevään ja kesän mittaan käydä kaikenlaisissa tapahtumissa, tulossa on 
Myötäpäivät, Hamina, Jotos, PT-kisoja, ja vaikka mitä muuta! Kuksaankin niistä voi 
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-Maria 
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Pakkaa reilusti lämmintä vaatetta ja kaiva 
kaveritkin kotisohvilta mukaan Ruoktulle. 

Jää kotiin hiihtolomaksi, sillä ulkona on liian 
kylmä ja sitä paitsi Ruoktuhan järjestetään 
myös ensi vuonna… 

 

 
Tarpojien joululeiri oli 16-18.12. Leiri pidettiin kämpällä ja sinne osallistuneet vartiot oli 
Kotkat, Mustikat ja Karpalot. 

Ensiksi, kun leiri alkoi, Karpalot pystytti kaminateltan, Mustikat lämmittivät ei-keittiöpuolta 
ja Kotkat hakivat joulukuusen. Tytöt nukkuivat ekana yönä teltassa ja silloin tuli 
yöherättäjät. Yöherätyksessä piti etsiä eksynyttä metsästä. (Jota ei oikeasti ollut edes siellä) 
Herätys oli onneksi vasta yhdeksältä. Päivän tehtävänä  oli tehdä piparkakkutalo. Kotkat söi 
talon jo ennen arvostelua, Karpalot ja Mustikat sai talon valmiiksi ja ne pysyi ehjinä 
arvosteluun asti. Johtajien talo oli liian hieno joten sitä ei voinut ottaa kisaan mukaan. 
Karpalot voitti kisan. 

Toisena yönä ei tapahtunut mitään ihmeellistä ja viimeisenä päivänä vain siivottiin ja 
lähdettiin kotiin.                        -Mustikat 

  
Kisasta diskattu johtajien ”talo”              Perinteisiä jouluherkkuja tarjolla 

 

Seikkailijajohtajat kävivät virkistäytymässä Exit Oulussa. Pääsimme ulos huoneesta 
määräajassa ja söimme myös pizzaa. -Röpi 
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Olin viime syksynä pj-kurssilla. Pj eli partiojohtaja, on 
täysi-ikäinen pj-valtakirjan omaava henkilö. 
Pohjanmaan Partiolaiset järjestävät kaksi kertaa 
vuodessa pj-kursseja, pääsiäisenä ja syksyllä. 
Kurssille saa osallistua aikaisintaan sinä vuonna kun 
täyttää 18v, joskus erityisluvalla, esim. pestin takia, 
voi päästä jo vuotta aikaisemmin. 

Syksyisin kurssilla on kaksi viikonlopun mittaista 
osaa. Ensimmäinen osa pidettiin luksus-sisätiloissa, 
ja koulutus oli aika teoreettista. Toinen osa oli 
Niittykärppien kämpällä erähenkisemmissä 
tunnelmissa. Lauantai-sunnuntai yön olimme 
maastossa, märän ja tuskaisen haikin jälkeen. 

Viikonloppujen lisäksi pj:ksi pääsemiseen pitää tehdä johtamisharjoitus. Itse vedin 
seikkailijoiden jouluoperaation (lue lisää sivulta 7). Tämä pitää raportoida, ja hyväksynnän 
jälkeen anoa pj-valtakirjaa, joka jaetaan piirin kevät/syyskokouksessa tai joulukahveilla. 
Maria 

 

Perinteinen sudenhuutoleiri järjestettiin tänä vuonna 20.-21.1.2017 Ukuranperän 

urheilutalolla (perinteiseen tapaan). Illalla oli perinteistä ohjelmaa: Eko-Aims ammuntaa 

pistoolilla, suopungin heittoa ja Tuikkusta. Aamulla heräsimme virkeinä valmiina päivän 

koetuksiin, aamupalan jälkeen alettiin valmistautua maastoleikkiä varten. Maastoleikissä 

olivat vastakkain Team Ahma ja Team Sotka. 

Kaikenlaisen möyrinnän ja miekkailun jälkeen luvassa oli Sählyturnaus. Turnaus oli tiukka 

ja pitkä, mutta lopulta Kotkat olivat voitokkaita. Virallisen turnauksen jälkeen leiriläiset 

kokosivat All-Stars joukkueen, jonka voimalla he ottivat mittaa Waareista. Luonnollisesti 

kilpailu oli Waarien puolella, mutta herrasmiehinä luovuttivat voiton leiriläisille. 

Palkintojen jaon jälkeen Kotkille tilattiin hammaslääkäriajat, sillä Kotkat voittivat 

molemmat karkkilaatikot. Onnittelut siitä.    -Petteri 

     

Pj-kurssin suorittanut johtaja saa käyttää 

huivissaan nahkaista josefiinansolmua, 

Gilwell-punosta eli ”Woglia” 
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Kyllä kuulit oikein, vaellussaappaat ja näin aluksi sanon, että olen kävellyt 

Karhunkierroksen saappaat jalassa ilman yhtäkään rakkoa. Mutta miksi ostaa saappaat, jos 

tarkoituksena on lähteä nimenomaan vaellukselle jossa kävelymatkat hipovat kymmeniä 

kilometrejä? No syitähän on monia ja itselleni suurin niistä oli hinta. Kunnollisten 

vaelluskenkien hinnat hipovat pariasataa euroa, kun taas saappaani maksoivat huikeat 

40€. Toinen syy: Kuvittele seuraava tilanne, Olet kastunut läpimäräksi päivällä, eikä sinulla 

ole vaihtokenkiä. Tässä tilanteessa joudut kävelemään loppuvaelluksen kosteahkoilla 

kengillä, sillä vaelluskengät kuivuvat erittäin huonosti verrattuna saappaisiin. Lisäksi jos 

reitti on kostea ja mutainen, vaelluskengillä joudut hyppelehtimään ja kiertelemään 

ympäri maita ja mantuja päästäksesi etenemään, kun saappailla voit mennä (lähes) ihan 

mistä haluat välittämättä lätäköistä ja mutakuopista. 

Mutta ennen kuin lähdet ostamaan itsellesi vaellussaappaita pitää sinun tietää muutama 

asia ennen sitä: Villasukat (jopa kesällä). Villasukat lisäävät saappaiden mukavuutta 

huomattavasti, sillä saappaiden kuuluu istua jalassa erittäin hyvin, ilman että ne hölskyvät 

jaloissasi. Lisäksi vaihtopohjat ovat suositeltavia. Lisäksi kaikkein tärkeintä on se, että et 

lähde vaellukselle eilen kaupasta ostetuilla kengillä, olivat ne vaelluskengät tai mitkä 

tahansa. Mukavia vaelluksia ja toivottavasti sinäkin testaat vaellussaappaita. -Petteri 

Huomio! Älä siis todellakaan lähde pidemmälle vaellukselle saappaiden kanssa, ennen kuin olet ne 

itsellesi hyväksi havainnut! 

Myötäpäivät ovat joka neljäs vuosi 

järjestettävä piirimme yhteinen tapahtuma, 

ja tänä vuonna siellä on teemana meripartio. 

Luvassa on toiminnallista ja hauskaa 

ohjelmaa kaikille ikäkausille, perhe-

partiolaisia unohtamatta. Lähde siis mukaan 

näkemään muita pohjalaisia partiolaisia, 

saamaan uusia kavereita ja juhlimaan 

yhdessä piirimme 10-vuotissynttäreitä! 

Ilmoittautumiset 31.3. mennessä Kuksan 

kautta, lisätietoja www.myotapaivat.fi 
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Kuksan toimitus haastatteli Juulia Tavastia tietäessään kolmoiskansalaisuudesta toisissa 

lippukunnissa Niittykärppien lisäksi. 

Mitkä ovat toiset lippukuntasi ja missä ne sijaitsevat? 

Tervaksentekijät ja Näsijärven Kipinät Tampereella. 

Miksi olet muissa lippukunnissa Niittykärppien lisäksi? 

Muutin opiskelujen takia Tampereelle puolitoista 

vuotta sitten ja halusin jatkaa viikkotoimintaa partiossa. 

Miten valitsit uudet lippukuntasi? 

Tervaksentekijöihin menin, koska se on lähellä 

asuinpaikkaani, ja toiminta vaikutti raikkaalta. Kun 

Kipinät perustettiin viime syksynä, liityin siihen, koska haluan olla mukana 

vesipartiotoiminnassa. 

Millaista toimintaa lippukuntasi järjestävät? 

Terte: Ihan tavallista partiotoimintaa eräpainotteisesti, lisäksi sisupartiotoimintaa. 

Kipinät: Tällä hetkellä samoaja-, vaeltaja- ja aikuistoimintaa, maalla ja vedessä. Syksyllä 

on tarkoitus aloittaa lasten viikkotoiminta. 

Missä toiminnassa sinä olet mukana? 

Terte: Akelana Muikuille ja tarpojaluotsina. 

Kipinät: Vaeltajatoiminnassa. 

Lisäksi olen Tampereen Partiolaisten johtokunnassa. 

Miten uudet lippukuntasi eroavat LNK:sta? 

Molemmat ovat pienempiä ja nuorempia. Tertessä on sisuja ja Kipinöissä vesipartiota. 

Suurin kulttuurishokki? 

Huuto- ja laulukulttuuri. On eri huutoja ja lauletaan ehkä vähemmän; eri lauluja ja 

tuttujakin eri lailla.  
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Partion syvintä olemusta etsimässä – osa 3 

Paluu arkeen Ruoktu-leirin jälkeen: 

Aivan ensimmäisenä, laita kaikki radiot ja 
televisiot päälle eri kanaville. Et ole vielä valmis 
hiljaisuuteen vietettyäsi laatuaikaa leirillä viisi 
päivää. Voit pikkuhiljaa vierottautua äänistä 
laskemalla yksitellen laitteiden äänen 
voimakkuutta - vasta toisena päivänä. 
Kolmantena päivänä voit sammuttaa yhden 
laitteista. Jos äänten väheneminen tuntuu liian 
äkilliseltä, odota vielä yksi päivä. Pikkuhiljaa voit 
sulkea laitteita yksitellen. Muista, että voit 
vierottautua äänistä useamman päivän ajan.  

Kun riisut likaiset vaatteet, älä tunge niitä 
rinkkaasi. Voit viedä ne pyykkikoriin. Jos et 
muista, miltä pyykkikori näyttää, pyydä apua 
joltain perheenjäseneltä. 

Kun menet saunaan, pyydä jotakuta laskemaan 
sinulle valmiiksi ämpärillinen kuumaa ja 
ämpärillinen kylmää vettä. Aloita peseytyminen 
lääräämällä näistä sopivan lämpöistä pesuvettä. 
Jos uskallat, voit varovasti tunnustella suihkua 
käsin. Näin ensimmäisellä kerralla pelkkä 
katsominen ja koskettelu riittää. Seuraavalla 
kerralla voit jo laittaa suihkun päälle ja kokeilla 
varovasti, miltä tuntuu seisoa tasaisen 
vesisuihkun alla. Jos tämä ahdistaa liikaa, voit 
pyytää jälleen jotakuta perheenjäsentä 
laittamaan sinulle edellämainitut ämpärilliset 
vettä. 

 

 

 

Kun vessahätä yllättää, pue päällesi kaikki 
ulkovaatteet, kierrä talo viisi kertaa ja mene 
sitten vessaan asialle. Älä vedä pönttöä, vaan 
pyydä jotakuta muuta tekemään se poistuttuasi 
vessasta - ettet vain säikähdä ääntä. Seuraavilla 
kerroilla voit asteittain vähentää kierroksia talon 
ympäri ja pikkuhiljaa hipelöidä 
pöntönhuuhtelunappia. Pyydä tarvittaessa 
perheenjäsen avuksi ensimmäisellä 
napinpainamiskerralla. 

Muistele, minkä näköinen on peili ja mitä sillä 
tehdään. Pyydä perheenjäseniäsi kertomaan 
sinulle, missä talon peilit ovat. Tutustu peiliin 
varovasti, mahdollisimman viistosti niin, ettet 
vahingossakaan näe omaa kuvaasi siitä. Toisena 
päivänä voit laittaa toisen kätesi peilin eteen niin, 
että näet sen peilistä. Älä säikähdä. Toista tämä 
tarvittaessa useampaan kertaan ennenkuin laitat 
koko käsivartesi peilin eteen. Vähennä sitten 
huoneen valaistusta merkittävästi. Pidä jonkun 
perheenjäsenen kädestä kiinni ja siirry varovasti 
peilin eteen. Raota sitten toista silmääsi. Peilistä 
näkyvä räjähtäneen näköinen hahmo olet sinä. 
Itke vain, kyllä se siitä. 

              Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija 

 

 

-näin tehdään juttua Kuksaan 
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Seikkailijoiden perinteinen jouluoperaatio vietettiin ei-niin-perinteiseen tapaan 10.12. 
Kämpällä. 

Joulupukin aikakone oli mennyt rikki, ja hän pyysi reippaita seikkailijoita auttamaan häntä. 
Seikkailijat suorittivat erilaisia rasteja liittyen itsenäisen Suomen vuosikymmeniin keräten 
varaosia aikakoneeseen. Rasteilla päästiin muun muassa harjoittelemaan tarkka-
ammuntaa Talvisodan merkeissä, tunnistamaan euroja ja testaamaan Speden spelejä. 

Pitkän päivän päätteeksi partiolaiset olivat saaneet kerättyä varaosat ja joulu saatiin 
pelastettua! 

  

 

Light My Fire- kolmioruokailuvälinesarja  
Hintaluokka: €€€  
! Vanhanmallisen mukin kanteen kannattaa porata reikä 
 +Saa ostettua lisäosia, esim. maustesirottimen, tai 
varaosia  
+Kaiken saa yhteen pakettiin  
-Uuden mallinen muki on aivan sysihuono  
-Muutenkin uusi on huonompi  
-Hassunmallinen pakata (rinkkaan) 
 

Savotan suorakulmioruokailuvälinesarja  
Hintaluokka: €€  
+Näppärän kokoinen ja muotoinen  
+Kaiken saa yhteen pakettiin  
+Mukana maustesirotin  
  

Muovilautanen, -muki ja spotpa  
Hintaluokka: €  
+Hyvin modattava omiin mieltymyksiin  
-DIY ruokailuvälineet eivät mene tiiviiseen pakettiin  
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Jäätelö, tuo kuumien kesäpäivien pelastus. Tai vaikka kylmien pakkaspäivien! Tässä pari 
ohjetta, kuinka voit tehdä jäätelöä kotona tai retkellä itse ilman erikoisvälineitä. Tarvitset 
vain ainekset ja tilaa pakastimessa tai tarpeeksi kylmää ulkoilmaa. 

Versio A.    
1 tölkki kondensoitua maitoa    
6dl kermaa    
muita aineksia maun mukaan   
 

Versio B. 
5dl maustamatonta jogurttia 
1,5 dl kermaa 
1 dl sokeria 
muut ainekset maun mukaan 

    

 

 

 

 

 

 

A:    B: 
+ erittäin jäätelömäinen maku  + todella raikas 
+ kermaista, herkullista  + helppo tehdä 
- vaatii sähkövatkaimen käyttöä  + ei tarvitse mitään erikoisia ainesosia 
- kondensoitu maito pitää etsiä  - maku muistuttaa jäädytettyä jogurttia 

 

 

Muista lehdistä lainattua 

"Eri puolilla maailmaa tuntuu olevan trendinä ihmisten erottelu toisistaan ja rajaviivojen 
vahvistaminen. Sen takia tuntuukin erityisen ajankohtaiselta varmistaa, että partio kuuluu 
kaikille ja että mahdollisimman moni voisi löytää paikkansa partiosta."  

Partio 1/2017, pääkirjoitus 
 

Tämän A-version tein Pätkis-jäätelönä. Ensin 

vatkasin kerman, jonka jälkeen joukkoon 

vatkattiin kondensoitu maito. Sen jälkeen lisäsin 

vielä parisataa grammaa sulatettuja pätkiksen 

paloja. Sitten ei muuta kuin pakkaseen vähintään 

viideksi tunniksi ja jäätelö on valmista! 

B-versiossa tein jogurtista mustikkajogurttia 

keittämällä mustikoita ja sekoittamalla siivilöidyn 

liemen jogurttiin. Kaikki ainekset laitetaan 

kulhoon ja sekoitetaan hyvin, jonka jälkeen seos 

laitetaan rasiaan ja pakkaseen ilman kantta 1-2 

tunniksi. Silloin se on alkanut jo kovettua hiukan 

reunoista. Seos sekoitetaan haarukalla tasaiseksi 

ja laitetaan takaisin pakkaseen 2-3 tunniksi 

(edelleen ilman kantta), jonka jälkeen jäätelö on 

valmista! 

Itse pidin ulkona jäädyttäessäni rasian päällä kuitenkin 

kelmua..   -Juulia 

 



9 
 

Seikkailija- ja sitä vanhempien tyttöjen leiri 
Ketunkiljaisu alkoi 18.2 Kämpällä ja loppui 
19.2. Leirillä suoritettiin historiantutkija- ja 
ammuntamerkit, sekä osa tarpojista suoritti 
myös vihreän pakkasmerkin. Reippaita 
leiriläisiä oli noin 49 vaikka osa tytöistä joutui 
lähteä kotiin kesken leirin. Yö nukuttiin 
ulkona kaminateltoissa vaikka ulkona oli aika 
kylmä. Leirin alussa kertasimme perusasiat 
ennen kuin aloitimme kasaamaan telttoja. 
Hoijakka oli yksi tyttöjen lempi asioista mitä 
pystyi käyttämään kun ei ollut tekemistä. 

Leirillä kierrettiin erilaisia rasteja jotka liittyivät 
historiantutkijamerkin suorittamiseen. Tytöt tekivät 
illemmalla oikein hyvää nakkikeittoa ja jälkiruokana 
appelsiiniriisiä. Rastit liittyivät Limingan ja Suomen 
historiaan, jotka olivat yksi osa historiantutkijamerkin 
suoritusta. Ammunta merkin sai erivärisen aina ammunta 
pistemäärän mukaan. Värejä oli esimerkiksi vihreä ja 
punainen. Tytöt tulivat hyvin toimeen rasteja 
suorittaessa. 

Yöllä oli käynyt tarpojia ja jotain vanhempia poikia 
yöherättämässä. Osan mielestä oli ollut vähän huono 
yöherätys koska pojat pitivät vain yllä meteliä ja pauketta. 
Pojat olivat kuulemma olleet laavulla yötä ja tulleet sieltä 
tyttöjen teltoille. Aamulla suoritettiin merkit loppuun ja 

aloitettiin laittamaan paikat siisteiksi. 

Sellainen oli 2017 vuoden Ketunkiljaisu.   -Tuomenmarjat 

qaS nuq? 

HIvmeH kuksa pong virus pagh tera' DujlIj QIH bIngDaq ghItlh leghlu'? ghu' jIH kuksas 

press. 'ej ghobe' wej maH over by nov. 
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Galluppi 

Myönnä pois: Olet aina halunnut tietää lisää näistä Ruoktu-aiheisista kysymyksistä, jotka 
pyörivät jokaisen lippukuntalaisen päässä näin maaliskuun alussa. Meillä onkin ilo julkaista 
muutaman henkilön mietteitä lehtemme sivuilla. Gallupin tarjoaa yksinoikeudella Kuksa. 
1. Oletko lähdössä Ruoktulle? 
2. Monellako Ruoktulla olet ollut?  
3. Mikä on lempiruokasi Ruoktulla? 
4. Tykkäätkö hiihtää Ruoktulla? 
5. Mikä on mielipiteesi Maukan Kaartista? 
 
 

         Tiina, Hillat 
1. Onko tää joku galluppi? 
En tiiä vielä 
2. Yhellä 
3. Kaali-ananassalaatti 
4. Hiihinköhän mää ees 
viimeksi? On se ihan jees 
5. Sanjan Kaarti on 
parempi 

 
Susanne, Mustikat 
1. Joo 
2. Öö… kolmella 
3. Varmaan Ultsin 
suklaamousse 
4. Joooo… Ehkä 
5. Ei mielipidettä 
 

 
 

 
 
Karpalot 
1. JOOO 
2. 2-3 
3. Pirkkapasta-juustopirkkapasta  
4. Joo öö joo Monan kanssa 
5. 0/5 eiku -5/5.. Mitä se Maukan Kaarti 
tekee? 

Petteri, Naalit 
1. Ehdottomasti 
2. Kolmella? En mää 
muista 
3. Suklaamousse 
4. Kyllä 
5. Olen sitä mieltä että 
sen olemassaolo on 
olennainen osa tätä 

organisaatiota. Sen olematta jättäminen 
olisi todellinen uhka nyky-yhteiskunnalle 
jonka tunnemme tänä päivänä.

Kuten voitte gallupin vastauksista tulkita, saimme monia mielipiteitä liittyen ihmisten 
lempiruokiin sekä hiihtotottumuksiin. Saimme myös vaivihkaa ongittua lisätietoja 
mystisestä Maukan Kaartista. Paljon on kuitenkin hämyn peitossa. Kuksa tarkkailee 
tilannetta. 
 
Kuvat niittykärppien arkistoista. 
 

Ovatko Karpalot houkutelleen Huuhkajat satimeen vai onko käynyt sittenkin toisin päin? 
Kipinöitä on joka tapauksessa heidän välillään havaittu… 
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Kuksan toimitus on saattanut hieman sensuroida tekstiä kurkkudirektiiviin vedoten. 

Samasta syystä teksti julkaistaan poikkeuksellisesti ilman tekijän nimeä. 

 

Limingan Niittykärpät on Vihreä (lippu) lippukunta. Kierrättää pitäisi, mutta mitä ihmettä 

Kololla takassa tekee tällainen määrä takkaan kuulumatonta roskaa?? Muistakaa lajitella 

jätteet! 
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Keskiviikkona 22.2. Lippukunta vietti muistelemisiltaa seurakuntatalolla. 

Muistelemispäivän alkuperäinen tarkoitus on juhlistaa Baden-Powellin ja hänen vaimonsa 

Olaven syntymäpäivää. Limingassa 22.2. vietettiin lähetys- ja muistelemisiltaa. 

Paikalla oli noin sata reipasta Niittykärppää. Kirkkoherra Ilkka Tornberg kertoi yleisen 

hätänumeron, 112, merkityksestä ja muistutti, että myös Jumalalla on hätänumero. 

Tiesittekö sen? Jumalan hätänumero on 5015, joka tulee Psalmien kirjasta. 

Kirkkoherran hartauden jälkeen Ultsi kertoi Angolasta. Näimme runsaasti mielenkiintoisia 

ajatuksia herättäviä kuvia sekä kuulimme monenlaisia tarinoita erilaisesta elämästä. 

Kertomukset saivat meidät miettimään, kuinka epäreilua elämä voikaan olla. Jossain päin 

maailmaa kuollaan nälkään ja malariaan ja 

meillä saadaan nauttia yltäkylläisyydestä. 

Katsoimme uteliaina kuvia apinan-

leipäpuista, jättiläiskokoisista koppa-

kuoriaisista, noitien haudoista ja sikäläisestä 

koulusta. Koulu ei itse asiassa näyttänyt 

ollenkaan koululta – kuten me koulun 

ymmärrämme. Pienten alakouluikäisten 

koulu oli puun juurella, kattona oksat ja 

taivaankansi. 

 

Kardemumma - kuka kumma? 
 

Tulehen tuijottaja, vaellusreittien valloittaja, 
aktiiviurallaan jäähdyttelijä, 

tai vasta mukaan kiihdyttelijä. 
Tavoitteena tehdä hyvää, 
lisätä ymmärrystä syvää. 

Oletko jo aikuinen nainen? 
Tule mukaan, ihanainen! 
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Muorit ja Waarit ovat järjestäneet useita erätaitohaasteita. Haasteeseen ovat tarttuneet 
myös Viidakon tähtöset. Mutta keitä he ovat? Ajokorteista selviää, että he ovat Telle, 
Mona, Risto, Eppu ja Juha. Telle huijattiin partioon eräällä Pökkelöleirillä, 1990-luvun 
alkupuolella. Siitä eteenpäin on elämä ollut yhtä partiohulinaa. Mona on aloittanut 
sudaritaipaleensa Pohjan Ilveksessä ja saanut partiopallon jalkaansa pari vuotta sitten 
uudemman kerran. Risto Reipas on vakaa kallio joukossa. Tilanne on hänellä aina 
hallinnassa. Eppu taas on saanut annoksen partiosta jo äidinmaidossa. Sillä polulla hän on 
edelleen. Juha – tuo Baden-Powellin look-alike – on sisäisesti itse partio. Jos tarkkoja 
olemme, niin hän on suorastaan pakollinen leirivaruste. 

Viidakon tähtöset osallistuvat erätaitohaasteisiin pilke silmäkulmassa, sukset teroitettuna 
ja puukot aina valmiina. Sanat ja köydet menevät sujuvasti (umpi)solmuun, samoin saattaa 
käydä suksillekin. Kamiinateltta nousee ripeästi, mutta nopeasti. Ennen erätaitohaasteita 
Viidakon tähtöset hiovat strategioitaan – enemmän tai vähemmän suunnitelmallisesti. 

Huhu kertoo, että Viidakon tähtöset tykkäävät partiosta kuin hullu puurosta. Perinteinen 
kaurapuuro on ehdoton lempiruoka. Se pitää Tähtöset partiopolulla – toivottavasti vielä 
pitkään. Rakkain retkeilytarvike heille on makuupussi. Kauneusunia he tarvitsevat joka 
päivä. Motto heillä kuuluu Jorma Uotisen sanoin: ”Ei huono” 

  

Kuksan toimitus on saanut tietoonsa, 

että lippukuntaamme on soluttautunut 

Brittien tiedustelupalvelun johtaja, sala-

peräinen M. 

 

Vastaavasti James Bond-elokuvista voi 

bongata pitkäaikaisen 

luottopartiojohtajamme Ultsin.  Syytä 

tähän soluttautumiseen emme ole 

löytäneet. Kuksa tarkkailee tilannetta. 
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Vastaa alla oleviin kysymyksiin erillisellä paperilla ja palauta vastauksesi toimituksen 

tiimille viimeistään Ruoktulta palatessasi linja-autossa. Kaikkien vastanneiden kesken 

arvotaan pieni palkinto. 

1. Kolon yläkerrassa on muovikasvi. 

Mitä kasvia se esittää? 

a) Jukkapalmua 

b) Limoviikunaa 

c) Kiinanruusu 

2. Montako vessaa kololla on? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

3. Mikä lintu on täytettynä kolon 

yläkerrassa? 

a) ei ole mitään lintua 

b) joku metsäkanalintu 

c) se on jänis 

4. Montako porrasta vie Kololla 

yläkertaan? 

a) 14 

b) 17 

c) 20 

5. Mikä viiri on kolon yläkerran 

seinällä? 

a) Kärppien 

b) Roihun 

c) Havaksen 

 

 

6. Minkä värinen sohva on Maken 

toimistossa? 

a) vihreä 

b) harmaa 

c) ruskea 

7. Mikä on Vaeltajien keinutuolin 

alkuperäinen väri? 

a) norjanlohenpunainen 

b) fazerinsininen 

c) karibianmerenvihreä 

8. Montako jalkaa on 

seurakuntatalon flyygelissä? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

9. Montako kiikkutuolia Maken 

toimistosta löytyy? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

10. Montako uutta sanaa keksit 

sanasta Niittykärpät? Yhdyssanat 

ovat kiellettyjä. Kaikkia kirjaimia ei 

tarvitse käyttää, ylimääräisiä 

kirjaimia ei saa olla. (Esim. sanasta 

”partio” saa sanat pari, ripa, ori 

jne.).  
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Toimituksemme sai vihiä, että Kololla on havaittu harvoin nähtyjä akeloita. Toimitus 

lähtikin Joukolla metsästämään näitä myyttisiä olentoja ja ottamaan selvää näiden 

sielunelämästä. 

Toimitus teetti akeloilla kyselylomakkeen, joka koostui tarkkaan valikoiduista 

kysymyksistä. Vastausten perusteella olemme tehneet akeloista tarkan psykologisen 

arvion. Tässäpä akeloiden vastaukset: 

1. Mikä on tehtävänne lippukunnassa? Olemme akeloita. 

2. Oliko hyvä kokous? Kyllä 

3. Jos Baden-Powell olisi ehdolla kunnallisvaaleissa, äänestäisitkö? Kyllä 

4. Oliko tämä hyvä kysymys? Jyrkkä ehkä 

5. Asutteko vastakkaisella puolella katua? Eiku toispuol Jokkee. 

6. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Pöly 

7. Kumpi oli ensin, muna vai kana? Muna 

8. Kuinka kirahvi sanoo? Öriöriöri 

9. Onko teillä vielä omat hampaat? Jos ei, niin kenen? On omat 

10.  Spontaani runo, aikaa 1 min. Oli luovuus jo ammennettu, sitten saapui kettu. 

11.  Jos saisitte miljoonan, mihin rakentaisit muurin? Liisanlinnaan 

12.  Mitä mieltä olet Maukan Kaartista? Ihan jees! 

13.   
 

Pitkällisen pohdinnan jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että akelat osaavat 

kirjoittaa sujuvasti lyhyitä lauseita, mielipiteiden muodostamisessa on hieman 

parantamisen varaa (kysymys nro 4). Akelat kuuntelevat laatumusiikkia, sillä heille 

kysymys nro 8 ei tuottanut lainkaan vaikeuksia.  

Luovuudesta ei voi suuria pisteitä antaa, runo ei ollut kalevalamitassa, Baden-Powellia ei 

ollut sisällytetty siihen, eikä Niittykärppää mainita missään kohdassa. Lisäksi on syytä 

pohtia, haluaisivatko akelat, että Niittykärpät olisikin Ketut, koska tämä eläin heitä niin 

kovasti miellyttää runon perusteella. 

Suuria rahasummia emme luottaisi akeloille, sillä he sijoittaisivat kaiken muuriin sen sijaan, 

että ostaisivat rahoilla lippukunnalle uusia telttoja, retkikeittimiä ja muuta tarpeellista 

tavaraa. Lisäksi on syytä pohtia, kenet he haluaisivat sulkea Liisanlinnan muurien 

ulkopuolelle vai onko heillä ajatuksena sulkea jotkut Liisanlinnaan. Avoimeksi jäi myös, 

tuleeko muuriin aukkoa, vai onko kyseessä täysin suljettu laitos. 
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Olethan muistanut käydä katsomassa Niittykärppien nettisivuja? Niiltä löydät monenlaista 

tietoa tulevista tapahtumista, ryhmien kokoontumisajoista sekä mm. Haminavaelluksesta. 

Lippukunnan nettisivuille johtajat voivat saada ns. Johtaja-oikeudet, jolloin heillä on 

käytössään Johtajakansio, josta löytyy mm. turvallisuussuunitelmapohjia ja muuta 

mielenkiintoista. Sinne kannattaa johtajien lisätä hyväksi havaitsemiaan materiaaleja. 

Kirjautuneet käyttäjät voivat lisätä nettisivuille tapahtumia ja kuvia. Lisäksi kirjautuneet 

käyttäjät näkevät heti, onko tullut uutta sisältöä sivuille tai onko jotain muokattu. 

Jos nettisivuilta ei löydy haluamaasi tietoa, ole yhteydessä tiedotusvastaava Laura 

Kalaojaan laura.kalaoja@niittykarpat.fi 

Jos huomaat, että jokin ei sivulla toimi tai jokin juttu voisi toimia mielestäsi järkevämmin 

toisella tavalla, ota yhteyttä ylläpitoon eli Mika Rintalaan, mika.rintala@niittykarpat.fi 

 

 

Sudenpennut 
Myötätuuli puhaltaa ja vie sinut mukanaan 
seikkailuun. Mikäli olet osallistumassa 
Myötäpäiville, kuljet juuri oikeaan suuntaan. 
Harhapoluilta sinut tuo takaisin kunnon 
hiihtoretki! 

Samoajat 
Muistit juuri, että olet todennäköisesti 
unohtanut jotain. Ruoktu, Myötäpäivät, 
Hamina? Jos tunnet olosi virkeäksi, voit 
lähteä myös vaikka partiotaitokilpailuihin! 

Seikkailijat 
Olet juuri kuullut, että partiotoimintaa on 
myös Kotikolon ulkopuolella. Oletko 
koskaan tavannut jotain ihmistä, joka kuuluu 
johonkin toiseen lippukuntaan? Nyt on 
korkea aika, joten vinkkaa johtajallesi 
yhteistyöstä! 

Vaeltajat 
Tunnet olosi hiukan väsyneeksi ja 
stressaantuneeksi, saatat jopa miettiä olisiko 
ruoho sittenkin vihreämpää aidan takana. 
Muista kuitenkin, että partio tarjoaa monia 
mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja pyrkiä 
kohti maailmanrauhaa. 

Tarpojat 
Kevät on hyvää aikaa treenata vaeltamista, 
jolloin jaksat sekä Haminalla että 
partiotaitokilpailuissa. Partio on hauska 
leikki ja Päkmällä rohkeus punnitaan!  

Aikuiset 
Muori tai Waari, Kardemumma tai 
Samowaari, se ja sama kun partiolaisia me 
kaikki ollaan. Nyt on hyvä aika ottaa 
vieruskaveri mukaan ja lähteä nauttimaan 
kunnon nokipannukahvit.  
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Nipa Niittykärpän kuulumisia 

Moi! 

Itsenäisyyspäivänä olin mukana kirkossa. Annoin lupauksen sudenpentujen kanssa ja 

nyt minullakin on partiohuivi. Olihan tunnelma siellä kirkossa mahtava. Partiolaiset 

osaavat laulaa todella hienosti. 

Ketunkiljaisullakin olin mukana. Mieletön tunnelma. Innolla odotan Ruoktua – koskaan 

ennen en ole ollut Taivalkoskella leirillä. 

Muistathan, että lähden mielelläni mukaan partiojuttuihin. Soittele Monalle ja käy 

hakemassa minut mukaan. 

Mona 040 5577 432    mona.rintala@niittykarpat.fi 

 

 

Kuksan toimituksen 

toimikausi päättyy 

syksyllä, jotenka lehden 

jatkumisen vuoksi 

etsimme: 

* Päätoimittajaa 

* Taittajaa 

* Toimittajia 

Jos kiinnostuit ota 

yhteyttä 

kuksa@niittykarpat.fi! 
 

Seuraava varsinainen Kuksa 

ilmestyy syksyllä 

toimintakauden alkaessa, 

juttujen dl on 18.8.2017 Sitä 

ennen saattaa ilmestyä 

joitain teemanumeroita, ole 

siis kuulolla! 

 


