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Illat pimenevät tummemmiksi ja synkemmiksi kiihtyvällä tahdilla ja se tar-

koittaa valitettavasti kesän loppumista, mutta uuden partiovuoden alkua! 

Toivottavasti kaikki kerkesivät Haminan lomassa lepuuttaa kärsineitä ja 

stressaantuneita hermojaan, jotta on tarmoa, paloa ja intoa partioon tänä-

kin syksynä. Haminasta puheen ollen kuinka monta Niittykärppää huomasit kesällä 

lehdissä? Itse ainakin bongasin aika monta. Mutta katse kohti tulevaa, oli se sitten synkkä, 

valoisa tai jotain siltä väliltä.     Maria 

 

Lähde piirin ja muidenkin tahojen järjestä-
miin partiotaitokilpailuihin. 

Hukkaa kisoissa kartta ja jätä kasa löytöta-
varoita jälkeesi. 

Julkaisija: Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät/Limingan seurakunta 

Päätoimittaja: Maria Quiroz 

Muut toimittajat: Petteri Keskikuru, Tommi Väyrynen, Mona Rintala, Juulia Tavasti ja muutama muu 

Vastaava toimittaja: Laura Kalaoja 

Nettiversion julkaisu: www.niittykarpat.fi 

Huom. Tätä lehteä ei paineta paperisena 
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Vilinää vilskettä sudenpentujen ja seikkailijoiden kauden aloituksessa 

Sudenpentu- ja seikkailijaosastot yhdistivät voimansa uuden partiokauden aloituksessa. 

Paikalle tuli lähes 120 alakouluikäistä partiolaista tai sellaiseksi haluavaa ja yli 30 vanhem-

paa. Kun akelat, sampot ja muut johtajat sekä apuna häärineet Karpalo-tarpojat lasketaan 

mukaan, meitä oli paikalla 170 henkeä ellei enemmänkin. Ennen rasteille hajaantumista 

kajautettu huuto "vihreä on värimme, Niittykärpät nimemme" kuulosti komealta niin isolla 

joukolla.  

Partiolaisille oli tarjolla 4 rastia ulkona. 

Niillä sai purkaa energiaa merirosvomiek-

kailun ja norsupalloilun tiimellyksessä sekä 

rauhoittua merimiessolmun opettelun ja 

jokamiehenoikeuksiin tutustumisen mer-

keissä.  

Lippukunnanjohtaja Make kertoi vanhem-

mille partiotoiminnasta seurakuntatalolla. 

Kalvojen sijaan hän käytti muistilistanaan 

pöydän täydeltä esineitä kuten par-

tiohuivia, heimoväiskejä ja Hamina-

viestikapulaa. 

Lopuksi istuuduttiin samaan 

pöytään tai rinkiin oman lau-

man tai joukkueen kanssa. 

Ultsin ja Tellen leipomat pul-

lat siivittivät uusiin kavereihin 

tutustumista ja syksyn ohjel-

masta tiedottamista. Lopuksi 

jokainen saattoi vielä sovittaa 

partiopaitoja tai noukkia omia 

tavaroitaan ylipursuavista 

löytötavaralaatikoista. 

-Mari Hurskainen 

     
     
     
     
     
     

      

Merirosvomiekat valmistettiin Hamina-Pökkelö -

leirin Löytöretkeily-päivää varten. Ne pääsivät taas 

käyttöön seurakuntatalon pihalla. Niitä, samoin 

kuin vessaharja-sählysettiä, saa käyttää viikkota-

paamisissa! 

 

Merimiessolmu on partiolaisen perussolmu. Partiohuivikin sol-

mitaan sillä. Isommat opastivat pienempiä solmurastilla. 

 

Tempus18 -Mikä se on? Mitä siellä tapahtuu? Tule ja 

koe 22.-29.7. Kokkolan Vattajalla Pohjanmaan piirileiri!  
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Nipa Niittykärpän elämää 

Tänä kesänä olen ollut erittäin aktiivisesti reissussa. Lähdin Karpaloiden matkassa Savonlin-

naan Hamina17 – vaellukselle. Matkan varrella kuulin ja näin monen näköisiä juttuja. Välillä 

kastuin läpimäräksi, välillä paistattelin päivää rinkan päällä. Harmi, kun minulla ei vain ole 

sopivan kokoisia aurinkolaseja. 

Sain kirkkoveneillä Puumalasta Lappeenrantaan Kotkien kanssa ja sen jälkeen käytännössä 

koko muun lippukunnan kanssa aina Hämeenlinnaan asti. Viestinluvut olivat mahtavia koke-

muksia, koin vieraanvaraisuutta joka puolella ja yöt 

teltassa olivat elämys. Haistelin ja paistelin makkaroita ja 

rämmin pitkin maita ja mantuja. Kiitos kaikille partiolaisille 

hyvästä seurasta.  

Ja kuten sanonta kuuluu: Reissussa rähjääntyy. Näin kävi 

myös minulle. Satuin jotenkin mystisesti saamaan itseeni 

harmaan ”pinnoitteen” ja kuten monet muut eläimet, inhoan 

pesulla käyntiä yli kaiken, joten pidättäydyn vielä jonkin 

aikaa harmaammassa värityksessä. Mutta ei se ulkonäkö 

onneksi ole kaikki kaikessa. 

Vietän virallista 1-vuotissyntymäpäivääni 1.10.2017, mutta 

varsinaisesti juhlin syntymäpäivääni isommasti Kololla tiis-

taista 17.10 torstaihin 19.10 klo 17.00-20.00. Tarjolla on 

Ultsimaiseen tyyliin vohveleita Karpaloiden paistamana 

sekä Vihreä lippu-asiaa. Tervetuloa. 

Kävelivätkö Naalit tosiaan 110km ilman luotsia? Kuksa tarkkailee tilannetta… 
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Kevään 2017 SM-partiotaitokilpailut järjestettiin toukokuussa Kuopiossa. Yllättäen 

Suomi100-teemalla. Niittykärppien edustus koostui kahdesta Kotka/Huuhkaja-vartiosta 

vihreässä sarjassa, sekä Kumiankat valkeassa. Kotkien vartiot kiersi vähän sääntöjä sairas-

tumisten vuoksi, molemmissa oli vain 3 jäsentä kun 5 piti olla. Se vaikeutti joidenkin 

tehtävien tekemistä. 

Rastin nimi  Kumiankat Kotkat 1 Kotkat 2 

Koulunpenkille (10) Käsityö: puinen penaali (laatikko) 3,8 0 0 

Olympiatuli (7) Käsityö: tölkistä ja kepistä soihtu 5,3 3,5 3,2 

Savon Sellu (7) Käsityö: paperikori 5 5,9 4,3 

Tiilikkajärvi (10) Suunnistus: rasteilla luontokysymyksiä 
ja kansallispuistojen sijoittamista kar-
talle 

4,7 2,7 1,7 

Tuntematon sotilas 
(9) 

EA: uhrien avuntarpeen mukaan luo-
kittelua ja toimenpiteiden kirjaamista 

5 2 4,5 

TBMBLISKPJUVT (4) Salakirjoitusten purkamista 2 3,5 E 

Unimuna (4) Aliasta uudissanoilla 2 0,5 1,5 

Lööpeissä (7) Tunnettujen suomalaisten kuvan, ni-
men ja ammatin yhdistelyä 

6 4 5 

Nokia (8) Nokian heittoa ja kännyköiden ilmes-
tymisvuosien tietämistä 

4,6 1,5 3,5 

Lauantaitanssit (5) Tanssien tunnistusta videolta 3 3,1 2 

Markan juusto (9) Ruoka: Hampurilainen ja ranskalaisia 7 0,4 0 

 Yhteispisteet 48,4 27,1 25,7 

 Sijoitus 7/18 22/28 23/28 

E=Vartio ei suorittanut tehtävää 

Vielä on pakko kertoa Markan juusto-tehtävästä. Hommana oli siis tran-

gialla friteerata itsetehtyjä ranskalaisia, sekä koota hampurilainen. 

Eräällä vartiolla syttyi öljy palamaan, ja huolimatta useista muilta var-

tioilta viedyistä sammutuslakanoista, trangiaa ei saatu sammutettua, 

vaan se kaatui sytyttäen ympärillä olevan maan tuleen. Loppujen lopuksi 

kaasupullo räjähti. Onneksi kukaan ei loukkaantunut, trangiaa lukuun ottamatta. 

Mitä tästä opimme: opettele käyttämään sammutuspeitettä.  -Maria 

Muista lehdistä lainattua 

”Olisi jokin toinen tapa [kuin ansiomerkit] muistaa ansioituneita ihmisiä, esimerkiksi 

tulisiko ansiohalista, kaverin kehumiskeskiviikosta vaiko omasta liputuspäivästä kesä-

leirillä uusi hitti? Näinkin pienillä jutuilla voisi piristää sen huikean partiokaverin päivää 

ja antaa voimia tuleviin partiokoetuksiin. Ja muistakaa, että on suotavaa kehua myös 

itseään.”           Alisa Takanen, Pohjan Puhuri 1/2017 
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- Nimi: Mikael "Miihkali" Niku  

- Ikä: 43 

- Partiotausta Niittykärpissä: KoHun jäsen, waari, joka-

paikanhöylä kunnes muutin muualle 90-luvulla. Sen 

jälkeen satunnaisesti esim. Hannu-vaelluksella ja nyt 

Hamina-pätkällä. 

Mikä on toinen lippukuntasi ja missä se sijaitsee? Viikin Vesikot, Viikissä Helsingissä  

Miksi olet toisessa lippukunnassa Niittykärppien lisäksi? Koska asun täällä päin, ja koska 

mun poika on vesikoissa, ja vesikoissa(kin) on kivaa!  

Miten valitsit uuden lippukuntasi? Katsoin mitkä lippukunnat on lähellä ja sitten otin sel-

vää, mikä niistä on paras = aktiivisin.  

Millaista toimintaa lippukuntasi järjestää? Meillä on tosi hulvaton johtajaporukka, jotka 

tykkäävät järjestää mahtavia partiotapahtumia. Mutta sinänsä ihan normaalia hyvää par-

tiotoimintaa me tehdään. Meillä on kesällä vajaan viikon leiri, talvella reilun viikonlopun 

talviretki, ja sitten eri osastojen ja ryhmien retkiä syksyllä ja keväällä. Osallistutaan tosi 

aktiivisesti piirin tapahtumiin ja järkätään niitä myös itse, esim. pt-kisoja. Adventtikalente-

reita myydään ihan hulluna ja jouluna on aina joulumyyjäiset Viikin kirkolla. Me ollaan aika 

nuori mutta nopeasti kasvava lippukunta, koska alueella on paljon lapsia. Saatiin just toi-

nenkin kolo käyttöön, kun ekasta loppuu tilat kesken (täällä stadissa meillä ei todellakaan 

ole yhtä hulppeaa koloa kuin Niittykärpillä).  

Missä toiminnassa sinä olet mukana? Tällä hetkellä olen tarpojaluotsina yhdessä vaimoni 

Mari Elisan kanssa, joka on Pietarsaaren Kurjista.  

Miten uusi lippukuntasi eroaa LNK:sta? Vesikoilla on siniset paidat. Eikä meillä tosiaan-

kaan ole yhtä isoa ja hienoa koloa kuin Niittykärpillä. Eikä kyllä kämppääkään, mutta täällä 

on niin monta lippukuntaa, että niitä riittää lainaksi asti. Muuten ei ehkä loppujen lopuksi 

eroa mitenkään ihan älyttömästi. No lippukunnanjohtaja vaihtuu vähän useammin  

Suurin kulttuurishokki? Mulla kesti ehkä kolme vuotta ruveta käyttämään sitä sinistä pai-

taa. Mutta ei kai tässä muuta kummempaa. Menin ekalle retkelle ja jätkillä oli sarkahousut 

jalassa ja armeijan lippis päässä. Ihan kotoisaa oli. Kyllähän sitä aina vähän aikaa kestää 

ennen kuin pääsee kunnolla sisälle uuteen porukkaan, mutta sitten on kyllä ollut tosi haus-

kaa täälläkin.  

 

Etsiiköhän Niittykärppä 

(lähi)sukulaisiaan lähties-

sään maailmalle?  
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Osa 1: Päivän hyvä työ 

Olet varmasti kuullut "päivän hyvästä 

työstä".  Partioliikkeen perustaja lordi Ba-

den-Powell eli B-P kirjoitti: "Eräs tärkeä 

ritarivelvollisuus oli jokapäiväisen hyvän 

työn suorittaminen. Se on meidänkin vel-

vollisuutemme".  Jokapäiväisen hyvän 

työn muistamiseen B-P:llä oli hyvä neuvo: 

"Kun nouset aamulla, muista että sinun 

on suoritettava hyvä työ jollekin sinä päi-

vänä. Tee solmu nenäliinaasi tai huiviisi 

muistuttamaan tästä velvollisuudestasi". 

(Lainaukset teoksesta Partiopojan kirja, 

WS Bookwell Oy, Juva 2002.) 

Millainen päivän hyvä työ voi olla? Se voi 

olla vaikkapa "se perinteinen" vanhuksen 

taluttaminen kadun yli, koulukaverin aut-

tamista jos kirjat tippuvat repusta, roskien 

keräämistä tienvarsilta, verenluovutusta, 

ylenpalttisen omenasadon jakamista naa-

pureille. Mielestäni päivän hyvän työn 

pitää täyttää kolme kriteeriä:

1. Se on jotakin, joka ei ole velvollisuusuu-

tesi. Vanhempien kanssa sovittu kotityö, 

vaikkapa roskien vieminen tai tiskikoneen 

tyhjennys, ei siis ole päivän hyvä työ. 

2. Sen pitää ilahduttaa vastaanottajaa tai 

hyödyttää jotakuta. Avun tarjoaminen ja 

samalla autettavan pilkkaaminen tyyliin 

"etkö totakaan itse osannut/tajunnut" ei 

ole hyvän työn tekemistä! Päivän hyvän 

työn tarkoitus ei ole pönkittää sinun erin-

omaisuuttasi tai saada ketään tuntemaan 

itseään epäonnistuneeksi. 

3. Hyvästä työstä ei saa ottaa vastaan 

palkkaa, vaan auttamisen tai antamisen 

ilo on riittävä korvaus. Korvausta vastaan 

tehdyt hommat ovat asia erikseen. 

Päivän hyvä työ (englanniksi a good 

turn tai a good deed) tunnetaan ympäri 

maailmaa. Minä näen tässä B-P:n ideassa 

jopa Raamattu-linkityksen, koska Mat-

teuksen evankeliumin 25. luvussa lukee: 

"se, minkä olette tehneet yhdelle vähäi-

simmistä, sen te olette tehneet minulle". 

Partiolaisten lisäksi muutkin ovat innostu-

neet päivän hyvästä työstä. Toisinaan 

somessa törmää lyhenteeseen RAK, joka 

tulee sanoista "Random act of kindness" 

eli satunnainen ystävällisyyden osoitus. 

Uskon, että hyvät teot ja ystävälliset hy-

myt kannattaa pistää kiertämään. 

Millaisen hyvän työn sinä teit tänään? 

Mari Hurskainen 

Ps.B-P:n mukaan unohtunutta hyvää työtä korvaamaan 

pitää seuraavana päivänä tehdä kaksi hyvää työtä! 

 

https://fi.scoutwiki.org/B-P
https://fi.scoutwiki.org/Partiopojan_kirja
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Hamina on taivallettu, kesäretket pidetty ja seuraavat seikkailut ovat jo varmasti suunnit-

teilla. En väitä olevani pro-vaeltaja tai -retkeilijä, mutta muutaman vinkin voisin jakaa 

vaelluksille. Jokainen voi sitten itse miettiä onko vinkit hyviä vai ei. 

Aloitan varusteista: 
• Kroksit ovat kätevät leirikengät, kun vaelluskengät hiostavat ja tarvitsevat kuivausta. 

• Pikku pusseja voi käyttää lautasen päällä esim. kun tehdään ruoka paikalla, jossa ei ole vettä tis-

kaukseen. Muista viedä roskat roskikseen! 

• Pikku pyyhe koska iso pyyhe on painavempi ja vie enemmän tilaa. 

• Teknistä kangasta; hengittävää, kevyttä ja, mikä tärkeintä, nopeasti kuivuvaa. 

Seuraavaksi pakkauksesta: 
• Perehdy rinkkaasi ja säädä se oikein. 

• Rinkka saisi painaa max 1/3 kantajan painosta. Pienemmille ja kokemattomille suositellaan 1/4. 

• Pakkaa vedenpitävästi, kanootti/kuivapussit ovat hyviä. Muista myös rinkan sadesuoja. 

Ja viimeiseksi ruuasta: 
• Varaa tarpeeksi ruokaa. Ja vähän enemmän. Kulutus ja ravinnon tarve kasvaa vaelluksella, ja 

aina kannattaa olla ylimääräistä ruokaa varalta. 

• Pikku naposteltavaa taskuun syötäväksi käveltäessä. Esim. pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä yms. 

• Ei pilaantuvia ruokia! Ja muista proteiinin saanti. 

       -Maria 

Onko lippukuntaamme soluttautunut maailmanluokan vaikuttajia? Vai ovatko he loppujen 

lopuksi vain yksi henkilö? Kuksa tarkkailee tilannetta. 

 

                          Angela Merkel                                 Sari Keskikuru 
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Tänä vuonna partiolaiset päättivät osallistua Niittypäivän rientoihin useammallakin ta-

valla. Karpalot olivat jo kotiutuneet Hamina17-vaellukselta, joten he edustivat 

Niittypäivässä Hamina17-projektia ja koko lippukuntaamme. Kahdeksan innokasta partio-

laista – entisiä ja nykyisiä – päätti puolestaan osallistua niittoon.  

Hieman harjoittelua niitto vaati, joten Maria ja Mona kävivät ennen kisoja edellispäivänä 

niittokoulussa. Paikan päällä oli Iltalehden toimittaja, joka teki koko sivun jutun aiheesta 

ja haastatteli Mariaa ja Monaa. Nimet tosin lehdessä olivat päin mäntyä, mutta ehkä niin 

oli parempi.  

Niinhän siinä kävi, että lippukuntamme lähti kunnon ryminällä niittokisoihin. Maria Quiroz 

osallistui ensimmäistä kertaa naisten sarjaan. Sarjassa Naiset alle 60 vuotta ensikertalai-

nen Maria suoriutui erinomaisesti sijoittuessaan kuudenneksi. Maria on tämän vuoden 

MM-kisoissa parhaiten sijoittunut liminkalainen nainen kyseisessä sarjassa. 

Lisäksi osallistuimme kahdella joukkueella sekajoukkuekisaan. Joukkueissa kilpailivat ku-

vassa näkyvät (vasemmalta oikealle) Veikko Rautio, Mona Rintala, Jani Luukinen, Jaakko 

Korteniemi, Jukka Maalo, Mari Hurskainen, Maria Quiroz sekä Matias Ilmonen. Muutama 

joukkeissamme oli osallistunut niittoon aiemminkin, joten ihan ensikertalaisista ei partio-

laisten edustus koostunut. 

Ensi kesänä viikateniiton MM-kisoihin tavoitteena on saada paljon enemmän partiolaisia 

osallistumaan, sekä yksilö- että joukkuesarjoihin. Huhu kertoo, että partiolaisille on tulossa 

niittomerkki, joka kertoo osallistumisesta kisaan. 
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Niitto on korkea ruohovartisen kasvuston katkaisua. Se voi tapahtua käsin viikatteella tai sirpillä tai 

koneistetussa maataloudessa traktorin voimanottoon liitetyllä niittokoneella. 

Viikate on maataloustyökalu, jolla niitetään heinää, viljaa tai kortetta yms. Viikate koostuu varresta, 

johon on kiinnitetty terä.     Lähde: Wikipedia 
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Keväällä Metsätähdet saivat päähänsä lähteä ko-

keilemaan taitojaan vähän suurempaan 

partiotaitokisaan. Osalle pt-kilpailu oli ensimmäi-

nen, osa taas oli jo sudenpentuvaiheessa käynyt 

jossain koluamassa metsiä. Rasteista tytöt tykkä-

sivät todella paljon, eikä eksymistäkään päässyt 

tapahtumaan. Aloitusrastilla tehtävänä oli raken-

taa periskooppi. Tytöt rakensivat yhteistyössä 

erittäin toimivan periskoopin, joka tosin hajosi vä-

littömästi 

arvostelun jälkeen. Erityisesti solmurasti, jossa 

tarvittiin retkikeitintä, oli tyttöjen mieleen. 

Metsätähdille ei kisassa palkintoja herunut, mutta 

tytöille tuli aivan mahtava fiilis. Limingan Niitty-

kärppien Tuomenmarjat pärjäsivät kisassa 

loistavasti. Telle ja Tuomenmarjat olivat tuloslas-

kennan ajan yhtä hymyä, sillä tytöt saivat täysiä 

pisteitä lähes joka rastilta. 

 

Entinen Pajose koki uudistuksen ja nykyisin tilalla on Johtajaneuvosto, johon kuuluvat 

kaikki samoajaikäiset ja sitä vanhemmat partiolaiset. Entiseen Pajoseen verrattuna nuoria 

oli saapunut paikalle vain yksi, kaksi muuta olisi ainakin halunnut tulla paikalle, mutta työ-

kiireet estivät heidän saapumisensa. 

Kokouksessa päätettiin mm. osastojen johtajista, keskusteltiin syksyn toimintakalenterista 

sekä uudistuksista organisaatiossa. Lisäksi päätettiin, että lippukunnassamme kannuste-

taan porukkaa osallistumaan niittokisoihin, koska kyseessä on perinnetaito ja oman alueen 

tapahtuma. Asian tiimoilta on tulossa myös oma niittomerkki.  

 

 

 

Kiireisen retkiruokavinkki: Makkaraperunat. Tarvitset vain makkaroita, pakasteranskik-

sia, öljyä ja muurikan. Pilko makkarat ja paista öljyssä pannulla ranskalaisten kera, 

kunnes maku ja kypsyys on kohdallaan. Lisää mausteita, kuten suola ja pippuri, maun 

mukaan ja tarjoa ketsupin ja sinapin kanssa! 
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Perinteitä kunnioittaen Sampot ovat lyöneet hynttyyt yhteen kauden päätteeksi ja tehneet 

yhdessä jotain kivaa. Tänä keväänä Sampot päättivät lähteä keilaamaan Kempeleen 

Zemppi-areenalle. Mukaan lähti myös Ultsi. Ultsi ei päässyt pallon kanssa keilaradalle, 

mutta hän toimi neuvonantajana ja kannustajana. 

Tasoerot olivat valtavat, 

mutta eipä se haitannut. 

Välillä jonkun ensimmäi-

nen heitto ohjautui 

suoraan ränniin ja toinen 

heitto kaatoikin sitten 

kaikki keilat. Aika moni oli 

ensimmäistä kertaa keila-

radalla, useimmat 

aikoivat käydä toistekin 

keilaamassa. 

Tasoeroista huolimatta emme saaneet selville yhtä voittajaa, vaan jokainen Sampo oli voit-

taja. Fiilis oli aivan mahtava ja reissun kruunasi pitsalla käynti Zeppelinin Rossossa. Hyvillä 

mielin lähdimme koteihimme ja odottelemaan pian koittavaa Seikkailijoiden syksyä. 

Partion syvintä olemusta etsimässä -osa 4 

Kun ryhmälle tehdään viiri, on johtajan hyvä muis-

taa muutama seikka. Perustarvikkeet on lankaa, 

puukko, tulentekovälineet ja retkikeitin. 

Kutokaa kangas käsin, värjätkää se sienillä ja sam-

malilla. Tehkää reikä suden kynteen ja pudottakaa 

hevosen jouhi sen läpi. Nyt voitte tällä jouhilan-

galla ommella viirin. 

Viiri ommellaan korkeassa polviasennossa laa-

vulla kynttilän valossa vähintään -20C pakkasessa 

paljain käsin. Sisätiloissa ompelukoneella tehdyt 

viirit ovat kaupunkilaisten hommaa. 

Susi pitää pyydystää ensin elävänä 

Nyt on suden kanssa tapeltu ja kynsi irrotettu 

(susi jatkoi matkaansa hieman nilkuttaen) 

Hevoselta pöllitty jouhi (nyt nilkutan minä, komea 

kavionkuva takamuksessani) ja lumen alta kai-

vettu sammaleet ja S-marketista sienet. Kankaat 

on itse kudottu kynttilänvalossa. 

Reikähän kairataan sudenkynteen partiolaisen 

puukolla ja värjäys suoritetaan joko nokipannussa 

tai trangialla keitellen. 

Ekologisia tapoja ja tervettä elämää noudattaen 

värjäysliemi nautitaan sisäisesti.  

Että tervetuloa vaan kaikki aikuiset mukaan par-

tiotoimintaan. Helppoa kuin heinänteko 1700-

luvulla. 

 Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija 
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Astu laivaan 10.-11.6. 

Täydennä vihjeiden mukaan oman kokemuksen mukaan, tai kysy kaverilta millaista oli! 

Kaikki saapuivat _________ (millaisina) seurakuntatalon parkkipaikalle lauantaiaamuna 

6.30. Pakattiin tavarat ______ (millaiseen) bussiin, ja lähdettiin _______ (millaisen) kuljettajan 

mukana kohti Kokkolaa. Ajomatkalla ehdimme harjoitella _________ (kuinka paljon) lippu-

kunnan paraatihuutoja. Ennen tapahtumapäivää olimme jo ehtineet kokoontua ________ 

(kuinka monta) kertaa porukan kanssa ja harjoitelleet paraatia.  

Kokkolassa veimme tavarat ________ (millaiselle) koululle, jossa ehdimme hyvin majoittua 

ennen __________ (millaista) lounasta. Majoitussaliin täytyi laittaa palohälytin mahdolli-

simman korkealle eli mieluiten kattoon, mutta meillä oli sen kanssa hiukan ongelmia 

liikuntasalissa, koska __________ (miksi).  

Lounaan jälkeen siirryimme kuljetuksella Meripuistoon, 

jossa koimme _______ (millaiset) avajaiset. Suoraan siitä 

siirryttiin ikäkausiohjelmaan. Sudenpennut viettivät aikaa 

muun muassa köyttä vetäen, _______ (minkäkokoisia) saip-

puakuplia tehden sekä pomppulinnassa pomppien. 

Seikkailijat pääsivät tutustumaan __________ (millaisiin) 

tiedetehtäviin, joka huipentui loppusodassa puolustautu-

miseen tarpojia vastaan. Tarpojat käyttivät _____ (kuinka 

paljon aikaa) päivästään valmistautuessaan tähän hyök-

käykseen, joka tapahtui sekä maalla että vedessä.  

Samoajien päivän ohjelmassa tehtiin hyviä töitä ja päästiin kaupungintalolle kuuntelemaan 

________ (millaisia) asioita yhteiskunnassa vaikuttamisesta. Majoituskoululle siirryttäessä 

seikkailijat pääsivät pohtimaan ________ (millaisia) eettisiä kysymyksiä, joita myös tarpojat 

pohtivat ennen iltadiscoon menemistä. Siellä meno oli ________ ! (millaista) Sudarit ja seik-

kailijat pääsivät majoituskouluille iltapalalle ja -pesuille, samojien ohjelma jatkui kohti 

salaperäistä ______ (minkä nimistä) laivaa. Lopulta kaikki kuitenkin pääsivät nukkumaan, 

jotta sunnuntaina jaksaa paraatissa. 

Aamupalan ja pakkausten jälkeen siirryimme valin-

nan mukaan Myötämessuun tai partioaatepajaan, 

jossa oli _________ (kuinka kivaa) kivaa! Siitä matka 

jatkui Kokkolan ympäri paraatissa marssien, joka 

meni aivan loistavasti. Paraatin ja lounaan jälkeen 

matka jatkui bussilla huoltoaseman kautta Liminkaan. 

Kiitos kaikille hyvästä reissusta!  

   -Matkanjohtaja Juulia 
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Mikä ihme? No ETH on Muorien ja Waarien täsmäisku lippukunnan jäsenten partiotaito-

jen, erityisesti retkeilyyn liittyvien, kehittämiseen. Toimintavuoden aikana järjestettiin 

yhteensä 5 osakilpailua, joissa ryhmät toimivat joukkueina. Lopussa eri osista saadut pis-

teet laskettiin yhteen, ja voittaja sai tietenkin mainetta ja kunniaa kiertopalkinnon 

muodossa, sekä suut makeaksi (paitsi Kotkat, koska eivät olleet paikalla, joten karkkipal-

kinto meni toiseksi tulleille Karpaloille).  

Taitoja testattiin kaminateltan pystytyk-

sessä, solmuissa, hiihdossa, tulenteossa 

sekä suunnistuksessa ja taisipa ylimääräi-

sen pisteen saada myös, jos ryhmä oli 

osallistunut jokaiseen osakilpailuun. Tä-

män vuoden ensimmäiset päivät ja 

aiheetkin on jo julkaistu, syyskuussa 18.9. 

on luvassa melontaa ja 14.11. ensiapua. 

Loput kolme järjestetään parittomina 

kuukausina, suurinpiirtein kuun puolivälissä. Kannattaa seurata niittykärppien nettisivuja!  

Ja tosiaan, viime vuonna sudenpentujen sarjan voitti Ilves, SeTa-sarjan Kotkat ja muiden 

voiton vei Viidakon tähtöset. Onneksi olkoon! 

 

 

 

 

 

Karpalot ja Kotkat osallistuivat Sen pituinen se -partiotaitokisoihin Oulussa 9.-10.9. ja 

sijoittuivat: Karpalot/SI kuudensiksi kisan ulkopuolella ja Kotkat/PU neljänsiksi. 

RAKKOMARSSI 

Olemme perillä, vihdoinkin! Takana 

100 kilometriä, istumme ja makoi-

lemme maassa onnitellen toisiamme 

tehdystä suorituksesta. Odotamme 

autokyydin ja pääsemme lämpimien 

peittojen väliin nukkumaan. 

(Pyry, Kuksa 3/2012) 

 

Matka on vasta alussa ja hymy herkässä… 
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Kuksan toimitus on miettinyt, onko Kuksa lehtenä tullut jo tiensä päähän ja pitäisikö tästä 

lähtien jokaisella ikäkaudella olla oma lehti? Toimitus teki malliesimerkkejä, millaisia tule-

vaisuudessa lippukunnan lehtien kannet voisivat olla.  

Huom. Mikäli huomaat yhteneväisyyksiä johonkin muihin lehtiin, niin ne ovat vain sattumaa. 
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 17 Syyskuussa 2017 

 

Kiinnostaako? Minkä lehden sinä lukisit mieluiten? Vastaa ja kommentoi suureen lukija-

kyselyyn laittamalla sähköpostia osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi.  

Nopeimmin vastanneiden kesken arvotaan hulppea palkinto. Klikkiotsikoista plussaa. 
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Metsätähtien siirtyessä sudenpennuista seikkailijoihin vaihtuivat myös johtajat. Metsätäh-

tien johtoon siirtyi kolme nuorta, Janina, Sonja ja Sara sekä yksi aikuinen, Mona. Koska Sara 

ei ole enää Metsätähtien menossa mukana, haastattelussamme ovat olleet Janina, Sonja 

ja Mona. 

Aluksi Janinaa ja Sonjaa järkytti 

ajatus siitä, että mukaan tulee 

joku aikuinen. Metsätähtien 

johtajistolle perustettiin oma 

Whatsapp-ryhmä, mutta tytöt 

perustivat rinnalle oman What-

sapp-ryhmän ilman Monaa – 

tyttöjen toiveissa oli saada täy-

sin outo ihminen pois, olihan se 

toisaalta hieman noloa, että 

mukana oli joku aikuinen. Tässä 

vaiheessa tytöt eivät tienneet, että tunne oli molemmin puolinen. Monasta tuntui aika 

avuttomalta, sillä hän oli untuvikko nuoriin johtajiin verrattuna.  

Syksyn toiminta kuitenkin aloitettiin yhteissuunnittelulla, jossa syötiin pitsaa ja yritettiin 

rikkoa jäätä ja tutustua puolin ja toisin. Rooleja haettiin ja epäröitiin, mutta pikkuhiljaa 

yhteistyö alkoi sujumaan. Kun Metsätähtien syksyssä oli päästy hieman alkua pidemmälle, 

kaikki huomasivat, että yhteistyö itse asiassa toimii hyvin. Mona ei ollutkaan tiukkapipo ja 

Janina ja Sonja olivat oikein rentoja tyyppejä. 

Janinan ja Sonjan mielestä aikuisen mukana 

olo helpottaa, joku pitää yhteyttä partiolais-

ten vanhempiin ja järjestelee kimppakyytejä 

ja tiedottaa lippukunnan yhteisistä asioista. 

Samoin aikuinen huolehtii siitä, että nuorille 

johtajille ei tule liikaa vastuuta. Monan mie-

lestä taas Janinan ja Sonjan tietotaito on 

uskomaton voimavara koko porukalle. Monta 

asiaa Mona olisi omien sanojensa mukaan 

tehnyt päin seiniä, mutta onneksi tytöt ohja-

sivat myös oman aikuisensa oikeille 

partioraiteille. Samoin tyttöjen tyyli tehdä asi-

oita on ollut sellainen, josta Mona on saanut monessa suhteessa hyvää oppia. 
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Ihan käytännön tasolla Janinan, Sonjan ja 

Monan yhteistyö on mennyt niin, että ennen 

kauden aloitusta on istuttu yhdessä alas ja 

suunniteltu syksyn ohjelmaa. Kaikkien muut 

kiireet on pyritty huomioimaan ja mietitty, 

millä kokoonpanolla millainenkin kokous vie-

dään läpi. Kaikki kolme ovat olleet tasa-

arvoisia johtajia kokouksissa ja jokaisen vah-

vuudet on otettu huomioon. Jos jollekin on 

tullut este, on uusi suunnitelma saatu hyvin 

tehtyä ja kokoukset on saatu pidettyä.  

Kolmikon kanssa keskustelussa kävi ilmi, että toiminta on ollut kivaa. Trio ei ole riidellyt 

mistään ja yhteistyö on ollut toimivaa. Kaikkien mielipiteitä on kuultu ja eiköhän jotain 

toiminnasta kerro sekin, että Metsätähtien porukka on pysynyt hyvin kasassa. Kolmikon 

välillä on vallinnut tasa-arvo, eikä kukaan ole ollut mikään ylijohtaja, vaan kaikki suunnitel-

mat on tehty yhteistyössä. 

Monan mielestä uuden aikuisen oli helppo tulla seikkailijaporukkaan, kun asiantuntijat oli-

vat koko ajan läsnä. Tytöiltä on pystynyt kysymään mitä vain ja tytöt ovat mielellään 

vastanneetkin kysymyksiin.  

Nyt Metsätähdillä on alkanut kolmas seikkailijavuosi. Hivenen on jo haikeutta mielessä, 

että mitenkäs ensi syksynä mennään. Sama kolmikko haluaisi tehdä jotain yhdessä vielä 

silloinkin, mutta aika näyttää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

 

 

Tänä vuonna Päkmä kisailtiin 22.4. lumisissa olosuhteissa. Teemana olivat sadut. Aloitus-

rastilla Hannu ja Kerttu tehtiin piparimuotteja vanerista. Tämän jälkeen joukkueet 

hajaantuivat kiertämään rasteja eri järjestyksissä. Lumikki ja 7 kääpiötä oli suunnistusrasti. 

Jaakko ja pavunvarsi-rastilla paistettiin pipareita, isommat oma tekemässä uunissa, sudarit 

malliuunissa, ja tehtiin ruokaa. Lohikäärme oli polttanut palovamman uhriinsa ja häntä 

hoidettiin ensiapurastilla. Suuri tarujen tietäjä vaati nimensä mukaisesti tietoa ollen tieto-

visarasti. Iso paha susi-rastilla joukkueet rakensivat laavun. Ruma ankanpoikanen 

puolestaan oli luonnontuntemusta vaativa rasti. 

Sudenpentujen mestaruuden vei Pihlis 2, toiseksi sijoittui Ilves ja kolmanneksi Hukat. Seik-

kailija-tarpoja-sarjassa kolmen kärjen muodostivat Mustikat 2, Makkarapojat ja 

Tuomenmursut. 
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Muista lehdistä lainattua 

Tämä kuva nousi melkein jopa someilmiöksi, joten toimitus päätti  julkaista tämän vielä 

uudestaan, säilyvämmässä muodossa 

 

 

 

 

… vihreään partiopaitaan. (Sipoon Sanomat 20.7.) 

Seikkailijaosasto teki aprillipäivänä 1.4. 2017 hiihtoretken ilman suksia. Osa kyseli johtajil-

taan etukäteen, että onko reissua oikeasti olemassa, kun on aprillipäivä ja kun kerran 

retkikirjeessä oli niinkin mystisiä kirjoituksia. Tottahan toki retki järjestettiin – ilman suksia. 

Tosin sukset oli alun perin tarkoitus olla hiihtämistä varten mukana, mutta sää on Suo-

messa sen verran oikullinen, että tuolloin ei ollut tarpeeksi lunta hiihtämiseen. 

Hiihtoretken aikana etsimme mm. Juha Tavastin partaa ja teimme näytelmiä aiheista, 

joista ei itse Erkkikään ottaisi selvää. Paistoimme nuotiolla makkaraa ja vaahtokarkkeja ja 

jälkiruokana söimme haarukalla ja veitsellä pääsiäismunan. Huomautettakoon, että haas-

tavimmiksi pääsiäismuniksi osoittautuivat Mignon-munat, koska kylmässä ilmassa niiden 

pilkkominen oli erittäin hankalaa ja haarukka+veitsi-yhdistelmällä kuoren rikki saaminen 

oli todellinen suoritus. 

Retki oli erittäin onnistunut, kaikilla oli mukavaa ja sääkin suosi. Muutama partiolainen 

oppi muistamaan, kuinka tärkeää oikeasti on, että mukana on juotavaa. 

 

 

 

 

 

Kevätkauden päätteeksi seikkailijaosasto lähti Hai-

luotoon. Lautalle asti mentiin kimppakyydein ja 

siellä siirryimme kulkemaan jalkaisin. Hailuodossa 

risteilimme kauniissa maastoissa ja opimme, 

kuinka rakennetaan Da Vincin silta ilman vasaraa, 

nauloja tai köyttä. Tiesittekö itse, että kestävän sil-

lan voi todella rakentaa käyttämällä vain lautoja? 

Me emme tienneet ennestään. 

Nuotiolla paistoimme makkaran lisäksi rieskoja ja jälkiruoaksi söimme Smoreja. Mitä ovat 

Smoret? Marie-keksi, jonka väliin on laitettu suklaata ja paistettua vaahtokarkkia.  
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Toimituksemme teki kyselyn sudenpentujen ja seikkailijoiden aloituksessa aiheesta millai-

sia eläimiä johtajamme ovat. Seinällä oli kuvia eri eläimistä ja paperille piti kirjoittaa ketä 

johtajaa eläimet muistuttavat. Useampaa johtajaa ehdotettiin kuviin, mutta suurin osa ei 

halunnut ehdotustaan kirjoittaa paperille. Tässä kuitenkin lyhyesti muutamasta eniten ää-

niä saaneesta:  

Koira kuvassa oli monen mielestä ilmiselvästi Make. Tosin monen 

mielestä se oli Piia Pengerkoski (joka oli myös hamsteri), Ultsi tai 

Mona. Kissaksi puolestaan luonnehdittiin Tiina Saukkoriipi-Haapa-

laa, Telleä ja Katja Forsströmiä. Maken monet kasvot tulivat esille 

siinä, että myös seuraavissa eläimissä nähtiin Makea: seepra, vir-

tahepo, leijona ja karhu. Maria Q ja Kankuli yhdistettiin kirahviin, 

Kankuli myös leijonaan ja kukkoon. Mangustiin yhdistettiin Kaisa 

ja Pyry. Virtahepoon Maken lisäksi Tiina ja Ultsi. Arto yhdistettiin 

hiireen, Risto kärpäseen, Mari tiikeriin ja ahmaan. Oravasta tuli 

joillekin mieleen Ultsi tai Mona, karhussa ja Veskussa nähtiin myös 

yhtäläisyyksiä. Lykin monet kasvot näkyvät siinä, että hänet yhdistettiin sekä Kotkaksi että 

Gepardiksi, jonka luonnehdintaan liitettiin myös Eppu. Laamaan yhdistettiin Eija ja Mona 

(jota luonnehdittiin myös riikinkukoksi). Ultsista on todella moneksi, sillä edellä mainittu-

jen lisäksi hänet yhdistettiin majavaksi ja tähtikuonokontiaiseksi. Hanna yhdistettiin 

possuun ja Röpi yhdistettiin hirveen. 

Toimituksemme haluaa huomauttaa, että kyselymme ei painottunut ulkonäköön liittyviin 

seikkoihin, vaan millaiseksi johtajia ajatellaan. Monesti vastaajat keskustelivat vastauksis-

taan ja on todettava, että monen mielessä oli oma kokemus tai muisto kyseisestä 

eläimestä. Kaikista parhaiten olisimme saaneet videoraportin aiheesta, mutta se ei leh-

teemme nykytekniikalla vielä onnistunut. 

Päätoimittaja, toimittaja, kuvaava, ideoija, kuvittaja… Jos jokin näistä titteleistä sytytti 

edes pienen kiinnostuksen ole yhteydessä Kuksan toimitukseen pikimmiten! Edelly-

tämme vain vähintään tarpojaikää, päätoimittajalta vähintään samoajaikää, yläikärajaa ei 

ole. Muuten taito- ja luovuustasot voivat olla mitä vaan, kunhan innostusta löytyy. 

Siis tule ja pelasta Kuksan tulevaisuus. 
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Miksi Haminalle on omistettu näin pieni palstatila tässä lehdessä, vaikka kyseessä on koko 

vuoden suurin LNK:n projekti? No, juuri siksi. Koska projekti oli niin suuri, on Haminasta 

tulossa erikseen oma julkaisunsa, jossa on muun muassa jokaisen ryhmän vaelluspäiväkir-

jat ja huhun mukaan myös lehtileikkeitä matkan varrelta. Toimitus ei siis nähnyt syytä 

toistaa näitä kertomuksia, mutta keräsi kommentteja Haminan herättämistä ajatuksista: 

 

 

 

 

Sudenpennut 
Olet kerännyt koko kesän voimia, jotta jaksat 
taas temmeltää Kololla akeloiden iloksi. 
Muista pysähtyä vetämään henkeäkin välillä, 
jotta jaksat lähteä mukaan myös mahtaville 
retkille!  

Samoajat 
On aika kaivaa partiohuivi kaapin nurkista ja 
lähteä syksyn ensimmäiselle metsäretkelle. 
Ota mukaan koko samoajaporukka, niin 
saatte aloitettua syksyn toiminnan yhdessä. 
Kannattaa hyödyntää vertaistukea ongelma-
tapauksissa, sillä varmasti myös moni muu 
on joskus ollut samassa tilanteessa johta-
miensa ryhmien kanssa. 

Seikkailijat 
Kesä tuli ja meni, ja nyt olet onnistunut 
unohtamaan kaikki aikaisemmin opetellut 
solmut. Onneksi se ei haittaa, sillä pienellä 
kertailulla ne muistuvat helposti mieleen! 
Olisiko seuraavaksi vuorossa köytökset? 

Vaeltajat 
Jos tunnet itsesi vanhaksi ja väsyneeksi ja 
suunnittelet sillä varjolla partion vähentä-
mistä, muista että Ultsikin on partiossa. 
Löydät vaeltajana itsellesi varmasti antoisaa 
puuhaa, kunhan vain jaksat perehtyä vaihto-
ehtoihin! 

Tarpojat 
Olet kesän partiotapahtumien jälkeen rätti-
väsynyt. Nyt saa levähtää hetken aikaa, 
kunnes taas räjähtää.  

Aikuiset 
Olet saanut aivan uutta puhtia pintaan, ja 
nyt olosi tuntuu kuin uudelta partiolaiselta. 
Se on hyvä, sillä tarvitset voimia todella tule-
vana syksynä.  

Pökkelö oli 

aika floppi 

Mummonmuusia ainaki 

oli tarpeeks 

Mummonmuusi oli 

bueno 

Supersiistiä! 

Liikaa hype-

tetty. 

Vesisade ei ollu kiva 
Saimaassa on kylmää vettä 

Sai nähä uusia paikkoja 

Seo best 

Vesisade <3 

Muut lippukunnat oli tosi ki-

voja! Kannatti ottaa yhteyttä 


