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En tiedä mitä ajattelin, kun lupasin hoitaa tämän Kuksan julkaisun itsenäi-

syyspäiväksi. Kaikki opiskelujen deadlinet olivat nimittäin samaan aikaan, ja 

vähän jäi lehden teko viime tinkaan. Onneksi julkaisun kellonaika ei kuiten-

kaan ole niin tarkka, joten nyt voimme tarjota täysin tuoreen lehden 

itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien jälkeen luettavaksi. Toivottavasti tämä 

lehti tarjoaa sinulle mielenkiintoista ja kivaa lukemista ja mahdollisesti jopa uutta tietoa. 

Vielä on ryhmien ja osastojen joulutapahtumat tulossa, mutta sen jälkeen onkin aika rau-

hoittua partionkin osalta joulun viettoon. Toivon, että ensi vuodesta tulee yhtä hyvä, ellei 

jopa parempi partiovuosi, kuin tästä vuodesta, ja että näkisin mahdollisimman monen mu-

kana eri tapahtumissa. 

Toivotan kaikille omasta ja tämän lehden toimittamisesta vastanneiden puolesta Hyvää 

Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!     Juulia 

Ikä on vain mieliala! Aina jaksaa, välillä 
enemmän ja välillä vähemmän. 

Jää eläkkeelle partiosta ja aloita bingo van-
hojen päivien kunniaksi. 

Julkaisija: Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät/Limingan seurakunta 

Vt. päätoimittaja: Juulia Tavasti 

Muut toimittajat: Tommi Väyrynen, Mona Rintala, Maria Quiroz ja muutama muu 

Vastaava toimittaja: Laura Kalaoja 

Nettiversion julkaisu: www.niittykarpat.fi 

Huom. Tätä lehteä ei paineta paperisena 
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Arvon Muorit ovat jälleen kasvattaneet arvoisaa joukkoaan 

Susanne Kärki 30 111 17 

Viivi Pellikka 30 112 17 

Mona Rintala 30 113 17 

Inka Siermala 30 114 17 

Noora Tavasti 30 115 17 

Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry:llä uusi puheenjohtaja 

Vuodelle 2018 valittiin puheenjohtajaksi Maria ”Hilla” Ruohola Turusta, Mikaelin Sinikel-

loista. Hän on 27-vuotias ja näin ollen kaikkien aikojen nuorin partiolaisten puheenjohtaja. 

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus 

2018-2019 kaudelle valittiin uudeksi jäseneksi Timo Valtanen, ja pestiin jatkokaudelle Antti 

Karppi, Ville-Valtteri Veikkolainen ja Kaisa Uusimäki. Muut jäsenet piirihallituksessa ovat 

Saija Kivelä (piirinjohtaja), Tiia Tuhkasaari, Ines Sirén, Essi Mäyrä ja Harri Kastell. 

Tuuletus-kiertopalkinto 

Niittykärpät saivat piirin syyskokouksessa Tuuletus-kiertopalkinnon. ”Tuuletus voidaan 

myöntää taholle, joka on toiminnallaan edistänyt partiotoimintaa Pohjanmaan Partiolaiset 

ry:n alueella tai joka on toiminnallaan edesauttanut Pohjanmaan Partiolaiset ry:n toimin-

taa.” Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Tuuletus jaettiin jollekin yksittäiselle lippukunnalle. 

Jakoperusteena oli Hamina-projektin aikaansaama positiivinen partion näkyvyys. 

Ohjelmapainotus 2018 

Ensi vuonna Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksena on luotsitoiminta, eli erityisesti 

luotsit, ottakaa SP:n kanavat haltuun! Tulossa on huhun mukaan vertaistukea, vinkkejä, 

koulutuksia, kokemuksia ja tapaamisia. Niittykärppien painotuksena on lisäksi LNK 50, 

sekä perheiden osallistaminen partiotoiminnassa.  

”Luotsivuoden – ja luotsaamisen ylipäätään – symboli on myrskylyhty. Luotsin tehtävänä on tukea nuorta 
[tarpoja, samoaja, vaeltaja] hänen kasvaessaan myrskyävien elämäntilanteiden lävitse ehjänä. Luotsin 
tehtävänä on tukea välillä enemmän ja välillä vähemmän, niinpä liekkikin palaa välillä suuremmalla lie-
killä. Myrskärin kupu voi likaantua, mutta sen voi myös putsata – virheitä tapahtuu ja niistä voi luotsin 
avulla jokainen oppia. Luotsi seuraa nuoren elämää ja kulkee siinä mukana. Luotsi tuo uusia ajatuksia ja 
synkän hetken tullen toimii pysyvänä valona, jota kohti apua tarvittaessa kulkea.” 
                       www.parempilippukunta.fi 
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Nyt voit ilmoittautua ensi kesän piirileirille! Leiri 

kestää sudenpennuilla to-su 26.-29.7. ja sitä 

vanhemmilla su-su 22.-29.7.  

Mikäli ilmoittaudut 1.12.2017-31.1.2018, leiri-

maksu on ”Early Bird” hinta eli 165/85€.  

Normaali ilmoittautumisaika on 1.-28.2., jolloin 

hinta on 185/100€. 

Lisätietoa www.tempus18.fi ja lippukunnan yh-

teyshenkilö Jukka ”Lykki” Maalolta. 

 

24. Maailmanjamboree järjestetään vuonna 2019 Yhdysval-

loissa, ja ilmoittautuminen on auki nyt. Leiriläiseksi voivat 

lähteä 22.7.2001–21.7.2005 syntyneet nuoret ja sitä vanhem-

mat pestiin.  

Tarkempaa tietoa Suomen joukkueen sivuilta www.jamboree.fi 

ja Niittykärppien Jamboree-infoillasta to 7.12. 

 

Jamboree on joka neljäs vuosi järjestettävä maailman suurin partioleiri. Muita säännölli-

sesti järjestettäviä kansainvälisiä tapahtumia ovat esimerkiksi Rowerway ja Moot, sekä 

Suomen oma Explorer Belt. Seuraa Suomen Partiolaisten tiedotuskanavia, siellä kerrotaan 

näistä ja monista muista mahdollisuuksista! 

Eniten metsässä retkeillyt ja siitä raportoinut ryhmä 

oli Hukat sudenpennuista ylivoimaisella maastotun-

timäärällään. Seikkailijoista palkinnon saa Tuomen-

marjat. Tarpojien ja samoajien vähäisen osallistumi-

sen vuoksi heille ei sijoituksia tullut.  

Onnea ja muistakaahan jatkossakin kaikki olla myös 

siellä metsässä! 

http://www.tempus18.fi/
http://www.jamboree.fi/


 5 Joulukuussa 2017 

Pihlajanmarjat ja Oravanmarjat raportoivat 17.-18.11.2017 olleesta yöretkestään 

Leiri alkoi tavallisesti, hämminkiä ja sähellystä. Pian tilanne kuitenkin rauhoittui ja nukku-

mapaikat selvisivät. Vähän ajan kuluttua alkoivat 

rastitehtävät. Rastit: leivonta, nyörien teko, lei-

vontaohjeen kirjoittaminen sekä leikkirasti, jolla 

leikittiin radiopuhelimella. 

Nyörien tekeminen osoittautui hauskaksi ajanviet-

teeksi. Iltapalaksi oli tarjolla: kasvispiirakkaa, 

muffinsseja, pitaleipää, kaakaota, pullaa ja mehua. 

Iltanuotio oli ikimuistoinen ja esityksiä oli monta. 

Nukkumaan mentiin kahden maissa yöllä. Muu-

tama tyttö huomasi yöllä ikkunassa valoa, 

yöherättäjäthän ne siellä! 

Aamupalaksi oli riisipuuroa, pullaa ja mehua. Aamiaisen jälkeen alkoi makuupussien pak-

kaaminen. Klo 12:00 leiri päättyi ja kaikki lähtivät kotimatkalle. Leiri meni todella hyvin ja 

leirihenki oli erinomainen.  

 

 

Me tultiin tänne partioleirille. Sitten 

tuotiin kamat tänne sisälle ja jaettiin 

ryhmiin. Sitten me tehtiin nyöriä. Ja 

tehtiin muffinsseja ja kasvispiirakkaa.  

 

 

 

Mitä odotat tältä leiriltä? 

Ultsi: Että opittais leipomaan hie-

noja leipomuksia ja että olis kivaa 

Katja: Että leivottais hyviä leivon-

naisia ja olis kivaa 

Telle: Että kaikki menis niinku 

suunniteltiin ja kaikki suorittais sen 

merkin ja oppis uutta 

-Leipuri hiiva leirillä oli Pihlajan- ja Oravanmarjat 

-Leirillä leivottiin pullaa ja muffinsseja 

-Kaikki leiriläiset saivat leipurimerkin 

-Kaikki toivat oman lempireseptin 

-Me teimme myös oman reseptikirjan 

-Leiri sijaitsi Kotipietilässä 

-Tiia (ja muut Pihlikset) haastatteli leiriläisiä: 

”Mikä leirillä on kivointa?” Kysyy Tiia 

”Kaverit, leipominen ja Kuksan tekeminen”, vas-

taa Siiri 

”Oliko erikseen ryhmät vai?” Kysyy Saimi 

”Oli neljä ryhmää”, vastaa Milla. 

”Mikä oli tärkein tavara leirille?” kysyy Siiri 

”Makuupussi ja makuualusta”, vastaa Sylvia 

”Onko tämä sinun ensimmäisin leiri?” kysyy 

Milla 

”Ei, toinen leiri”, vastaa Tiia 

 

Haastattelu Ultsille 

Miten leiri meni? Aivan mainiosti 

Oliko kivaa leirillä? Oli kivaa 

Monesko leiri? Ei mitään käsitystä :D 

Tunsitko yöherättäjät? En tunnista-

nut mutta mietin että ne voi olla 

ehkä huuhkajia 

Monelta nukahdit? Puoli kolmelta 

Heräsitkö yöllä? Heräsin 

Monelta heräsit? Klo neljä 
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Me ei uskallettu mennä heti vessaan 

koska sieltä kuului jänniä ääniä. Sitte me 

tehtii iltaesitys joka oli ihan paras. Ja 

sitte Ultsi kerto vähän jännän tarinan. Ja 

sitä ennen syötiin iltapala. Ja me valvot-

tiin klo kahdelta yöllä ja ehkä vähän 

ylikin. Ja Milja ja Kaisa valvo pitempään.  

Sitte aamulla me herättiin joskus puol 

yheksältä. Ja oltiin niin väsyneitä ja syö-

tiin aamupala ja pakattiin tavarat. Sitte 

meillä oli yöherätys ja siinä oli ehkä viis 

poikaa ja ne koputteli seinään ja heilut-

teli valoja ikkunasta. Ja sitte leiri loppuu 

klo 12:00.    -Oravanmarjat ja Pihlajanmarjat 

Nipa Niittykärpän elämää 

Kiitos kaikille syntymäpäivilläni käyneille.  Kolollapa riittikin vilinää ja vilskettä kaikkina kol-

mena päivänä. Vohvelit olivat perinteisesti hyviä ja niitä saivat kaikki halukkaat. Lisäksi 

vieraat pääsivät askartelemaan biojätepusseja ja tekemään monta muuta erilaista aktivi-

teettia. 

Synttäreideni jälkeen olen keskittynyt odottelemaan itsenäisyyspäivää. Mielenkiinnolla odo-

tan, kuinka monta uutta lupauksenantajaa kirkossa tänä vuonna on. 

Itsenäisyyspäivän jälkeen käyn vielä muutamilla retkillä, esimerkiksi osallistun Seikkailija-

osaston Jouluoperaatioon ja mahdollisuuksien mukaan menen myös Tarpojien joululeirille. 

Sittenpä hiljennyn joulun viettoon. Toivelistallani on saada uusi partiopaita, sillä tämä nykyi-

nen taisi tulla matkansa päähän Hamina17-vaelluksella. Ja toivottavasti joulusaunassa saisin 

hieman puhdistettua itseäni. 

 

 

 

 

HEI, HEI NAPPI, VALLOTETTIIN 

LAPPI! 

Lapin piirileiri Hehku järjestettiin Muo-

niossa Sieppijärven kupeessa. Leiriläisiä 

oli reilut neljä sataa, joista niittykärppiä 

oli yli neljännes. Niittykärpät osallistui-

vat leirille seikkailija- ja sudenpentu 

voimin. Mukana oli myös neljä samoajaa 

ja aikuisia.  (Pyry, Kuksa 3/2011) 
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Partion syvintä olemusta etsimässä -osa 5 

Suomalaisesta eläimistöstä on löydetty uusia la-
jeja. Itseasiassa ne ovat olleet olemassa jo aika 
kauan, mutta nyt niitä on tarkemmin määritelty. 
Luontomme eläimistön virallisessa latinankieli-
sessä nimistössä on siis nykyisin myös Scouticus.  

Scouticus Sampousten ulkonäkö on hyvin lähellä 
Homo Sapiensin ulkonäköä, mutta pienin poik-
keuksin. Homo Sapiensit asuvat taloissa, joissa on 
ovi ja ikkunat, kun taas Sampous Scouticukset voi-
vat majoittua melkeinpä missä vain. Homo 
Sapiensin laumaan kuuluu yleensä 4-5 yksilöä, 
Sampous Scouticuksen ympärillä parveilee 10-20 
muuta yksilöä. Osa tästä määrästä saattaa koostua 
Sampous Scouticuksista, mutta useimmiten ne 
ovat pienikokoisempia Scouticus Seiccailux yksi-
löitä. On vielä epäselvää, kuinka Scouticus 
Sampoukset saavat alkunsa, mutta joidenkin 
Scouticus Seiccaluxien on havaittu muuttuvan 
Scouticus Sampouksiksi aikuisiällä. 

Scouticus Sampouksen ulkoiset tuntomerkit ovat 
vaalean- ja tummansinisen värinen kaulus sekä 
useimmiten metsänvihreä vartalon yläosa. Äänte-
lyltään Scouticus Sampous muistuttaa hyvin pitkälti 
Homo Sapiensia, joskin Scouticus Sampouksen ään-
tely on huomattavasti äänekkäämpää ja ilmaisu-
varasto rajoittuneempaa. Useimmiten Scouticus 
Sampousten on kuultu ääntelevän "Hiljaa!" tai "Ri-
viin!" Toisinaan Scouticus Sampoukset viestittävät 
myös elein, peukalon nostaminen ylöspäin ei suin-
kaan tarkoita samaa kuin Homo Sapiensien 
tsemppiä/hyvin tehty, vaan sillä saadaan sanatto-
masti kaikki Scouticusten heimoon kuuluvat 
hiljenemään. 

On myös tehty havaintoja, joiden perusteella on 
myös olemassa Canis Lupus Cacarus lajin Scouti-
cuksia, mutta niiden tarkkailu on toistaiseksi 
osoittautunut liian työlääksi niiden nopeiden liik-
keiden vuoksi. Mainittakoon kuitenkin, että Canis 

Lupus Cacaruksilla kauluksen sinisen sävyt voivat 
olla mitenpäin vain. Siinä missä Scouticus Sam-
pouksilla ja Scouticus Seiccailuxeilla kauluksessa 
vasen puoli on vaalean sininen ja oikea puoli tum-
man sininen, voi Canis Lupus Cacaruksella värien 
paikka vaihdella hyvinkin nopeasti. 

Canis Lupus Cacarusten läheisyydessä on usein ha-
vaittu yksi tai useampi Scouticus Acelus Hermostus. 
Acelus Hermostukset paimentavat Canis Lupus Ca-
carus laumoja suurella antaumuksella. Toisinaan 
Scouticus Acelus Hermostus päästelee myös ääniä, 
jotka ovat yllättävän saman kaltaisia kuin Scouticus 
Sampouksilla. Lisäksi Scouticus Acelus Hermostuk-
set huokailevat syvään ja pyörittelevät silmiään 
Canis Lupus Cacarusten hääriessä joka puolella. 
Scouticus Acelus Hermostusten ulkonäkö ja asuin-
piiri on samanlainen kuin Scouticus Sampouksilla. 

Havaintoja on tehty myös Scouticus Tarpous Kado-
tuksista. Niiden määrä on hälyttävän pieni, itse 
asiassa ne ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Nii-
den suojelemiseksi on pyritty tekemään erilaisia 
toimenpiteitä, mutta toistaiseksi Tarpous Kadotus-
ten määrä ei ole kääntynyt kasvuun. 

Lisäksi on tunnistettu Scouticus Muorix ja Scouticus 
Waarix, jotka edustavat kaikkien Scoutiusten laa-
dukkainta ääripäätä. Niiden kestävyys, paineen-
sietokyky ja muut ominaisuudet takaavat niille lois-
tavat selviytymismahdollisuudet esim. ydin-
räjähdyksen sattuessa. 

Tutkijat ovat onnistuneet saamaan näköhavaintoja 
myös harvinaisemmista Scouticus Tutisemus Sa-
mowaarixeista sekä Scouticus Äkämystys Karde-
mummucuksista. Heistä seuraa kerrottavaa joskus 
myöhemmin tai sitten ei. Riippuu tutkimusapura-
hojen saamisesta. 

Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija

 

Mikä on mystinen ”musta solki”, jonka lippukuntamme Maria Quiroz on ansainnut? Kuksa 

tarkkailee tilannetta. 
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Marraskuun erätaitohaasteen teemana oli ensiapu. Sudenpentujen taitoja testattiin nenä-

verenvuodon hoidossa ja hätäpuhelu-visassa, jossa ensin kysyttiin hätänumeroa, sitten piti 

vihjekuvien avulla miettiä mitä hätäpuhelussa pitää kertoa. 

Seikkailijat ja sitä vanhemmat auttoivat tajutonta, ja tarpojien+ tietoa elvytyksestä mitat-

tiin myös visalla. Lisäksi kaikki tunnistivat ensiapuvälineitä. 

Voit tehdä kyseiset visat, linkit löydät osoitteesta www.niittykarpat.fi/?q=node/1106 

Oikeat vastaukset löydät sivulta 11. 

Osa 2: Kättely 
Oletko koskaan nähnyt jonkun viestin päättyvän tervehdykseen "partiovasemmalla"? Tai 
englanniksi, "Yours in Scouting"? Entä oletko miettinyt, miksi partiolaiset tervehtivät toisi-
aan vasemmalla kädellä? No, niin on moni muukin miettinyt - eikä kukaan kai tunne oikeaa 
ja ainoaa syytä. On selitetty, että vasen käsi on lähempänä sydäntä kuin oikea. On hoksau-
tettu, että oikea käsi jää vapaaksi partiotervehdyksen tekemistä varten. B-P on kuulemma 
kertonut, että kun zulusoturi tapasi henkilön, johon hän katsoi voivansa luottaa, hän laski 
kilpensä maahan ja kätteli vasemmalla kädellä. 

Joka tapauksessa on aika hienoa, että meillä on tällainen tapa, jota noudatetaan kaikkien 
maailman partiolaisten keskuudessa. Se kertoo meidän kaikkien kokevan, että partiolai-
suus on jotakin, joka ylittää kieli- ja kulttuurirajat ja yhdistää sukupuolet ja sukupolvet. 

Mari Hurskainen 

 

http://www.niittykarpat.fi/?q=node/1106
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Miten sinulta sujuu partiolaulut? Kokeile tämän alla olevan visan avulla, miten hyvin tun-

net muutamia suosittuja iltanuotiolauluja. Saat selville, oletko jo kokenut konkari, vai vasta 

aloitteleva sudenpentu. Testin tulokset voivat paljastaa piileviä lahjakkuuksia ja herättää 

haluja virkistää muistoja. Oikeat vastaukset löydät sivulta 11

1. Miten jatkuu "I've got the BP-spirit right 

in my head, deep in my heart," 

a) all over me, I've got the BP-spirit deep in 

my heart, deep in my heart to stay 

b) all round my feet, I've got the BP-spirit 

all over me, all over me to stay 

c) deep in my heart, I've got the BP-spirit 

right in my head, right in my heart to stay 

2. Mikä on laulusta Ilta pimenee 

a) Rantaan kaukaiseen, rauhan satamaan 

b) Hetket lyö. Hiljalleen saapuvi yö. 

c) Laulu sointukohon leiriin sekä Suomen 

lippuhun 

3. Täydennä "Hämy hiipii ja saapuu taika-

hetki leiriyön. Sävel kiirii ja ______ taakse 

jylhän korpivyön. 

a) Vaipuu 

b) Haipuu 

c) Taipuu 

4. Montako säkeistöä on Partiolaisen ilta-

virressä? 

a) 4 

b) 3 

c) 5 

5. Miten jatkuu "Hiillos himmeni, hehku 

tummeni, vielä istumaan äärelleen jäin" 

a) Mua kuuntele, pienen katsehen, luon 

mä aikoihin menneisihin 

b) Nälkä ahdisti, tänne rakensi, piilopirt-

tinsä suomalainen 

c) Kiitos sanaton luota nuotion, nousi rin-

nastain taivahan päin 

6. Järjestä partiomarssin sanat (SP:n nykyi-

nen, virallinen muoto, 2 säkeistöä) 

A-On määränpää, se yhdistää, kun 

käymme vierekkäin. Maailma muu myös 

uudistuu ja laulaa näin ja laulaa näin 

B-Kun usko puhdas säihkyvä on, niin vuo-

ret siirtää voi. Tää sielun varmuus 

horjumaton, ain sankareita loi 

C-Jos uskos hyvään oikeaan, vain syttyy 

uudestaan. Käy joukkohon ja horjuttaa, ei 

milloinkaan, sua esteet saa 

D-Tie selvä on ja marssi soi ja lippu hul-

muaa. Ei painumaan se joudakaan, ei toivo 

kuolla saa 

7. Millä suolla räiskäle oli? 

a) Riisin suolla 

b) Tunkion suolla 

c) Sompion suolla 

8. Mistä laulusta on ”Kohta unten mailla jo 

leiri vaeltaa, vieno iltasoitto jo kohta ka-

jahtaa”? 

a) Ootko kulkenut sä sadepilven alla 

b) Leiri-illan rauha 

c) Tokko partiomieles 
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Partiossahan ei vallitse ”olen parempi kuin tuo toinen” asenne, eikä partiossa pointtina 

olekaan kisat. Silti järjestetään partiotaitokisoja. Miksi? Miksi lisätä harrastuksen kilpailu-

henkisyyttä, jos voi vain tehdä yhdessä asioita? Miksi pitäisi käydä kisoissa? 

No, jos ohitetaan se tosiasia et kisoissa on kivaa, niin partiotaitokisoissa testataan muun 

ohella tärkeitä partiotaitoja. Taitoja, jotka jokaisen pitäisi oikeasti osata käytännössä. Kisa-

tilanteessa on mukana hieman painetta ja jännitystä, joka harjaannuttaa nimenomaan 

myös sen kestämiseen. Esimerkkinä vaikka ensiaputaidot, tarpeen vaatiessa toiminnan 

olisi hyvä tulla selkäytimestä. Sinun tulee pystyä ottamaan tilanne nopeasti haltuun, vaikka 

edessäsi olisi vertavuotava ihminen. 

Tällaista paineen- ja stressinsietoa ei tule pelkän ohjatun harjoitte-

lemisen kautta. Lisäksi kisoissa on pakko pärjätä ilman neuvovaa 

johtajaa vieressä, jolloin onnistumisten kautta luottamus omiin ky-

kyihin kasvaa. Näin pystytään taas entistä varmemmin toimimaan 

tilanteessa kuin tilanteessa. 

En väitä, että nimenomaan kisat olisivat ainoa keino saavuttaa näitä 

samoja asioita, mutta mielestäni se on erittäin toimiva ja hyvä keino 

siihen.  

Juulia 
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Partiossa toimitaan Turvallisesti yhdessä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että  

• lapsia kohdellaan kunnioittavasti, 
• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan, 
• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä 
• lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käy-

töltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. 

Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille ryhmien johtajille. Lippukun-
nalla on myös nimetyt turva-aikuiset, joilta voi kysyä asiasta lisätietoja tai ottaa yhteyttä 
jonkin ongelmatilanteen kohdatessaan. Turva-aikuiset ovat Tellervo Kalaoja, Kaarina 
Mattila, Heini Raitio ja Markku Korhonen.  

EA-visojen oikeat vastaukset, katso juttu sivulta 8: 

Hätäpuhelu: 

1. 112 2. Mitä on tapahtunut? 3. Missä? 4. Vastaa kysymyksiin 5. Toimi ohjeiden mukaan 

6. Älä sulje puhelinta ilman lupaa 

Elvytys: 

1. Henkilöä, joka ei hengitä 2. Herätellä, soittaa 112 ja tarkistaa hengitys 3. Kaikki vas-

taukset 4. 30 painallusta, 2 puhallusta 5. 100-120 krt/min 6. Keskeltä rintalastaa 7. 

Aloitetaan 5 puhalluksella 8. Aloitetaan 5 puhalluksella 9. Kaikki vastaukset 10. Sydänis-

kuri 

Ensiapuvälineet: 

1. Ensiside 2. Laastari 3. Ideaaliside 4. Desinfiointiaine 5. Kolmioliina 6. (Pika)kylmäpak-

kaus 7. Punkkipihdit 8. Päänside/perjantaipipo/putkiverkko 9. Avaruuslakana 

Partiolauluvisan oikeat vastaukset, katso juttu sivulta 9: 

1. b 2. a 3. b 4. a 5. c 6. DA BC 7. c 8. b 

Muista lehdistä lainattua 

Tiesitkö? 

Pohjanmaan Partiolaisten alue ulottuu kahden evankelis-luterilaisen hiippakunnan alu-

eelle. Oulun hiippakunnassa seppomestareita ovat Markku Korhonen, Antti Pehkonen 

sekä Sanna Parkkinen, Lapuan hiippakunnassa Kauko Huhtaluhta ja Juha Koivurova.  

Seppomestarit toimivat seurakuntien partiotyön tukemiseksi alueellisena partiotyön ver-

taistukena ja asiantuntijana sepoille eli seurakuntien partiotyöntekijöille tai muille 

partiotyön yhdyshenkilöille.                      Pohjan Puhuri 5/2017 

https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/turvallisesti_yhdessa.pdf
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        Kummelista tuttu Timo Kahilainen    Oma monitaiturimme Pyry Lahdenperä 

Valon ja Rauhan viesti 

Jo yli tuhat vuotta on ikuinen tuli palanut Betlehemissä ja halki Euroopan kulkeva Betlehe-
min Rauhantuli on perinne, joka sai alkunsa vuonna 1986. Siitä lähtien itävaltalainen lapsi 
on noutanut liekin Jeesuksen syntymäpaikalta ja lähettänyt sen matkaan. 

Eri maiden partiolaiset ovat ottaneet perinteekseen liekin kuljetuksen joulunaikana kirk-
koihin, vanhustentaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin, vankiloihin ja erilaisiin 
tapahtumiin muistuttamaan rauhan tärkeydestä. Rauhan liekillä on paikkansa myös yksit-
täisten ihmisten kodeissa. Sen viesti ylittää kansallisuuksien, uskontojen ja poliittisten 
vakaumusten rajat. Liekin vastaanottajan ei tarvitse olla myöskään partiolainen, vilpitön 
halu vastaanottaa viesti riittää.       (www.betleheminrauhantuli.blogspot.fi)  

Tänä vuonna saimme Betlehemin rauhantulen myös Liminkaan, liekki paloi esimerkiksi it-

senäisyyspäivänä Limingan kirkossa. Jos haluat hakea tulen liekistä joulukuun aikana itsel-

lesi, ota yhteyttä toimitukseen (juulia.tavasti@gmail.com) niin sovitaan hakeminen yh-

dessä Limingan liekinvartijan kanssa.

Onko Tupoksen partiopopulaatio lähtenyt ennätysmäiseen kasvuun? Kuksa tarkkailee ti-

lannetta… 
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Kuksan toimitus laittoi seuraavat pari kysymystä eteenpäin ensi vuoteen liittyen, ja muu-

tama vastaus tuli myös takaisinpäin.  

Mitä odotuksia sinulla partion suhteen ensi vuodeksi? Aiotko tehdä jonkin partioon liitty-

vän uuden vuoden lupauksen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten kansikuvastakin varmaan huomasit, Kuksa kaipailee tällä hetkellä vakituisia tekijöitä. 

Oletko kiinnostunut esimerkiksi piirtämisestä, kirjoittamisesta, kuvaamisesta tai taitosta? 

Ota yhteyttä mahdollisimman pian! Pestiin ovat ter-

vetulleita kaikki tarpojaikäiset ja sitä vanhemmat 

niittykärpät. Mitään ei tarvitse etukäteen osata, apua 

kyllä on tarjolla. 

Edelleen on tietenkin myös kaikkien mahdollista lä-

hettää juttuja omista tapahtumistaan, retkistään jne.  

Susanne Kärki, Mustikat 

Odotuksia: Jotain mukavia tapah-

tumia 

Uuden vuoden lupaus voisi olla se, 

että yritän olla aktiivinen partiossa 

Viivi Pellikka, Mustikat 

Ens vuodelta odotan, että pääsen vihdoin te-

kemään asioita ja osallistumaan kaikkeen 

Arvon Muorina :)  

Ja en ole uuden vuoden lupaus -tyyppinen ih-

minen niin en varmaan lupaa mitään 

partioonkaan liittyvää 

Inka Siermala, Mustikat 

Ei oo mitään erityisiä odotuksia, enkä 

näillä näkymin aio tehä mitään uuden 

vuoden lupauksia 

Netta Nissinen, Metsätähdet 

Minulla on odotuksina että partio pysyy 

yhtä kivana ja mukavana harrastuksena ku 

se nyt on. Partio on super mukava harras-

tus missä ei kiusata ketään ❤ 

Emmi Kallio, Metsätähdet 

Odotan ensi partiovuodelta Ruoktua ja ehdottomasti Tempusta! 

Pauliina Kärki, Metsätähdet 

Odotuksia? -Varmaan, että tulisi paljon tapahtu-

mia, joihin voisi osallistua 

Lupaus? Yritän osalistua leireille ja tapahtumiin 

reippaasti ja olla mukava partiolainen! 

Toimituksen huomio: 

Kysymykset menivät Mustikoiden ja 

Metsätähtien lisäksi eräille muille-

kin ryhmille, mutta näissä ilmeisesti 

on aktiivisimmat vastaajat 



Kuksa 3/2017 14 

Rakkomarssi on yksi kuudesta lippukuntamme omista ns. pyöreistä merkeistä. Pyöreiden 

merkkien suorittaminen alkaa tarpojana ja jatkuu niin kauan kuin innostusta riittää. Nämä 

merkit määrittävät myös Muorien ja Waarien barettimerkkien värin. 

Jokaisella pyöreällä merkillä on neljä tasoa; vihreä, punainen, harmaa ja musta. Rakko-

marssin vaatimukset ovat tasoittain 40km/vrk, 50km/vrk, 60km/vrk ja 100km/2 vrk 

kävellen. Rakkomarssit saa myös hiihtää tai pyöräillä, mutta näistä sovitaan Maken kanssa 

tapauskohtaisesti. 

Kuksan toimitus haastatteli rakkomarssin suorittaneita: 

Missä olet kävellyt rakkomarssisi? 

 

Millaisia reitit olivat? Suositteletko? 

”Asfaltti. En.” ”Asfalttia en suosittele.” ”Mäkkäri motivoi.” ”Asfaltti ei oo kyllä kovin kivan 

tuntonen jalalle ku kävelee kauan.” ”Liminka-Kaakkuri oli ihan kiva reitti kun ties paljonko 

matkaa jälellä.” 

”Tiet olivat suoria ja aika tylsiä. Suosittelen niille, jotka tykkäävät tasaisesta ja selkeästä 

maastosta(Liminka-Tupos-Ala-Temmes)” 

Vinkkejä rakkomarsseille? 

1. Hyvät kengät *5 

2. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ruokapuoli 

*5 

3. Juotavaa reilusti mukaan *4 

4. Venyttele *3 

5. Rakkolaastareita *3 

6. Positiivinen asenne, motivaatiota, eikä saa 

luovuttaa *3 

7. Hyvää matkaseuraa, jota jaksaa kuunnella 

vuorokauden taukoamatta *2 

8. Vaihtosukat *2 

9. Ei liian pitkiä taukoja 

10. Kompressiosäärystimet/-sukat ehkäisevät 

pohkeiden jumiutumista 

11. Musiikki 

12. Paljon tsemppisuklaata

50km 

Liminka-Oulu-Liminka 

Liminka-Oulun keskusta-Liminka 

Liminka-Lumijoen Varjakka-Liminka 

Liminka-Kempele-Liminka 

Liminka-Kaakkuri-Liminka 

40km 

Liminka-Kaakkuri-Liminka 

Liminka-Lumijoki-Liminka-Tupos 

Liminka-Lumijoki (ja siitä ohi)-Liminka 

Liminka-Kempele-Oulunsalo 

Liminka-Oulunsalon Makeala-Liminka 

Liminka-Tupos-Ala-Temmes 

Liminka-Rantakylä-Kempele-Liminka 

Havaksella 

60km 

Liminka-Oulunsalo-Oulu-Oulunsalo-Liminka 

Pattijoki-Haapajoki-Raahe-Haapajoki 

Liminka-Tyrnävä-Liminka 

Liminka-Haukipudas 

Limingantullin Prisma-Yli-Ii 

100km 

Liminka-Kalajoki 

Liminka-Haukipudas-Liminka 

300km (pyöräillen) 

Liminka-Hailuoto-Liminka- 

Lumijoen Varjakka-Liminka-Hauki- 

pudas-Lumijoki-Liminka 
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Pääseekö lippukunta ensi vuonna tekemään kauan jo puhuttuja nuotioviittoja? Se jääköön 

nähtäväksi. Kuksan toimitus on kuitenkin saanut jo vihiä, että myyntiin tulee paketteja, 

jotka sisältävät nuotioviittakankaat valmiiksi leikattuna, ohjeet ompelemiseen ja pussin vii-

tan säilytykseen. Tilaa se vie noin pari [litran] maitopurkkia, litistettynä mahdollisesti saat 

pienempäänkin tilaan. Kangas on tummansinistä, ei syty helposti, lämmittää, kestää sa-

detta, laskeutuu nätisti ja ei ole kurttuinen. Seuraa nettisivuja, niin pääset ensimmäisten 

joukossa kokeilemaan! 

 

 

 

 

 

Seuraava Kuksa ilmestyy, olosuhteiden ollessa suotuisia, talvella Ruoktun alkaessa. 

Ennen vuoden vaihdetta on myös luvassa tämän Kuksan lisäliite: Suomi100 Tarmo 

Ensi vuonna saatat myös saada luettavaksesi paloja Kuksan historiasta… 

Seuraa nettisivuja niin pysyt ajan tasalla! www.niittykarpat.fi  

Sudenpennut 
Jos heräsit tänä aamuna virkeänä, tarkoittaa 
se myös helppoja herätyksiä partioretkillä. 
Siispä mukaan vain!  
Mikäli herääminen oli vaikeampaa, tulee si-
nun lähteä seuraavalle partioretkelle, niin 
saat harjoitusta siihen. Muista, että kaikkia 
on jännittänyt ensimmäinen yöretki. 

Samoajat 
Olethan hyödyntänyt kaiken mahdollisen lip-
pukunnan tarjoaman partiotoiminnan? Tänä 
syksynä esimerkiksi Rover, Karhunkaato, sa-
moajakokoukset, MafeCafe, Hamina päätös, 
itsenäisyyspäivä, Muorius ja Waarius… Mi-
käli näiden lisäksi jää partiohammasta 
kolottamaan, on aika suunnata myös piirin ja 
SP:n tapahtumakalenterin puolelle! 

Seikkailijat 
Suomi100, Liminka540, Reformaatio500… 
Näiden lukujen keskellä alat olla jo aivan hu-
kassa. Onneksi Ketunkiljaisua ja Suden-
huutoa ei lasketa, niistä saat siis oivaa virkis-
tystä niin taas jaksaa juosta lukujen perässä!  

Vaeltajat 
Ensi vuodelle on luvassa tuulta ja tuiskua, 
sekä uusia partiokavereita. Muista, että jos 
olet onnistunut kävelemään mahdollisuuk-
siesi ohi, voit aina kääntyä takaisin 
tienristeykseen 

Tarpojat 
Mikäli olet lähdössä tarpojien joululeirille, 
on partiosyksysi sujunut moitteettomasti. 
Muussa tapauksessa ala jo täyttää kalente-
riasi Sudenhuutoa ja Ketunkiljaisua varten, 
muuten olet pulassa ensi talvena. 
Pidä määränpää kirkkaana mielessäsi, niin 
muistat taivaltaa sitä kohti. 
 

Aikuiset 
Tuntuuko sinusta siltä, että johtajana et ikinä 
pääse itse tekemään mitään? Taidot myös 
ovat ruostuneet siinä samalla. 
Onneksi tähän on olemassa helppo ratkaisu, 
lähde partiotaitokisoihin! Luvassa on ta-
kuulla tekemistä ja uusia kokemuksia. Mikäli 
kynnys tuntuu liian korkealta, voit kokeilla 
alkuun kevytversiona Erätaitohaastetta. 

http://www.niittykarpat.fi/

