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Itsenäisyyspäivänä kuljettiin perinteisesti kulkueena kirkkoon. Itse en tänä 

vuonna ollut Limingassa, vaan muualla muodostamassa uusia perinteitä. 

Perinteet ovat mukavia, mutta kannattaa uskaltaa lähteä myös kokeilemaan 

kaikkea muutakin. Itse olen tänä vuonna toiminut lippukuntatoiminnan li-

säksi piirin puolella, ensi vuonna vielä enemmän. Suosittelen kaikille, jos 

yhtään kiinnostaa: kyllä se ruoho on vihreää myös siellä lippukunnan ulkopuolella! Pääsee 

myös tekemään erilaisia asioita, kuulee kokemuksia ja saa uusia ideoita.  

Partiosyksy on ollut vilkas, kuten yleensäkin. On ollut ihana kuulla ja lukea kaikenlaisista 

onnistuneista sekä mieleenpainuvista retkistä. Itselleni parhaiten on jäänyt mieleen eräs 

tietty kokemus noin viiden vuoden takaa, mikä on sinun paras (tai pahin) retkimuistosi? 

Tätä on kaikkien hyvä pohtia ensi vuoden ohjelmapainotusta silmälläpitäen. 

Hyvää Joulua ja Onnellista, sekä partiontäyteistä Uutta Vuotta kaikille! Juulia 

Käytä oikeita villasukkia aina kun on vähän-
kään tarve, ja joskus ihan huvikseenkin. 

Laita pakkasessa jalkaan pörrösukat. 

 

Julkaisija: Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät/Limingan seurakunta 

Päätoimittaja: Juulia Tavasti 

Muut toimittajat: Tommi Väyrynen, Petteri Keskikuru, Joona Pengerkoski, Tiina Litola, Sanja Kaan ja 

muutama muu 

Vastaava toimittaja: Laura Kalaoja 

Julkaisu: www.niittykarpat.fi 
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Arvon Muorien joukko kasvoi taas syksyllä pidetyssä perinteisessä Testissä 

Sanni Alasalmi 31 116 18 

Riina Keskitalo 31 117 18 

Riikka Kinnunen 31 118 18 

Jenni Väyrynen 31 119 18 

Lappeenrannan jäsenkokouksessa valittiin puheenjohtajisto ja päätettiin avata perus-

kirja muokattavaksi 

Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi vuosille 19-20 valittiin Maria ”Hilla” Ruohola, joka 

on toiminut pestissä jo tämän vuoden. Varapuheenjohtajiksi valittiin Malin Lindholm ja 

jatkokaudelle Lasse Roiha. Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom myös uusii kau-

tensa. Kokouksessa valittiin myös partioneuvoston jäsenet, ja Pohjanmaan edustajina 

jatkavat Saija Kivelä sekä Arttu Tanner. 

Viime vuosina käyty partion arvokeskustelu on ollut pohjana peruskirjan muokkaamiselle. 

Partion arvot halutaan peruskirjaan ymmärrettävimmiksi, sekä partiolupaus ja kasvatusta-

voitteet päivitetyiksi. 

Partioneuvoston kokous valitsi Suomen Partiolaisten hallituksen 

Kokouksessa valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet hallitukseen. Pohjanmaalta 

uudessa hallituksessa toimivat Tiitu Timonen-Nissi (kansainväliset yhdeydet, kansainväli-

nen valtuutettu WAGGGS) ja Satu Salo-Jouppila (viestintä ja markkinointi), joka toimi viime 

kesänä Tempuksen toisena leirinjohtajana. Neuvostossa myös päätettiin kasvutavoit-

teesta, jonka mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi 100 000 partiolaista.  

Pohjanmaan Partiolaisten syyskokouksessa valittiin uusi hallitus 

2019-2020 kaudelle valittiin uusiksi jäseniksi Emmi Turpeinen, Pekka Väkiparta ja Juulia 

Tavasti. Hallitukseen jatkokaudelle valittiin Saija Kivelä (piirinjohtaja), Harri Kastell ja Ines 

Sirén.  

Ohjelmapainotus 2019 

Ensi vuonna Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksena on ”Ulos Koloilta”. 

Kuten nimikin kuuluu, tarkoituksena on käydä mahdollisimman paljon ret-

killä kolon ulkopuolella. Niittykärpillehän tämä sopii aivan loistavasti!   



Kuksa 3/2018 4 

- ei vain partiota vaan elämää varten 

Pesti on tiettyyn tehtävään - pestiin - nimetyn par-
tiolaisen työkalu. Pestit muodostavat partio-
johtajan partiopolun: sudenpennut ja vartiolaiset 
tekevät merkkisuorituksia, partiojohtajat perättäi-
siä pestejä. Pestit ovat kestoltaan ja sisällöltään 
erilaisia. Osa tehtävistä eli pesteistä on säännöllistä 
viikkotoimintaa esimerkiksi ryhmienjohtamisen 
muodossa, osa projektipestejä tapahtumiin tai ke-
hitystyöhön liittyen, ja osa pesteistä mahdollistaa 
lippukunnan hallinnollisen toiminnan. 

Miksi pestautuisin? 
Miksipä et?! Onnelliseksi meidät tekee toimeliai-
suus, muiden auttaminen ja osaaminen. Osaamista 
eivät ole ainoastaan koulusta saadut todistukset 
tai yliopistotutkinnon tuoma selkänoja. Osaamista 
ovat kaikki ne tiedot, taidot ja asenteet, joita olet 
elämäsi varrella kerännyt. Osaamista kertyy koko 
ajan niin kotona, koulussa kuin harrastuksissakin. 
Partiopesteistä voit siis saada potkua sekä opintoi-
hin, että joissakin tapauksissa myös soveltuvaa 
työkokemusta!  

Sähköiset osaamismerkit - tapa todentaa osaami-
nen 
Osaaminen hyödyttää erityisesti silloin kun sinulla 
on mahdollisuus kertoa siitä muille. Tämä voi olla 
tarpeen esimerkiksi vaikkapa työpaikkaan tai opis-
kelijavaihtoon hakiessasi. Partiossa kertyy melkein 

huomaamatta monenlaista työelämänkin kannalta 
merkittävää kokemusta. Sähköiset osaamismerkit 
eli Open Badges ovat sähköisiä osaamisportfoli-
oita. Partiossa osaamismerkkien kohderyhmä on 
yli 15-vuotiaat partiolaiset ja myönnettyjen osaa-
mismerkkien tarkoituksena on nimenomaan tehdä 
näkyväksi sellaisia harrastus- tai vapaaehtoistehtä-
vässä hankittuja taitoja, joista partiossa ei saa 
muunlaista todistetta (kuten esimerkiksi koulutuk-
sista saa). Kaikki partiossa tällä hetkellä haettavissa 
olevat merkit löydät verkosta 
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-
tuki/osaaminen/osaamismerkit/ 

Kyllä kiinnostaa - minulle pesti! 
Voit ilmoittaa kiinnostuksesi avoimiin pesteihin, 
ehdottaa pestiä, tai ilmoittautua lippukunnan va-
paaehtoiseksi vaikkei sopivaa pestiä vielä tiedossa 
olisikaan.  Tarjoamme aina pesteihin tukea ja kou-
lutusta! 

Avoimet pestit näkyvät sivulta http://niittykar-
pat.fi/?q=pestit.  
Pestiasioissa voit ottaa yhteyttä Eija Kankaaseen 
joko puhelimitse tai osoitteeseen pestit@niittykar-
pat.fi 
 

Pestautumisiin! 

 

Onko kämpän puuvaras viimein jäänyt kiinni 

itse teosta? Kuksa tarkkailee tilannetta… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/osaamismerkit/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/osaamismerkit/
http://niittykarpat.fi/?q=pestit
http://niittykarpat.fi/?q=pestit
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Oli pimeä, syksyinen perjantai-ilta 

ja Virkkulan Ahonmutka oli jo rau-

hoittumassa viikonlopun viettoon 

raskaan työviikon päätteeksi. Yht-

äkkiä mutkan takaa ilmestyi 

harmaa citymaasturi, joka kääntyi 

mutkasta väärään suuntaan, suun-

tasi nokkansa kohti metsää ja 

hävisi metsän siimekseen. Jonkin 

ajan kuluttua paikalle saapui epä-

määräinen joukko huivikaulaisia 

seikkailijoita. Alkamassa oli perinteinen, koko seikkailijaosaston Torikanjärven retki. 

Joukko taivalsi pilkkopimeän metsän halki taskulamppujen valossa, reilu kahden kilometrin 

matkan Torikanjärvelle, varmasti monelle tutulle nuotiopaikalle. Lähestyttäessä määrän-

päätä, puissa kiilui heijastimia. – Mitäköhän kummaa oikein oli tekeillä? Perillä nuotiotulet 

odottivat jo makkaran paistajia ja eväiden syönnin lomassa oli mukava rapsutella Elmo-

koiraa. Lopulta illan aktiviteetin parissa selvisi heijastimien merkitys, puissa piili 17 kir-

jainta, joista piti muodostaa kolme sanaa. Muutaman vihjeen avulla lause saatiin 

ratkaistua: "Susi on uhanalainen". Pimeä toi tehtävään oman jännityksensä. 

Mona komensi kaikki valot sammuksiin, vain nuotion loimu valaisi pimeää metsää, hänen 

kertoessa tarinaa Torikanjärven naavapartaisesta ukosta ja tämän aarteesta. Tarinan ker-

ronnan lomassa naavapartainen vanhus aarteineen ilmestyi nuotion ympärille. Aarre 

paljastui Halloweenkakuksi, joka maistui luonnon keskellä superherkulliselta. Kakunsyön-

nin jälkeen opettelimme uuden kilpahuutoleikin Jussin opastuksella. Huudon sanat olivat 

kummalliset, eikä niitä meinannut heti oppia, mutta kil-

paa huutaminen oli kyllä hauskaa ja Ultsin mukaan 

karhutkin heräsivät metelissä. 

Ilta päättyi perinteisesti Ultsin tarinoihin nuotiopaikan 

historiasta, Torikanjärven hirvestä ja muista hurjista ta-

pahtumista, mitä Torikanjärvellä on tapahtunut. Näitä 

tarinoita on aina yhtä mukava kuunnella, vaikka ne on 

kuultu jo aikaisemminkin. Illan päätteeksi seikkailijat tai-

valsivat takaisin Ahon mutkaan, mutta Ultsi jäi autonsa 

kanssa keskelle metsää miettimään, kannattaako valoja 

pitää päällä jos ei moottori käy. Toimituksen kokemus: Ei kan-

nata. 

Ilvekset 
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LAHJAVINKKEJÄ PUKINKONTTIIN  

Rakas Joulupukki, olin partioretkellä marraskuussa ja siellä oli huisin hauskaa. Ainoa asia 

joka harmitti, oli se että olin ihan jäässä koko viikonlopun, vaikka pakkasta ei ollut edes 

kymmentä astetta. Lahjatoivelistani on tänä jouluna seuraavanlainen:  

+ lämmin makuupussi, jonka pakkasraja on vähintään-15. Lupaan nukkua siinä myös kesä-

leirillä!  

+ mummon kutomat (tai jos mummolla ei pysy puikot kädessä, Muhoksen villan, Rusko-

villan tai jonkun muun vastaavan) villahousut ja -paita.  

+ pehmoinen fleecepusakka, jonka voi kätevästi lisätä toppatakin alle tarvittaessa. + paksut 

nahkakinttaat, joiden alle mahtuisi myös villalapaset.  

+ isot ja lämpimät talvijalkineet (vaikkapa Kuomat). Isot siksi, että niiden sisään mahtuu 

ainakin kahdet villasukat.  

+ lämmin toppa-asu, jolla saa remuta mettässä, eikä se heti imaise itseensä kosteutta.  

+ ja vielä toivoisin itselleni hyvää muistia ja tervettä järkeä, että muistaisin pukea nämä 

kaikki päälleni, silloin kun on kylmä.  

Kiitos rakas Joulupukki. Toivon, että seuraavalla talviretkellä minua ei palele.  

Terveisin, Pipsa Partiolainen    (Kuksa 3/2009) 
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1. Odotatko Ruoktua? 

2. Pitäisikö Kuksan ilmestyä useammin? Kuinka usein? 

3. Mikä on karmivin kokemuksesi partiossa?  

4. Tilaatko lippukuntamme YouTube -kanavia? 

 

KoHu (Arttu S., Justus M., Aaro K., Samu K. sekä Rasmus L.) 

1. - ON! 5/5 

2. - ON! Semi. 

3. - Juustopuuro22. Ei siitä sen enempää. 

4. - Sub Niilo22. 

 

Aada L. 

1. - En ole koskaan ollut. Olin yhtenä vuonna kipeänä niin en 

päässyt, tällä kertaa voisin yrittää päästä. 

2. - Sähköisenä parempi, olemme sentään Vihreä Lippu -lippu-

kunta. 

3. - Joskus sudarina kun leikittiin pimeäpiilosta kämpällä, niin 

piilouduttiin pitkospuiden alle eikä päästy pois. Tai ainakin siltä tuntui. 

4. En ole kovin tietoinen (niistä). Otso boy on Limingan paras YouTubaaja heti Leksan 

jälkeen 

 

Ella P. 

1. - No ehkäpä juu :) 

2. - Oishan se aika kiva, kenties kerran kahessa viikossa. 

3. - Se kun menin ekalle leirille ja heti kuulin kauhutarinan. 

Traumat! 

4. - U-J Filmin kyllä. 

Karpalot (anonyymit 3) 

1. - Kyllä on 5/5 

2. - No Ruoktulla ainakin kuuluu. Bussissa kuuluu. Se on 

perinne. 

3. - Ruoktun haikki 2017. 

4. - Emme, mutta tilatkaa Karpalot Suunnisti Youtubeen! 

 

Teksti ja kuvat: Joona Pengerkoski ja Juho Virsunen 
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Joululeiri alkoi perjantaina, 31.11, klo 18.00. Leiri oli partiokämpällä. Aloitus oli vähän yli 

kuusi. Monelle tuli varmasti järkytys ja kapinaakin uhkailtiin, kun kaikilta takavarikoitiin 

puhelimet.  

Tämän toimituksen jälkeen alkoi telttojen pystytys, tytöille oli lippukunnan uusin kamiina-

teltta ja pojille se vanhempi teltta. Kun tämä oli tehty, oli vuorossa puutöitä ja muita 

kämpän yhteishoitoonliittyviä nakkeja. Illanmyötä seurasi vielä (en välttämättä muista 

kaikkea): iltapala, ihmissusileikki, vapaa-aikaa, puutöitä ja sitten nukkumaan meno. Klo 1 

kun oli hiljaisuus (mistä myöhemmin Eppu sai muistuttaa) totesi eräs johtaja käynnillään 

teltassa, että puita oli liian vähän. Tätä seurasi se, että minä ja muutama KoHulainen ja 

Ala-Temmesläinen menivät pilkkomaan puita. Totesin toimituksen aikana että: ”Ei ole kyllä 

rentouttavampaa asiaa kuin kunnon puolenyön halkotalkoot.” Kamiina lämmitti mukavasti 

ja ensimmäisen yön yöherättäjät pitivät ponileikinkin vielä. 

Aamulla oli aamupala ja yhteisiä tehtäviä, kuten tiskivedet, tiskaaminen ja puutyöt. Partio-

taito kisat alkoivat klo10. Ensimmäisellä rastilla tehtiin foliohatut ja puusta, narusta ja 

foliosta raketti. Toislla oli ensiapua raketista pudonneelle. Kolmannella oli avaruus aihei-

nen Kahoot. Neljännellä ratkaistiin morsetettuja sanoja. Viidennellä tehtiin lihasoppaa. 

Kuudennella juostiin pikkumatka takaisin kämpälle.  Kisat voitti Huuhkaja joukkue. Kisojen 

jälkeen oli vähän vapaa-aikaa ja tehtäviä. Puhelimet sai myös puoleksitoista tunniksi,tosin 

oma aikani meni puutöissä. Ennen päivällistä oli yösunnistusta, jonka vastaus oli eksopla-

neettajärjestelmä.  

Päivällisenä oli ruokaa monenlaista, niin kinkusta ja loimutetusta lohesta punajuurilaatik-

koon ja porkkalaan. Sauna ja iltapala oli vapaa-ajan jälkeen. Vapaa-aikana oltiin tietysti 

järjen jäällä ja vieläpä luisteltiin. Saunaan pojista 

tulivat melkein kaikki muut paitsi eräs nimeltämai-

nitsematon päänsärystä kärsivä, jonka jätimme 

kamiinaa ylläpitämään. Kun tulimme saunasta 

huomasimme, että nukkuva vahtimme oli nukku-

essaan jättänyt kamiinan sammumaan. Olisimme 

voineet omasta mielestäni sen uudelleen sytyttää-

kin, mutta enemmistö päätti tämän olevan turhaa. 

Karpalot sattuivat tekemään yöherätyksen. 

Aamulla syötiin aamupalaksi/brunssiksi eilisen 

tähteitä, ja siivottiin kämppä ja tietysti tehtiin puu-

töitä. Kahden maissa oli homma taputeltu ja 

kolmen otsalamppunsa hukanneen (joista itse olin 

yksi) lamput löytyivät. Lopetuksen jälkeen läh-

dimme kaikki kotiin.  Juho Virsunen Lauantain iltanuotiolla vieraili avaruus-

pukki 
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Lähdimme bussilla kohti Kärsämäkeä lauantaiaamuna. Olimme perillä Kärsämäen koululla 

noin kymmenen aikoihin. Leiriläisille jaettiin nimilaput, joissa oli tietenkin oma nimi ja joku 

hedelmä, minkä avulla jakauduttiin jatkossa kuuden henkilön kokoisiin ryhmiin. 

Käytiin valitsemassa huoneet (nukuttiin luo-

kissa) ja me kaikki Niittykärppä tarpojat 

mentiin samaan luokkaan. Seuraavaksi näissä 

edellä mainituissa ryhmissä käytiin rasteja läpi. 

Rastien aiheita oli esim. tulenteko, koripallo tai 

futsal, kaivurilla kaivaminen ja pakohuonepeli, 

jonka ainakin minun ryhmäni sai viime sekun-

neilla suoritettua loppuun. Olimme illalla myös 

pimeässä koulussa hännän- ja viirinryöstöä 

joukkueittain. Se oli aika hauskaa! Teimme 

myös itse valotikut myöhemmin.  

Illalla oli lisäksi iltanuotio liikuntasalissa, jossa oli ohjelmana samoajien esitys, leikki ja par-

tiovirsiä. Sen jälkeen hevibändi oli soittamassa salissa, jota sai kuunnella ja/tai 

vaihtoehtoisesti katsoa elokuvaa tai vain olla (esim. pelata biljardia tai pingistä).  

Leirillä ruoka oli kaiken kaikkiaan hyvää ja söimme sen koulun 

ruokalassa. Koulun aulassa oli myös kioski, josta sai ostaa 

herkkuja, jos halusi.  

Sunnuntaina osallistuttiin ohjelmiin, johon sai toivoa mihin 

itse meni. Vaihtoehtoja ohjelmiin oli monenlaisia: animaa-

tion tekoa, havukranssi, draamaa ja tonttukeilojen tekoa. 

Ohjelma piti valita aamu- ja iltapäivälle. Sunnuntaina sai 

kaikki esitellä lyhyesti oman lippukuntansa koko leirille.  

Taitopäivät oli kiva leiri! Pauliina, Metsätähdet  

Kuvat: Mari Hurskainen 

 

Onko sinulla tiedossa jokin aivan timattinen retkipaikka lähellä Liminkaa, ja haluaisit jakaa 

sen kanssamme? Yritämme saada Kuksaan Retkipaikka-palstan, jossa voidaan jakaa hyviä 

vinkkejä. Voit joko vihjata paikkaa toimitukselle niin käymme katsomassa, tai laittaa val-

miin jutun meille. Riittää, että jutusta tulee ilmi sijainti ja millainen paikka on (esimerkiksi 

millaiset puitteet arvostelumuodossa). Kuva aina plussaa! 

Sunnuntaina jokainen valitsi kaksi luovuusrastia
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Suurennuslasin alla -palsta esittelee (lähes) jokaisessa Kuksassa yhden lippukuntamme lau-

man, ryhmän tai vartion. Tällä kertaa lähempään tarkasteluun pääsee Tupoksessa toimiva 

Majavavartio eli Majavat. 

Majavat on Tupoksen Vanamolla tiistai-iltaisin kokoontuva tarpoja- ja samoajaikäisistä 

koostuva vartio, jota vetää kolmen J:n kopla; Joni Haapaluoma, Joona Pengerkoski sekä 

Joni Kuorilehto. Mukana on sekä sudenpennusta asti partiossa käyneitä konkareita, että 

vasta partion aloittaneita innokkaita partiolaisiakin. 

Ryhmän parasta partiomuistoa tiedustellessa emme saaneet yhtenäistä vastausta. Joku 

mainitsee Tempus 18 -piirileirin, joku Pökkelön ja joku Tarpojien joululeirin. Yleisesti kaik-

kia partiokokemuksia kuvaillaankin varsin mukaviksi. Mukavia partiomuistoja on myös 

tulossa lisää, sillä Majavat aikoo tulevana keväänä panostaa erityisen paljon omien kokous-

tensa lisäksi myös leireille ja tapahtumiin osallistumiseen. Oma leirikin on suunnitteilla. 

Juuri näitä asioita ovat vartion jäsenet myös toivoneet, joten jäämme odottelemaan, mitä 

tuleman pitää. 

Tärkeimmän, kenties henkilökohtaisinta tietoa 

Majavista antavan kysymyksen kysyimme vasta 

viimeisenä, jotta saisimme mahdollisimman pe-

rinpohjaisia vastauksia. Kysyimme vartion 

jäseniltä, mikä kaupunki he olisivat, mikäli saisi-

vat päättää asiasta. Tähänkään emme kuitenkaan 

saaneet selvää vastausta. Myös Liminkaa ja Lon-

toota heitettiin ilmoille, mutta Oulu näyttäisi 

vievän voiton niukasti tämän vartion keskuu-

dessa. Mitä tämä kertoo vartiosta? No, sen saa 

jokainen itse päättää. 

Kiitoksia haastattelusta, Majavat!  

Joona Pengerkoski 

Kuksan toimitus teki järisyttävän havainnon sudenpentujen Ranua-retken kuvia katselles-

saan: Nipalta on unohtunut partiopaita ja -huivi. Tarkemman tutkailun jälkeen selvisi, että 

kuvissa ei olekaan Nipa vaan jotain aivan muuta. Mitä sitten? Toimitus ottaa mielellään 

vastaan lisätietoja… 
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Seuraava Kuksa ilmestyy talvella Ruoktun alkaessa. 

Seuraa nettisivuja ja sosiaalista mediaa niin pysyt ajan tasalla!  

www.niittykarpat.fi  

   

 

Sudenpennut 
Vaikka syksy on ollut vauhdikas ja tapahtu-
matäyteinen, muista rauhoittua joululoman 
ajaksi ja ota ilo irti vapaa-ajasta. Muista kui-
tenkin aina pukeutua lämpimästi ja 
oikeaoppisesti, silloin pärjäät myös tulevilla 
partioretkillä ja -leireillä vallan mainiosti! 
 

Samoajat 
Syksysi on ollut kiireinen niin partiossa kuin 
siinä niin sanotussa "arkielämässäkin". Ota 
tulevasta lomasta ilo irti ja muista ladata ak-
kuja! Älä kuitenkaan unohdu täysin sinne 
sängyn pohjalle, vaan käytä vapaa-aika hyö-
dyksi. Harjoittele vaikka morseaakkosia, 
suunnistamista, tai vaikkapa hiihtämistä 
Ruoktua varten... 

Seikkailijat 
Aktiivisen ja reippaan syksyn jälkeen on hyvä 
painua ansaitulle lomalle. Muista sitten kui-
tenkin reippaasti palata loman jälkeen 
takaisin partion riveihin. Kuka tietää, ehkä 
lähdet jopa mukaan pidemmälle talvileirille. 
 

Vaeltajat 
Onhan sukset jo pikkuhiljaa kaivettu esiin? 
Entäpä oletko kaivanut jo makuupussin ja 
rinkan jostain varaston perukoilta? Hienoa, 
sitten saat kuulla ilouutisia. Olet nimittäin 
valmis Ruoktulle!!  Muista puketua lämpi-
mästi ja raahaa kaveritkin sieltä sohvan 
pohjalta mukaan! 

Tarpojat 
Olithan paikalla perinteisellä tarpojien jou-
luleirillä? Hienoa! Sitten olet valmis myös 
pidemmälle talvileirille. Miltä Ruoktu kuu-
lostaa? Muista aina suojata nilkat ja korvat 
ettei pakkasukko pääse puraisemaan, olit 
sitten hiihtämässä Ruoktulla tai kotona lu-
miukkoja tekemässä. 
 

Aikuiset 
Kaiken arjen hulinan ja hälinän keskellä on 
voinut unohtua ottaa hetki itsellesi. Joten 
ota tänään vaippa muutama minuutti rau-
hoittuaksesi. Kaiken syksyn raatamisen 
jälkeen olet ansainnut hetken takan tai nuo-
tion ääressä, joten ota kuppi kuumaa 
kätösiisi, villasukat jalkoihisi ja nauti hetki-
nen vain omasta seurastasi. Samalla voit 
pohdiskella mihin kaikkeen partiotouhuun 
rupeat ensi vuonna. Olisiko vaikka Ruoktu 
suunnitelmissa… 

http://www.niittykarpat.fi/

