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YHTEISVASTUU 2016  –MERKKI 
Merkin suoritus koostuu kolmesta osasta: 
TUTUSTUN, OSALLISTUN, OIVALLAN. 
 
Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuuke-

räyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016. Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä löy-
tyy keräyksen omilta kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi. Tuotoilla rahoitetaan partiossa 
paikallistason hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa erityisryhmien, kuten maa-
hanmuuttajien, erityistä tukea tarvitsevien sekä vähävaraisten osallistumista partio-
toimintaan. (http://toiminta.partio.fi/ajankohtaista/yhteisvastuu-2016) 
 
Suorita sinäkin ryhmäsi kanssa Yhteisvastuu-merkki suorittaen aiheeseen liittyvät ak-
tiviteetit! Tarkemmat suoritusohjeet Partion yhteisvastuukeräyksen sivuilla. 
 

http://www.niittykarpat.fi
http://www.yhteisvastuu.fi.
http://toiminta.partio.fi/ajankohtaista/yhteisvastuu-2016)
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Pääkirjoitus 
Edellisestä Kuksasta onkin pitkä aika ja sen toimitustapa lukijoille olikin hyvin 
poikkeuksellinen ja paljon kyselyitä aiheuttanut tapahtuma.  
Uusi vuosikin pukkaa jo päälle ja siitä on tulossa huikea partiovuosi joka ei jätä ketään 
kylmäksi. Ensin toimintaa tarjoaa perinteikäs talvileiri Ruoktu, ja sen jälkeen koko 
vuoden huikein spektaakkeli Finnjamboree Roihu! 
Kausi on kohta päätöksessään joten nyt on hyvä aika ottaa lämmin glögi- tai 
kaakaokuppi käteen ja kiittää kaikkia osallistujia mahtavasta vuodesta. 
Kuksa toivottaa kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta ja samalla kiittää kaikkia lehden 
tekoon ja muutenkin partiotoimintaan osallistuneita! Markus 
------------------------------------
Uudet Waarit ja Muorit 
Vuoden 2015 Testien läpäisseet ja uudet Waarit ja Muorit ovat: 
 
Jussi Matinlauri 37 151 15 Saara Krekilä 28 107 15 
Petteri Keskikuru 38 152 15 Maria Quiroz 28 108 15 
Toni Lempinen 38 153 15 Ria Loukusa 29 109 15 
Tomi Mestari 38 154 15 Sara Vihriälä 29 110 15 
Rami Mustonen 38 155 15   
Tommi Väyrynen 38 156 15   

------------------------------------ 
Kysy ? –PJ vastaa ! Mitä ovat Muorit ja Waarit? 

Lippukunnassamme toimivat kaksi vahvat perinteet omaavaa eräpartioryhmää, tyttö-
jen Muorit ja poikien Waarit. Ne koostuvat samoajaikäisistä ja vanhemmista partiolai-
sista, jotka ovat läpäisseet erityisen Testin. Molemmilla on oma merkkinsä, jotka ku-
vaavat kannosta nousevaa versoa. Viralliset päällä Muorit ja Waarit tunnistaa parhai-
ten metsänvihreästä tai viininpunaisesta baretista. 
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Uutisia ja ei niin uusia uutisia 

 
Saako lippukunta uudet kotisivut? 
Lippukunnan kotisivujen uudistuksen 
on huhuttu olevan käynnissä, mutta 
aikataulua tälle uudelle sivulle ei ole 
vielä vuodettu julkisuuteen. Huhu-
puheet kertovat myös sivujen tulossa 
olevan ongelmia. Kuksa seuraa tilan-
netta ja ilmoittaa asioista saatuaan 
niitä tietoonsa. Uudistus olisi 
toivottava, sillä nettisivujen on 
huomattu kaatuilevan melko 
useastikin. 

Lippukunnan perinteinen vihreä 
partiopaita säilyy 
Lippukunnan pitkäaikainen pukujen 
tekijä lopetti työnsä keväällä, mutta 
paidat pysyvät samana, sillä uudeksi 
paitojen tekijäksi on saatu Mona 
Rintala. Mona ompelee myös valmiita 
huiveja. Paidan hinta on 49€ ja 
valmiiksi ommellun huivin hinta 15€, 
tilaukset ja nouto suoraan Monalta 
(mona.rintala@niittykarpat.fi).

 
Mites kävi tursukeskustelun? 
Huhtikuussa, kun pinnalla oli tyyntä, niin pinnan alla kohisi, sillä tursukeskustelu oli 
ottanut tuulta siipiensä alle ja oli kohoamassa yhä nopeammassa tahdissa kohti pintaa. 
Ydinkeskustelu tiivistyi kiistelyyn siitä, pitääkö tursu tehdä jopa parin tunnin pituisista 
retkistä, vai jatketaanko samalla tavalla kuin ennenkin eli vain päivän kestävistä 
erikoistapahtumista (kuten Päkmä) tehdään tursu. Vastausta tähän pohdittiin yhdessä 
ja äärimielipiteetkin putkahtivat hieman esille koko tursun tarpeellisuudesta ja sen 
aiheuttamasta paperityöstä. Tilanne rauhoittui kuitenkin kompromissiratkaisuun, jossa 
mentäisiin vanhan kaavan mukaan siihen asti, kun tilanteeseen saataisiin ratkaisu 
Ilkalta. 
Kuksan haastateltua Makea selvisi, että tursut tehdään Ilkan mukaan samaan tapaan 
kuin ennenkin. 
 
Muutokset Kuksan toimituskunnassa 
Kuksan toimituskunnassa on tapahtunut pieniä muutoksia. Hannu on jättänyt ainakin 
hetkeksi toimittajantyön taka-alalle, mutta tukee Kuksan toimintaa edelleenkin 
taittamalla ja painamalla lehden. Tarkemmin toimituksen muutoksista seuraavassa 
lehdessä, kun päivittynyt toimitus on saanut järjestäydyttyä. 

------------------------------------ 
KÄMPPÄPÄIVYSTÄJIÄ HAETAAN! 

Kämppävoudin avuksi kämpän kunnossapitoon tarvitaan muista vapaa-
ehtoisista koostuva rinki. Jos pystyt hoitamaan pestiä n. puoli kuukautta 

vuodessa, ota yhteys kämppävouti Vesa-Matti Mälliseen. 

mailto:(mona.rintala@niittykarpat.fi).
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Karhunhammas                     (©SP) 
Karhunhammas on samoajille ja sitä vanhemmille tarkoitettu kaukoretkimerkki. Sitä 
pidetään partiolaisten eränkävijän diplomina ja se on yksi arvostetuimmista suoritus-
merkeistä. 

Karhunhampaan suorittamiseen kuuluu ennakkosuunnitelma, vähintään viiden vuoro-
kauden mittainen vaellus, vaelluksen aikana tehtävä harrastelijatutkimus ja loppura-
portti. Ennakkosuunnitelmassa kerrotaan mm. tutkimuksen aihe, vaellusreitti, varus-
teluettelo ja ruokalista. Tutkimuksen aihe voi olla lähes mitä vain maan ja taivaan vä-
lillä, meidän porukka tutki majoitteita, vessoja, mielialaa, verensokeria ja muita vael-
tajia. Loppuraportissa pitää olla mm. ennakkosuunnitelma, vaelluspäiväkirja, tutkimus, 
varuste- ja muona-arvio ja se pitää olla tiiviisti yksissä kansissa. Itselläni loppuraportti 
oli melkein 50-sivuinen. Ennakkosuunnitelma ja loppuraportti lähetetään Karhunham-
masraadille, joka joko hylkää tai hyväksyy ne.    Maria

------------------------------------ 
Karhunhammas-vaellus 

Olimme 31.5.-6.6.2015 yrittämässä suorittaa Karhunhammasta Karhunkierroksella, 
jonka kuljimme pohjoisesta etelään. Mukana olivat Maria Quiroz, Saara Krekilä, Tommi 
Väyrynen, Tomi Mestari ja Petteri Keskikuru. Meistä kolme sai loppuraportin lähetet-
tyä määräaikaan mennessä, mutta vielä ei ole tietoa saiko kukaan sitä läpi.
 
31.5. 
Noin kello kymmenen sunnuntaiaamuna lähdimme Kololta kohti Sallaa. Kuusamossa 
pysähdys ja viimein kello 15 olimme Hautajärven luontokeskuksella, joka on Ison Kar-
hunkierroksen pohjoinen aloituspiste. Säädettiin rinkkoja, otettiin valokuvia ja lähdet-
tiin puolelta kävelemään. Hieman kello 18 jälkeen olimme perillä Perttumakosken laa-
vulla. Pystytimme teltan ja teimme ruokaa. Loppuilta meni jutellessa ja notskeillessa.  
Paikalla yöpyi myös partiolaisia Kotkasta. 
 
1.6. 
Kello 8 soi herätys. Aamiaisen jälkeen pakkasimme teltan ja lähdimme kello 10 käve-
lemään.  
    Muutaman tunnin käveltyämme saavuimme Vasaojan laavulle, jossa teimme lou-
nasta. Syötyämme lähdimme jatkamaan matkaa. Päästyämme Savilammen kämpälle 
jätimme kamat siihen ja kävimme katsomassa Oulangan kanjonia. 
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   Kuuden aikoihin saa-
vuimme Taivalkönkäälle. Pai-
kalla oli jo Merituulesta Ma-
rika ja Esko. Osa meistä sai 
nukkua kämpässä ja loput 
joutuivat ulos telttaan. 
 
2.6. 
Seitsemältä herätys, puuron 
keitto ja syönti ja liikkeelle 
jälleen. Matkalla oli hienoja 
maisemia, ja muutama riip-
pusilta.  
 

Yhdeltä olimme Oulangan luontokeskuksella. Siitä jatkoimme, lähetettyämme posti-
kortit, Kiutakönkäälle tekemään lounasta. 

Lopulta noin puoli seitsemältä pääsimme Ansakämpälle. Pikaisen teltan pystytyk-
sen ja tiskauksen jälkeen teimme päivällistä.  

Ne jotka nukkuivat edellisyön pihalla, pääsivät kämppään ja toisin päin.  

3.6. 
Herätys jälleen seitsemältä. Syödessämme aamiaista alkoi sataa. Hiukan ennen yhdek-
sää lähdimme kävelemään. Saavutimme Karhunkierroksen puolivälin! Takana ja 
edessä siis 42km. Puolilta päivin olimme Jussinkämpällä, ja aloimme kuivattaa kamoja 
ja tekemään lounasta. Noin kolmelta pääsimme vihdoin lähtemään. Pian myös sade 
lakkasi. Kävelimme loppumattomalta viimeiset 3km odottaen yöpymislaavumme nä-
kymistä. Jostain kumman syystä sitä ei ikinä näkynyt ja saavuimme Harrisuvannon laa-
vulle, eli olimme kävelleet ohi. Nälän, väsymyksen ja jalkojen painaessa, emme jaksa-
neet lähteä etsimään oikeaa laavua. Aloimme tehdä nuotiota, juustopastaa ja pystyt-
tää telttaa. 

4.6. 
Kello 7 heräsimme kylmään aamuun. Pidimme pitemmän tauon Myllytuvalla kirjoitel-
len päiväkirjojamme. Lopulta kuitenkin pääsimme Puurosuon laavulle tekemään ruo-
kaa. Ja koska olimme poistuneet kansallispuistosta, polut olivat erittäin mutaiset ja 
muutenkin huonot. Saavuimme Porontimajoelle noin klo 18. Iloksemme vapaana oli 
myllytupa, johon asetuimme.  

Paikalle ilmestyi joukko vaellusriparilaisia. Ilta kului mm. jutellessa ja vuollen vael-
lussauvojamme. 
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5.6. 
Herätys 7.30. 9.30 lähdimme kävelemään Iso-Kuikkalammen. Laavuille saavuimme jo 
10 vaille 11. Koska aamiainen oli vasta hetki sitten syöty, aloimme vasta kello 12 tehdä 
ruokaa. Siitä jatkoimme Kumpuvaaralle. Muiden odottaessa huipulla kävin hakemassa 
geokätkön. Matkan edetessä Konttaiselle 
eteneminen hidastui maaston muuttu-
essa vertikaalisesti mutkikkaaksi. Sama 
meno jatkui Valtavaaralla. Valtavaaran 
päällä sijaitseva päivätupa siinsi kau-
kana... Ja oikealla puolella näimme rank-
kasateen lähestyvän vauhdilla. Noin 30 
sekunnintuvalle saapumisesta sade saa-
pui. Näkyvyys oli n. 20min nollassa ja 
hauet uivat jo hartian korkeudella odo-
tellessamme tuvassa sateen tyyntymistä.  

Lopulta sateen mentyä ohi lähdimme kodalle, joka sijaitsi vain 300m päässä. 
Olimme siis perillä 17.37. Loppu ilta meni syödessä, vuollessa ja jutellessa. Koska vettä 
ei ollut välittömästi saatavilla, jouduimme koko ajan miettimään sen säännöstelyä. 
Nukkumaan aloimme noin puolilta öin.  

Yöllä heräsin kauheaan tömähdykseen; Mestari oli tippunut penkiltä unissaan. Tätä 
olimme uumoilleetkin. 

6.6. 
Herätys vasta 8.30. Suunnittelimme lähtevämme klo 10, mutta kaikki olivat kotiin pää-
systä johtuen reippaita ja olimme valmiita jo puolelta. Odotimme kuitenkin, että Saara 
mittaa varttia vaille verensokerin ja lähdimme sitten kävelemään. Oletimme maaston 
olevan alamäkeä, mutta väärässä olimme; selvisi että edessä on nousu Rukalle... Kyl-
lähän sinne huipulle päästiin. Lopulta näimme portin ja epäilimme onko se maali. 
Tommi pääsi ekana toiselle puolelle ja vastauksen näemme hänen ilmeestään. Karhun-
kierros-portti on pari kymmentä metriä ennen 82-kilometritolppaa, jonne juoksimme. 
Luoksemme käveli kaksi naista, jotka olivat olleet samaan aikaan yötä. Ansakämpällä 
(yksi nainen heidän oli kanssaan silloin kylläkin) ja olivat myös samaan aikaan Jussin-
kämpällä, kun teimme siellä lounasta, mutta he jäivät sinne yötä. He ottivat meistä 
kuvat portilla, sanoimme heille hyvästi ja menimme odottamaan kyytiä p-paikalle, 
kello oli n. 11.10.  

Kyydin saavuttua puoli kahdeltatoista pakkasimme tavarat kyytiin ja lähdimme 
kohti Kuusamon Citymarkettia, josta ostimme kaikkea mitä mielemme oli tehnyt koko 
viikon (karkkia, limsaa, jäätelöä). Sitten kohti Liminkaa.  

Maria (otteet Karhunhammas-päiväkirjasta) 
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Kalenteritontut vauhdissa 

Tämän vuoden adventtikalenterivastaavat ovat ottaneet 
hommansa tosissaan, niin kuin tietenkin pitääkin. Kalenteri-
uutisilta ei ole voinut välttyä, mutta jos näin on käynyt, niin 
suosittelemme pohtimaan myös kuinka paljon muuta 
tiedotusta menee ohi ja voisiko asialle tehdä jotain. Kiitokset 
Hanna Korteniemi ja Eija Kangas! 

------------------------------------
Ystävyyttä yli rajojen 

Lähdimme viiden saksalaisen partiolaisen kanssa Saariselälle 
viideksi päiväksi vaeltamaan. 
Tarvoimme siellä erittäin 
vaihtelevissa maisemissa, 
tuntureilla, pusikossa, suolla, 
jokien yli ja metsässä, sekä 
vaihtelevissa säissä. Oli vesi-
sadetta, tuulta ja auringon-

paistetta. Hyttyset olivat erittäin hämähäkkimäisiä ja 
viihtyivät kimpussamme säästä huolimatta. 

Reissun aikana ehdittiin inhota karttoja, upottaa saapas 
suohon, kastua läpimäräksi, saada kuivattua kamppeet 

yön aikana ja 
vartin sisään läh-
döstä kastella ne uudestaan, pitää hauskaa, olla 
varmoja että olemme eksyksissä, haaveilla Hes-
burgerin Guacamole-ateriasta, ihmetellä seura-
laistemme majoitus- ja ruokaratkaisuja, syödä 
hyvin, sanoittaa lauluja uudestaan, laulaa, leik-
kiä… Yksinkertaistettuna siis olla partiossa. 

Muorien edustus; Sanni, Juulia, Moonika 
ja Jonna 
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Arvon Muorit 30 vuotta 

 
Arvon Muoreille kulunut juhla-
vuosi on ollut hyvinkin vihertä-
vää. Kevään toiminnan lisäksi 
myös kesä kului leireillessä ja ko-
koustaessa. Juhlimme Muorien 
kanssa 30-vuotista taivaltamme 
kauniina elokuun viikonloppuna. 
Mukaan saapui yli 30 eri-ikäistä 
Arvon Muoria ympäri Suomen. 
Juhlamme juhlimme Seurakun-

tatalolla partiolaulujen, puheiden ja pienen ohjelman merkeissä. Täytimme vatsamme 
myös makoisalla lohisopalla, sekä kakkubuffetin voimin.  Juhlaosuuden päätyttyä siir-
ryimme muutaman tarmokkaan Muorin voimin vielä kämpälle jatkamaan juhlintaa 
rääppiäisten merkeissä, sekä Muorien vaatemallistoa laajentaen. Illan päälle sau-
noimme ja paljuilimme, sekä kutsuimme ystävyyttä hieroen jopa waarit kakkukahville 
sekä saunaan!  

Syksyllä olemme jatkaneet vaatemal-
listomme kasvattamista, tarkkaavai-
simmat ovatkin jo voineet havaita 
upouusia asusteita käytettävän. Juh-
lavuoden kunniaksi syksyn Testi jär-
jestettiin Muoreille historiallisessa 
paikassa, Mustajoella, missä on myös 
ensimmäinen Muoritesti aikoinaan 
30 vuotta sitten järjestetty. Tämän vuoden toisen Testin seurauksena Muorijouk-
komme kasvoi taas kahdella, Testin läpäisivät Arvon Muorit Ria Loukusa ja Sara Vih-
riälä. Onnittelut heille! 

Muorit 

------------------------------------ 
Lepakkosammakko havaittu Kolon ympäristössä. Kuksan toimitus tark-

kailee tilannetta. 
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Pohdiskelua 
Marraskuun lopussa nostin johtajien facebook-ryhmässä keskusteluun lippukunnan 
tiedotus- ja johtamiskäytännöt. Pohdin avauksessani tiedon kulkemista lippukunnan 
sisällä ja ulkona, sekä johtajien yhteistyötä ja toiminnan suunnittelua. Aiheesta nous-
sut keskustelu oli melko yksimielistä, oltiin sitä mieltä, että PaJoSen toimintaa pitäisi 
kehittää, tiedon kulkua lisätä ja johtajien osuutta päätöksenteossa lisätä. Nämä olisivat 
hienoja tavoitteita, mutta kuinka käytännössä lähteä parantamaan? 

Kankuli esitteli syksyllä Ko-Gi-työnsä aiheen, eli lippukunnan johdon ja päätöksenteon 
kehittämisen. Kuksa on lippukunnan lehtenä yksi osa tiedotusta ja tällä hetkellä mur-
roksen alla. Muutoksia siis tapahtuu, mutta jotta pystymme todella saamaan aikaan 
muutoksia, on kaikkien omalta osaltaan osallistuttava. Haastan siis kaikki Limingassa 
tai lähikunnissa asuvat PaJoSelle pääsevät aikuiset ja partiojohtajat osallistumaan tam-
mikuussa lippukunnan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen!  Juulia 

Ps. Johtaja, joka omistat facebook-tilin. Jos et ole vielä Johtajien ryhmässä, vinkkaa 
itsesi Kuksan toimitukselle (kuksa@niittykarpat.fi) niin lisäämme. 

------------------------------------ 
Muista lehdistä lainattua 

 
Piiriin uusia Ko-Gi- ja koulutusohjaajanappuloita 

 
Syyskokouksessa lintukansa pääsi ääneen, kun tuoreet Ko-Gi-tunnukset jaettiin Laura 

Kalaojalle ja Ulla-Maija Lummelle Limingan Niittykärpistä. (Pohjan Puhuri 5/2015) 

------------------------------------ 
VALITUSPALAT 

Mikä partiossa on hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa?  
+Ystävät   -Lisää leirejä 
+Leirit   -Lisää yhteisiä tapahtumia 
+Tapaa uusia ystäviä  -Lisää retkiä Liisanlinnaan 
+Oppii tärkeitä asioita  -Rantalomia ulkomaille 
   -Lisää lättyjä/vohveleita 
Päivän sana: rakkaus  -Askartelutarvikkeita kololle 
(Sudet 1.12.2015)  -Alas Tursu! 

mailto:(kuksa@niittykarpat.fi)
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Kuksan toi-
mituksen 
tietoon on 
kiirinyt hu-
hua seuraa-
vista reis-
suista: 

Karhunhammasvaellus 31.5.-6.6.2015  Karhunkierros 
Juolukoiden melontavaellus 25.6.-28.6.2015  Syöte 
Yukon-Pökkelö  21.7.-26.7.2015  Hossa 
Muorien vaellus 27.7.-31.7.2015  Saariselkä 
23rd World Scout Jamboree 27.7.-8.8.2015  Japani 
Muorien synttärit 15.8.2015  Seurakuntatalo 
Terve-15  12.8.-13.8.2015  Liminka 
Sudenpennut goes zoo 26.9.2015  Ranua 
Matka maailman ympäri 3.10.-4.10.2015  Varkaus 
Karhunkaato  9.10.-10.10.2015 Partiokämppä 
Mettään meni  9.10-11.10.2015 Partiokämppä  
SamoajaEXPLO  23.10. -25.10.2015 Riihimäki 
Ahman aivastus  10.11.2015  Rantakylä 
Tarpojien joululeiri 11.12.-13.12.2015 Partiokämppä 
Sudenpentujen joulu 14.12.2015  Limingan kirkko 
Seikkailijoiden joulu 15.12.2015  Arboretum  

Näiden lisäksi Niittykärpät ovat retkeilleet omissa vartioissaan sekä osallistuneet ta-
pahtumiin, joista ei ole ollut Kuksalla tietoa. Tämän perusteella voisi sanoa Niitty-
kärppien olleen tänä syksynä aktiivisia, hyvä me! 

------------------------------------ 
    

 
 
 
 
 
 

 

©Scout.Me.In 
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                  ERÄSKOOPPI  
Tähtien tulkitseminen oli tällä kertaa hyvin haas-
tavaa, sillä Roihu peittää helposti näkyvyyden 
kaikelta muulta. Roihu on kuitenkin kaikille itses-
täänselvyys, joten emme tyytyneet tähän help-
poon ratkaisuun vaan pitkällisen tiirailun jälkeen saimme selville mitä muuta 
eräskooppi näinä päivinä kertoo.

Sudenpennut 
Seuraat jälkiä niin aktiivisesti, että van-
hempia jo ihmetyttää. Partiotaipaleen 
alussa tämä on hyvä, niin et eksy. Mutta 
kannattaa jossain vaiheessa myös nos-
taa katse maasta ja vähintään vilkaista 
ympärille, koskaan ei tiedä mitä saattaa 
tulla vastaan. 

 

Samoajat 
Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu… 
Vaan eipä nuku kauaa, kun päätät yhdis-
tää muiden samoajien kanssa voimasi ja 
lähteä yöherätysretkelle. Kunnioitettava 
perinne, mutta muista myös ottaa vas-
tuu tekemästäsi.  Onneksi tekemistä on 
myös päivällä. Käännä katse lounaa-
seen, sillä sieltä puhaltavat uudet tuulet. 

Seikkailijat 
Syksysi on ollut todella partiontäytei-
nen. Nyt on hyvä kerätä voimia vielä vii-
meiseen rutistukseen ennen ansaittua 
joululomaa. Lomalta palatessasi olet 
täynnä aivan uutta energiaa sampojesi 
riemuksi! 

Vaeltajat 
Olet jo voidellut suksesi, tarkistanut suk-
senpidikkeesi pysyvyyden sekä ostanut 
aivan upouuden termospullon. Näillä 
eväillä on hyvä aloittaa lähtölaskenta 
Ruoktuun, sillä kukapa sitä haluaisi jät-
tää väliin.  

Tarpojat 
Perinteinen tarpojien joululeiri häm-
mensi sinua kaikella toiminnallaan.  Jos 
siellä tai muuten syksyn aikana kisakär-
pänen todenteolla puraisi sinua ja ryh-
määsi, kannattaa käydä myös tutki-
massa mitä kilpailuja piiri ja SP tarjoavat 
ensi vuodeksi. 

Aikuiset 
Partiosyksysi on ollut toivoa täynnä. Nyt 
kannattaa ottaa käteen kupponen kuu-
maa, ja miettiä mikä tänä vuonna onnis-
tui ja mikä taas ei niin hyvin. Sen poh-
jalta on hyvä miettiä uudenvuodenlu-
pausta, koska kukapa nyt sitä lupausta 
rikkoisi. 
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