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Ohjelmapainotus 2017 

Oletko kuullut, että partion ohjelmapaino-

tus on ensi vuonna Yhdessä metsään? Entä 

tiesitkö, että tämän takia sinulla on mah-

dollisuus päästä Rovaniemen Tiedekeskus 

Pilkkeeseen partiohuivi kaulassa ilmaiseksi 

suorittamaan metsäohjelman aktiviteet-

teja? Käy ja tutustu! 

 

Adventtikalenterien välietappikisan 
tulokset 
Adventtikalenterien myynnin välietappikisa 
päättyi 4.11. klo 18.00. Voittajiksi 
selviytyivät sudenpennuista Vadelmat, 
jotka myivät 9 kalenteria/lauman jäsen ja 
sitä vanhempien sarjassa Metsätähdet, 
jotka myivät 12,6 kalenteria/joukkueen 
jäsen. Onnea voittajille!

Peto voitti hopeaa 
Lippukuntaamme edustava Peto -joukkue pääsi jälleen kerran palkintosijoille. Peto nimittäin 
voitti hopeaa PT-kisojen SM-kilpailujen ”Juntu 2016” ruskeassa sarjassa. Onnea heille! 
 
Erätaitohaaste 
Jo kaksi osaa on kisattu viidestä erätaitohaasteesta! 9.11. Muorit ja Waarit testasivat viittä 
pakkasta uhmaavaa joukkuetta solmujen ja köytöksien saralla. Tämän ja edellisen haasteen 
tulokset löydät Niittykärppien nettisivuilta. 
Seuraava haaste on tammikuussa, tarkempi info selviää lähempänä eli muista seurata netti-
sivuja! 
PS. Muorit ja Waarit toivovat erityisesti myös sudenpentuja ottamaan osaa, ja muistuttaa 
ettei haittaa, vaikkei olisi aiemmin osallistunut, eikä haasteeseen tarvitse lähteä niin tosis-
saan. 
 
Hallituksen kokous 4.11. 
Toimittajamme kävi hallituksen kokouksessa tiedustelemassa, mitä lippukuntamme 
isokenkäiset ovat suunnitelleet toimintamme parantamiseksi. Kuksa sai selville, että 
hallituksessa suunniteltiin muun muassa seuraavia asioita: 
-Jatkossa seikkailijavartiot siirtyvät suorittamaan tarpojaohjelmaa kolmannen 
seikkailijavuoden keväällä ja tulevat tarpojajohtajat alkavat silloin käydä mukana ryhmän 
kokouksissa. 
-Tammikuusta 2017 aloitetaan Mafeking-oppilaiden innostaminen tarpojavartioiden 
johtajiksi. 
-Tästedes kaikki hallituksen ja Pajosen pöytäkirjat laitetaan lippukunnan nettisivuille, jossa 
tämänkin kokouksen pöytäkirja on saatavilla. 
Hallituksessa tarkasteltiin myös netissä olleen johtajien viestintäkyselyn tuloksia. Mitä 
lippukunnan hallitus aikoo ottaa esille seuraavassa kokouksessaan? Kuksa tarkkailee 
tilannetta. 
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19.-20.11.2016 järjestettiin SP:n 14. varsinainen jäsenkokous 
Oulussa. Mutta mitä se tarkoittaa? 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomalaisten 
partiolaisten keskusjärjestö, josta monesti käytämme 
tuttavallisemmin pelkästään lyhennettä SP. Tähän järjestöön 
kuuluvat kaikki partiopiirit, ja se on perustettu 1972 Suomen 
Partiopoikajärjestön ja Suomen Partiotyttöjärjestön yhdistyessä. 
SP on maailmanjärjestöjen WAGGS ja WOSM jäsen, ja kaikki 
partiopiirit ovat SP:n jäseniä.  

Jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi, ja sillä on järjestössä suurin valta. Jäsenkokous 
valitsee mm. Suomen Partiolaisten puheenjohtajan, päättää partion yleisistä linjoista 
Suomessa sekä valitsee jäsenet partioneuvostoon. Jäsenkokouksessa äänestävät piirien 
valitsemat delegaatit, joiden määrä riippuu piirin jäsenmäärästä. 

Partioneuvoston jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja jäsenkokousten välillä 
se on SP:n ylin päättävä elin.  Se mm. vahvistaa tilinpäätöksen, hyväksyy talousarviot ja 
toimintasuunnitelmat, päättää jäsenmaksun suuruudesta sekä valitsee hallituksen jäsenet. 
Hallitus taas johtaa toimintaa ja toimeenpanee partioneuvoston päätökset. Hallituksen 
puheenjohtaja on Suomen Partiolaisten puheenjohtaja.  

Varsinaisten jäsenkokouksien lisäksi tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä jäsenkokouksia, 
joissa piirejä edustavat delegaattien sijaan piirien johtajat. 

Valittuja: SP:n puheenjohtajana jatkaa Anna Munsterhjelm. Jatkossa SP:llä on myös kaksi 
varapuheenjohtajaa, ja 2017-2018 he ovat Lasse Roiha ja Ilona Turunen. Partioneuvoston 
puheenjohtajaksi valittiin Pauli Engblom. Lisäksi partioneuvostossa jäseniä on piiristämme 
Saija Kivelä ja Arttu Tanner.  

Pohjanmaan Partiolaisten Veikko ”Veke” 
Pehkoselle luovutettiin jäsenkokouksessa 
Hopeasusi. Myös muita ansioituneita 
partiolaisia kiitettiin korkeilla ansiomerkeillä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hopeasusi on arvostettu partioansiomerkki. Vas-

taava merkki on Suomen lisäksi käytössä monissa 

muissakin partiomaissa. Hopeasusi voidaan 

myöntää miespuoliselle partiojohtajalle, joka on 

toiminut useita vuosia partiojohtajatehtävissä ja 

on saavuttanut aseman laajalti tunnettuna par-

tiopersoonana. Saaja on omalla poikkeuksellisen 

suurella panoksellaan vienyt partiotoimintaa 

eteenpäin. Suomessa naisille jaettava vastaava 

ansiomerkki on Hopeajoutsen. (Partiowiki) 
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Galluppi 
Kysyimme muutamalta henkilöltä liudan tämän hetken polttavimpia kysymyksiä.  
 
1- Odotatko Ruoktua? 
2- Miten magneetit toimivat? 
3- Mehiläiset, ampiaiset vai kimalaiset? 
4- Maukan Kaarti: Kyllä vai ei? 
 
Roope, Naalit 
1- Odotan 
2- Kun jotkut jutut 
aineessa järjestäytyy 
3- Mehiläiset. 
4- Kyllä 
 
Nipsu, Mustikat 
1- Riippuu lähenkö 
sinne 
2- En muista enää 
3- Kimalaiset 
4- En kommentoi 
 
Joona, Piisamit 
1- Joo 
2- Ne vetävät 
toisiaan puoleensa 
3- Mehiläiset 
4- Kyllä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sanni, Karpalot 
1- Joo 
2- En tiiä 
3- Mehiläiset 
4- Joo 
 
Samu, Kotkat 
1- Todellakin 
2- Kyllä ne toimii 
3- Ampiaiset 
4- Kyllä 
 
Maukka Tölli 
1- No… En ole 
ajatellut asiaa 
2- Ne vetävät toisiaan 
puoleensa 
3- Mehiläiset 
4- Kyllä

Kyselyn tuloksista saimme sen johtopäätöksen, että melkein kaikki Niittykärpät odottavat 
Ruoktua, ja loput eivät vain ole vielä ehtineet ajatella sitä. Haluammekin rohkaista partiolaisia 
lähtemään Ruoktulle, sillä se on monien mielestä partiovuoden kohokohta.  
Lisäksi saimme selville, että kuulemamme juttu Kotikololla kokoontuvasta Maukan Kaartista 
ei kenties olekaan perätön huhu. Jopa itse pääepäilty Maukka tunnusti kyseisen järjestön 
olemassaolon. Kuksa tarkkailee tilannetta…     -Tommi 
 

Muonittajan pesti talvileiri Ruoktulle on auki! Tehtäviin kuuluu ruuanlaiton lisäksi myös 

mm. tavarahankinnat ja ruokalistan suunnittelu, tähän ja leirillä kokkailuun saat apukokin 

tai pari! Ota yhteyttä Makeen, mikäli kiinnostus pestiä kohtaan heräsi. 
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No mutta mitä ihmettä! 

Mikä kumma taho on papereissa tai keskusteluissa vilahteleva salape-

räinen Partiotyön tuki?  Lähdetäänpä alusta. Olipa kerran...  

... kauan kauan (tai joillekin ei-niin-kauan) sitten Niittykärppien sopi-

misesta Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin jäseneksi käytiin välillä 

kovastikin keskustelua. Suurimpana kompastuskivenä oli se, ettei lip-

pukunta ole rekisteröity yhdistys. Tätä asiaa paikkaamaan perustettiin 

Limingan Partiotyön Tuki ry, jonka jäseniä lippukuntalaiset ovat. Jon-

kin aikaa lippukunta oli piirin jäsenenä Tuen kautta. 

Sittemmin alkoi ilmetä tarvetta lippukunnan omalle leiri- ja retkeilypaikalle. Tuki teki päätök-

sen ja päätti rakentaa Tuhkasenjärvelle, Heinijärvelle, seurakunnalta vuokratulle maalle 

partiokämpän. Komea kämppä saatiinkin aikaan. Kovalla työllä, talkoilemalla ja vuosien va-

rainkeruulla sekä paikallisen Osuuspankin myöntämällä lainalla ja Nousevan Rannikkoseudun 

avustuksilla tämä unelma saatiin aikaan. Talkootyötä tehtiin yli 5000h, josta suurimman osan 

tekivät LC Liminka-Liminganlahden leijonat. Suuri kiitos kuuluu heille tästä talkootyöstä sekä 

suuresta rahallisesta tuesta. Kämpän seinällä olevassa taulussa on mainittu kaikki ne yhteisöt, 

yritykset ja yksityiset henkilöt, jotka omalla panoksellaan mahdollistivat kämpän rakentami-

sen.                     

Tuolloisesta, rakentamispäätöksen tehneestä Tuen hallituksesta 

ovat nykyäänkin mukana:  hallituksen puheenjohtaja Jukka Raitio, 

Paula Ilola, Seppo Pietilä, Antti Viljas  ja sihteerinä toimiva Satu Sa-

vilampi. Lisäksi hallituksessa toimivat tällä hetkellä Markku 

Hannola, Taru Karnaranta ja Vesa-Matti Mällinen, joka hoitaa myös 

kämppävoudin tehtäviä. Hallituksen aktiivisena varajäsenenä toi-

mii Mika Rintala. 

Tuki toimii nimensä mukaisesti lippukunnan tukiyhdistyksenä. Se 

hallinnoi ja ylläpitää edelleen partiokämppää sekä lippukunnan ka-

lustoa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa varojen hankkimista kämpän kulujen esim. sähkö- ja 

jätemaksujen, vakuutusmaksujen sekä korjaamis- ja rakentamiskulujen kattamiseen ja kalus-

ton hankkimiseen. Tuki hakee vuosittain toiminta-avustuksia mm. paikallisilta Lions klubeilta 

ja muilta yhteisöiltä ja yhdistyksiltä sekä seurakunnalta. Tämän lisäksi tuki hakee kunnan 

avustuksia toimintaan sekä hoitaa erilaisten tapahtumien varainhankintaa yhdessä lippukun-

talaisten kanssa.  Vuosien mittaan avustuksia on myönnetty esim. yksittäisten partiolaisten 

sekä ryhmien pt -kisamatkoihin, Jamboree-reissuihin ja valtakunnan leirien bussikuljetuksiin 

yms. Ensi vuoden, 2017, suurena varainhankintakohteena on tietysti Hamina-projekti. 

Kämpän vihkiäiset 2008. 

 Kuva: Jukka Raitio 
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Mikäli tarvitsette avustuksia kilpailumatkoille tai leireille ota yhteyttä tukeen.  Avustustoi-

minta tuessa toimii tällä hetkellä seuraavasti: 

- kaikki avustukset tulee hakea s-postilla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tuen pj:lta  

- tuen hallitus käsittelee ne ja antaa vastauksen avustuksesta lähettäjälle 

Sellainen on Salaperäisen Tuen tarina tällä hetkellä. Varainhankintaan tai avustuksiin liitty-

vissä asioissa voi olla yhteydessä Jukka Raitioon. (jukka.raitio@niittykarpat.fi)  

Taru Karnaranta  ja Jukka Raitio 

Partion syvintä olemusta etsimässä – osa 2 

Tiesittekö, että tosipartiolainen voi kärsiä 
leiripuutostaudista? Varsinkin tänä syk-
synä, jos tosipartiolaiselta jäi väliin sekä 
Pökkelö että Roihu, voivat leiripuutostau-
din oireet olla vakavat. 

Lievät oireet: tosipartiolainen sivelee par-
tiopaitaansa aina ohimennen ja pitää öisin 
partiohuivia kaulassaan. Hampaita pestes-
sään hän hyräilee Räiskäle-laulua. Hoitoa 
lieviin oireisiin ei tarvita. Tilanne menee 
yleensä ohi viikon sisällä oireiden ilmaantu-
misesta. 

Keskivaikeat oireet: Tosipartiolainen pukee 
partiopaidan ja partiohuivin kotonaan 
päälle ja laittaa ruokaa retkikeittimellä. 
Hän syö ruokansa retkiastioista ja säilyttää 
ne kangaspussissa eteisen naulakossa. Li-
säksi hänellä on pakonomainen tarve 
kätellä kaikkia vasemmalla kädellä. Hoi-
doksi suositellaan nuotiolla paistettuja 
lättyjä ja vieraiden kieltämistä. Oireet ka-
toavat kahden viikon kuluessa. 

Vakavat oireet: Ensimmäiset oireet vaka-
vasta leiripuutostaudista ovat pakon-
omainen toistuva tulitikkujen raapiminen 
ja otsalampun ympärivuorokautinen 
käyttö. Tässä vaiheessa tosipartiolainen pi-
tää eristää kaikista partiotarvikkeista, sillä  

muuten hän voi sairastua leiripuutostaudin 
vakavimpaan muotoon, joka voi olla ympä-
ristölle vaarallinen. 

Hengenvaaralliset oireet: Tosipartiolainen 
herättää lomalla olevan perheensä seitse-
mältä lipunnostoon joko omalle tai 
naapurin pihalle. Jos naapurillakaan ei ole 
lipputankoa, hän ripustaa lakanan lähim-
män puun latvaan ja laulaa 
Siniristilippumme. Jos tosipartiolaisen ko-
tiin tulee vieraita, tosipartiolainen vie 
heidät - vaatetuksesta ja säästä riippu-
matta - kymmenen kilometrin haikille. 
Vieraille ei tarjota pullaa ja kahvia, vaan 
vieraiden tulee tosipartiolaisen ohjeiden 
mukaisesti etsiä teeainekset luonnosta ja 
jostain purontapaisesta teevesi. Tosipartio-
lainen tarjoilee vierailleen maistiaisiksi 
käpyjä pihkakuorrutteella. Iltaisin tosipar-
tiolainen ei päästä perhettään nukkumaan 
ennen iltanuotiota. Nuotion hän pystyttää 
etupihalle. Jos häntä kielletään, hän sytyt-
tää nuotion olohuoneeseen. Pikaista 
paranemista tähän vaiheeseen asti eden-
neeseen leiripuutostautiin ei ole 
odotettavissa. Oireet toki lievenevät pikku-
hiljaa, mutta varsinainen toipuminen alkaa, 
kun tosipartiolainen on päässyt seuraavan 
kerran leirille

Terveisin Sisäpuolinen tarkkailija 
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Kuksan toimitus haastatteli Ansku Leppäniemeä tietäessään kaksoiskansalaisuudesta toi-

sessa lippukunnassa Niittykärppien lisäksi.   

Mikä on toinen lippukuntasi ja missä se sijaitsee?   

Toinen lippukuntani on Napapiirin Tytöt Rovaniemellä. 

Miksi olet toisessa lippukunnassa Niittykärppien lisäksi?  

Muutin opiskelemaan Rovaniemelle neljä vuotta sitten ja 

jotenkin jo ennen koulun alkua löysin itseni viikkotoimin-

nasta ja syysleirin suunnittelutiimistä. Ehkä se oli uteliaisuutta siitä, millaista toimintaa 

muualla on.   

Miten valitsit uuden lippukuntasi?  

No, valinnan vaikeutta ei juuri ollut. Rovaniemellä oli sillon kolme lippukuntaa, joista kaksi 

oli poikalippukuntia. Päädyin siis sinne, minne otettiin.  

Millaista toimintaa lippukuntasi järjestää?   

Ihan perus partiotoimintaa. Laumat ja vartiot pyörittävät omaa viikkotoimintaansa, sekä 

ikäkausivastaavat ikäkausien toimintaa. Lisäksi toki lippukunnan leirit yms. Lippukunta te-

kee aktiivisesti yhteistyötä Napapiirin poikien kanssa. Erikoisuutena voisi mainita talvella 

tehtävän lumiluolavaelluksen tunturiin.   

Missä toiminnassa sinä olet mukana?   

Tällä hetkellä olen mukana Siilit- lauman viikkotoiminnassa akelana. Välillä saatan käydä 

jeesailemassa piirin tai lippukunnan tapahtumissa ja retkillä.   

Miten uusi lippukuntasi eroaa LNK:sta?  

Suurimpia eroja on varmaankin se, että Napapiirin tytöt on yl-

lätys, yllätys tyttölippukunta. Lisäksi laumojen ja vartioiden 

sisällä saattaa olla monen ikäisiä partiolaisia. Esimerkiksi mei-

dän laumassa lapset ovat 6-10 vuoden väliltä ja siirtyvät kuka 

milloinkin uuteen ikäkauteen. Jäsenmäärässä ei ole kovin val-

tavaa eroa, sillä Napapiirien tyttöjä on päälle parisataa. 

Huipuin ja antoisin ero on kuitenkin ehdottomasti sisupartio-

toiminta!  

Suurin kulttuurishokki?  

Partiolaulut! Alun järkytys on vaihtunut kuitenkin nyt tyytyväi-

syyteen. Oon montaa uutta laulua viisaampi ja vielä 

tukiviittomilla höystettynä!    

Ansku Leppäniemi 
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Muinaisina aikoina Limingan Niittykärppien vartiot olivat jaettu heimoihin; 
Hämeeseen, Karjalaan, Lappiin ja Pohjolaan. Eri heimolaiset tunnisti varsin-
kin erivärisistä väiskeistä, ja muun muassa Pökkelöllä vaatetus pyrittiin 
valitsemaan heimon värien mukaisesti. 

Heimot pitivät omia leirejään, nukkuivat keskenään isommilla leireillä ja lip-
pukunnan maastoharjoituksissa heimot taistelivat keskenään. Heimoilla oli 
myös heimojohtajat. 

Nykyään heimoja voi bongata oikeastaan vain ryhmien viirien pohjavärityk-
sestä ja salaperäisestä Pökkelön osallistujalistasta. Kotikolon 
takkahuoneessa on heimoseinät ja heimojen liput. 

Käsittääksemme parittomina vuosina syntyneet tytöt kuuluvat Hämeeseen, 
pojat Karjalaan, parillisina vuosina syntyneet tytöt Lappiin ja pojat Pohjo-
laan. Tai ainakin jako meni näin jossain vaiheessa. 

LUKIJAKILPAILU 

Mikä oli kolmannen jo muinoin lopetetun poikaheimon nimi ja värit?  

Jätä vastauksesi Kuksan postilaatikkoon tai sähköpostiin nimesi kera dead-
lineen mennessä ja mainitse että osallistut lukijakilpailuun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin tytöt keräävät maapuita Pökkelöllä 

 

KÄMPPÄVUOROT HEIMOITTAIN 

Partiokämppä on otettu hyvin käyttöön Niittykärp-

pien eri ryhmissä. Kämpän käyttöä on suunniteltu 

tehostettavan niin, että hallitus jakaa vartioiden ja 

laumojen kämppävuorot syksyllä valmiiksi. Jos vuo-

roa haluaa vaihtaa, voi kauppoja käydä oman 

heimon muiden laumojen ja vartioiden kanssa. 

Myös nakkitehtävien tekeminen muuttuu. Tehtävät 

jaetaan tulevaisuudessa heimoittain ja heimo päät-

tää, tehdäänkö nakki yhdessä talkoilla vai jaetaanko 

se ryhmille. 

(Kuksa 2/2009) 
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Viime ja tänä vuonna kalenterimyyntiä ovat hoitaneet reippaat kalente-

ritontut Eija Kangas ja Hanna Korteniemi.  

Mistä lähti idea, että juuri Eija ja Hanna lähtivät vetämään kalenteri-

myyntiä? Sudenpentuosastolla oli jo jonkin aikaan ollut keskustelua, että 

koska sudenpennut ovat innokkaimpia kalenterimyyjiä, niin voisi olla 

luontevaa, että siltä osastolta löytyisi myös kalenterimyynnistä vastaava 

henkilö. Samoin oli toivetta, että kalentereista saatujen palkintojen saa-

minen ei venyisi ja että kalentereiden myynti sujuisi mahdollisimman 

selkeästi – onhan kalentereiden myynti merkittävä tulonlähde Limingan 

Niittykärpille. Eija ja Hanna olivat ystäviä jo ennestään, joten he päättivät 

tarttua tuumasta toimeen. Yhdessä he päättivät tehdä lippukunnan parhaan kalenterikam-

panjan vuonna 2015. Erittäin hyvin sujuneen kalenterikampanjan jälkeen he alkoivat 

hommaan uudestaan 2016. Kahdestaan homma on hauskempaa ja työtä on vähemmän, ei 

ole niin raskasta, he toteavat. 

Tämä vuosi onkin osoittautumassa kalentereiden myynnin suhteen ennätyksellisen suureksi, 

sillä myyntiin on otettu hurjat 1800 kalenteria. Jos määrää vertaa aikaisempiin vuosiin, niin 

ilmeisesti lippukunnan myyntiennätys on vuodelta 2012, jolloin kalentereita myytiin hurjat 

1460 kappaletta.. Yhdeksän isoa kalenterilaatikkoa on jo sellainen määrä, että se ei meinaa 

mahtua henkilöautoon. Vaikka kalentereita on liikenteellä noin hurja määrä, eivät kalenteri-

tontut ole menettäneet yöuniaan. Uni tulee molemmille, sillä partiolaiset ovat innokasta 

porukkaa. Meillä on hyvät myyjät, sanoo Eija. 

Millainen on hyvä myyjä? Reipas, sellainen, joka lähtee liikkeelle, on ajoissa liikkeellä myy-

mässä kalentereita. Ei anna periksi, vaikka joskus kävisikin niin, että samalla paikalla on 

käynyt jo viisi muuta partiolaista myymässä kalentereita. 

Montako tuntia partiolaiset ovat olleet kauppojen luona tänä vuonna myymässä kalente-

reita? Tänä vuonna partiolaiset ovat saaneet käydä myymässä S-marketilla, Halpa-Hallilla, 

Liminganportilla ja Tupoksen ABC:llä. Haastatteluhetkellä kaupoilla on myyty yhteensä 12 

tunnin ajan kalentereita, kertoo Hanna. Korttimaksumahdollisuus oli käytössä jo viime 

vuonna. Kaikki ovat olleet sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Vakiovastaus ”ei ole käteistä” ei 

ole enää este adventtikalenterin ostamiselle. 

Kuinka jäsenrekisteri Kuksa on toiminut kalenterimyynnissä? Viime vuonna ja tänä vuonna 

on kalenterimyynnissä ollut apuna jäsenrekisteri Kuksa. Sieltä johtajat ovat voineet tarkistaa 

kalenterimyyntitilannetta yleisemmin. Samoin johtajat ovat voineet merkitä oman ryhmänsä 

kalenterimyynnit Kuksaan, jolloin myös vanhemmilla on mahdollisuus tarkistaa oman lap-

sensa kalenterimyyntitilanne. Tätä ominaisuutta johtajat eivät ole paljon käyttäneet.  Apuna 

kalenteritontuilla on Eijan tekemä Excel-taulukko. Ilman sitä olisi aika pihalla, Hanna naurah-

taa. 
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Kuksaan on tänä vuonna tullut lisää uusia ominaisuuksia. Eija kertoo, että Kuksa on hyvä työ-

väline kalenterimyynnissä lippukunnalle seurannan tasolla. Sitä kautta tilataan myös 

adventtikalenterit, palkinnot ja muut adventtikalenterien myyntiin liittyvät materiaalit. Toki 

Kuksaa voi aina kehittää lisää, Eija jatkaa. 

Mitä terveisiä kalenteritontuilla on johtajille? Toivottavasti kaikki johtajat tulevat paikalle yh-

teisiin tilaisuuksiin, joissa kerrotaan kalenterimyynnin tavoitteista ja kannustimista. Samoin 

jäsenrekisteri Kuksassa pitäisi jokaisella olla yhteystiedot ajan tasalla, vähintäänkin puhelin-

numero ja sähköpostiosoite tulee tarkistaa. Kalenteritontut heittävät myös johtajille 

kysymyksen: Mikä olisi houkutin, jolla seik-

kailijat ja sitä vanhemmat saataisiin 

kalenterimyyntiin mukaan? Eija vinkkaa 

myös, että varsinkin seikkailijoiden ja isom-

pien partiolaisten kanssa kannattaa mennä 

Tupoksen ABC:lle myymään kalentereita. 

Siellä pysähtyy vuosittain noin pari miljoo-

naa asiakasta, joten markkinarako 

kalentereille on hyvä. Kalenterimyyntiin 

voisi jokainen suhtautua iloisesti ja luotta-

vaisesti. Kaikki on kiinni siitä, että uskaltaa 

kysyä, haluaako joku ostaa partiolaisten 

adventtikalenterin. Aika moni haluaa, to-

teavat Eija ja Hanna. 

Tämän vuoden kalenterimyynti on ollut yllätyksellinen. Kalentereita on haettu ennätysmäärä 

ja koskaan aiemmin ei kalenteritonttujen kalenterivarasto ole ollut tyhjä. Nyt on ollut aika-

ajoin pulaa kalentereista. Piiriltäkin kalenterit ovat olleet jo kauan loppu. Haastatteluhetkellä 

laatikossa oli vain 23 kalenteria. 

Ensi vuoden suhteen kalenterimyynnistä vastaavan tai vastaavien pesti on avoinna.  Toiveissa 

on, että siihen tulisi joku nuori, jota Hanna ja Eija ilomielin tukevat. Kampanjapäälliköille on 

tarjolla todella paljon materiaalia, jota voi muokata. Alusta asti ei niitäkään tarvitse tehdä.  

Myös Hannan ja Eijan käyttämä Excel-taulukkopohja löytyy seuraajalle.  Homma soveltuu 

erinomaisesti PJ-työksi sellaiselle, joka on kiinnostunut myynnistä, markkinoinnista, talou-

desta ja projektijohtamisesta. Halukkuudesta hommaan voi ilmoittaa vaikka heti esimerkiksi 

Eijalle tai Hannalle. Piirin tarjoama kampanjapäällikkökoulutus oli tänä vuonna jo syyskuun 

lopussa, joten varsinainen kalentereihin liittyvä työ alkaa hyvissä ajoin syksyllä. Näin kalente-

rimyynnistä vastaavat voivat aloittaa suunnittelun jo syys-lokakuun vaihteessa ja myynnin 

aikataulusta voi tiedottaa riittävän aikaisin. Hannalta ja Eijalta löytyy myös tukea hommaan, 

molemmat lupaavat.      Mona 
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Tämän pitäisi olla itsestään selvyys jopa sudenpennuille, mutta asia ei näin olekaan. 

Nimittäin RUOKAILUVÄLINEET: 
a. Niiden pitää olla särkymättömät (ei posliiniset/lasiset/paperiset/yms.), esim. muoviset tai 
emaliset. 
b. Ruokailuvälineet pitävät sisällään: lautasen (mielellään syvä), mukin, haarukan, veitsen ja 
lusikan. 
c. Ruokailuvälineet säilytetään kankaisessa pussissa. 
d. Astiapyyhe on hyvä olla mukana, mutta kesäleirillä astiat kuivaavat kyllä pussissaan, jos 
ovat siellä irrallaan. 
Mikäli varallisuus riittää, voi ostaa retkeilyyn tarkoitetun ruokailuvälinesetin, joka pakkautuu 
kätevään pakettiin. Muista että myös (puhdas) saunakauha, muovilusikka ja –muki passaavat 
aivan mainiosti. 

Waarien joukkoon on liittynyt kolme uutta Waaria päivämäärällä 4.12.  

Severi Nyman 39 157 16 

Juuso Saarela 39 158 16 

Roope Sangi 39 159 16 
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Jos epäilet omaa, tai kaverisi kuntoa ennen 
vaellusta, kannattaa harjoitella pitkien mat-
kojen kävelyä suorittamalla esimerkiksi 
rakkomarsseja. 

Kesävaellukselle kannattaa pakata ainakin 
kahdet villapaidat ja hupparit, jos tulee 
kylmä. Lisäksi rinkan sadesuojahan on vain 
turhaa lisäpainoa, sillä kesällä ei sada. 

 

Tarvitset: annoksen pitsataikinaa, sopivat täytteet, foliota, leivinpaperia. Kaulin ja muut 

leipomisvälineet voivat helpottaa tekemistä mutta eivät ole pakollisia. 

Taikinan teko ei ole tämän jutun pointti, joten emme sitä tässä 

selosta. Ohjeita erilaisiin pitsapohjiin löytyy reseptikirjoista ja 

netistä hakusanalla pitsapohja. Täytteet ovat aivan vapaava-

lintaisia, laita mistä tykkäät. Muista kuitenkin 

tomaattikastike/ketsuppi ja juusto. 

1. Pyörittele foliosta rullia paistinpannulle ja laita niiden päälle 

pala leivinpaperia. Paistinpannulle muodostuu näin ikään kuin 

ritilä, jonka päälle pitsa tulee. 

2. Tee taikinasta pannulle sopivan kokoinen ja tarpeeksi ohut 

pohja. Laita se leivinpaperin päälle. 

3. Laita tomaattikastike, täytteet ja juusto pitsapohjan päälle. 

4. Asettele pitsan päälle foliosta tehty kupu. Varmista tässä vai-

heessa vielä, että pitsapohja ei koske paistinpannuun pohjasta, 

ja että päälle tuleva folio peittää pitsan kokonaan. 

5. Paista nuotiolla n. 20 minuuttia. 

6. Lopputulos onnistuu enemmän 

tai vähemmän, mutta testaamalla 

tässäkin oppii tunnistamaan riski-

kohdat! (Toimittajan huomautus: 

molemmat pitsat ovat ensikertalaisen 

tekemiä, joten kyllä pitsa voi onnistua 

heti hyvin) Hyvää kuitenkin var-

masti tulee. 

Ja samalla periaatteella voit tehdä pitsaa myös trangian 

pannulla.  
Kuvat samoajien päätösretkeltä keväältä 2016.   Juulia 
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18.-19.11. Kämpällä  
Aloitimme leirin perjantai-iltana seitsemän maissa. Vahvuus: 14 Oravan-
marjaa, 9 Tuomenmarjaa, 4 johtajaa ja 5 Karpaloa apuna. Ensimmäisenä 
illalla ohjelmassa oli majoittuminen ja miniatyyri-lipputankojen tekoa. Ilta-
nuotiolla saimme nauttia todella monesta esityksestä verrattain leiriläisten 
määrään. Sitten nukkumaan. Yöllä hirmuiset yöherättäjät tekivät visii-
tin kämpälle ;)  
 

Lauantaina aamuna aamiaisen jälkeen alkoi koulu-
tus. Suoritimme Vastuullinen kuluttaja-
merkin. Seikkailijat tekivät kololle kierrätysastioi-
den infokortteja, ja kämpällä ja kololle 
energiansäästövinkkitaulut. Sitten päästiin Ha-
mina-koulutukseen, eli ruuan laittoon; 

makaronimössö ja paksukaisia trangialla.  

Aikataulu vähän venyi, mutta lopulta kaikki pääsivät kotiin, paitsi Kar-
palot jäivät vielä toiseksi yöksi suorittamaan nälkämerkkiä.  

 
 

                             

”Miksi minä en onnistu” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Maria 

 

Kysy?- PJ vastaa! Tarviiko retkellä/leirillä olla aikuista? 

Leireillä, sudenpentujen ja seikkailijoiden yöretkillä sekä sudenpentujen päiväretkillä tulee 

olla mukana täysi-ikäinen, jossain tapauksissa useampikin. Tarpojat ja samoajat voivat ret-

keillä oman samoajaikäisen vartionjohtajansa kanssa. 

Laita oma kysymyksesi Kuksan postilaatikkoon tai lähetä kuksa(at)niittykarpat.fi! 

 

Leiriräppi 
Täällä on kolme kovaa ryhmää 

Onko se ihan tyhmää 
Ei! 

Tuomenmarjat rulaa 
Karpaloilla mene lujaa jou 

Pienet marjat oravat 
Joukkoon hurjaan sopivat 

Hip hei huraa 
Silmilles saat kuraa 

Jos yrität yötä häiritä 
Sitten saat kyllä märistä 
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Tässä Kuksan upouudessa palstassa vertaillaan kaikenlaisia asioita pullan syömisestä kuun 

mittaamiseen. Ja pullansyönnistä puheenollen, sehän on tämän kerran aihe! Kysymys siis 

kuuluu ja tätä on varmasti moni miettinytkin ja yöunia menettänyt: Onko pullaa parempi 

syödä lusikan koveralla kupinmuotoisella päällä, vaiko kenties tikunmuotoisella pidikeosalla? 

Kuksa otti tästä selvää supersalaisessa kokouksessaan ja tämä on testin tulos: 

”Testitulokset yllättivät meidät täysin!” Maria selosti: ”Kaikista ennakkoluuloista huolimatta 

pullan syöminen tikkuosalla oli helpompaa! Pullaa ei ole luotu syötäväksi lusikalla tai kupeilla, 

vaan se on ennen muinoin seivästetty tuoreena luonnosta! Eli luonnollisin tapa syödä pullaa 

on seivästää se tikunnokkaan.” 

   
Testipullat ja lusikat                     Pullan tikkuosalla syöminen                  Pullan syöminen kuppiosalla 

-Petteri 
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Sudenpentujen tammikuiselta uimahallireissulta se ajatus lähti, mitä jos meidän perhe oike-
asti suuntaisi kesälomalla perinteisten huvipuistojen yms. sijaan Partiolaisten suurleiri 
Roihulle -ilmoittautumisaikaa oli vielä jäljellä.  

Perheemme ainoa partiolainen Kalle(8) oli kovasti innostunut ajatuksesta ja sai Kaisa-Ake-
lan innoittamana sekä äidin, että pikkuveli Tommin(6) mielenkiinnon heräämään partioleiriä 
kohtaan -Sinne voisi lähteä, vaikkei olisi vielä partiolainen (EVP). Lasten kanssa sit-
ten googlailtiin Roihua ja mietittiin uskallettaisiinko lähteä Roihulle ja vielä ihan koko leirin 
ajaksi? Olin jokseenkin ihan varma, etten IKINÄ MITENKÄÄN saisi miestäni Artoa ylipuhuttua, 
miksi lähteä kesälomalla kymmeneksi päiväksi asumaan telttaan keskelle metsää, olemaan 
päivät ”töissä” ja vielä maksamaan kaikesta tästä huvista!? No, jotenkin kuitenkin onnistuin 
vakuuttamaan mieheni - ”samalla rahalla saisimme vain muutaman yön huvipuistoreissun 
hotelleineen ja ravintolaruokineen, leirimaksu sisältää neljä ateriaa päivässä, lapsille olisi jo-
kaiselle päivälle ohjelmaa ja aktiviteetteja, lapset saisivat uusia kavereita, on siellä Kallen 

lippukunnasta väkeä -kyllä ne varmasti aut-
taa tarvittaessa, leirikokemus jää lapsilla 
mieleen iäksi, tehdään jotain erilaista, kyllä 
me löydetään sullekkin mielekästä teke-
mistä". Niin me sitten löydettiinkin pesti-
kehittimen kautta mielekästä tekemistä 
meille molemmille, miehelleni paikka Moot-
toriaktiviteetti tiimissä (Samoajaohjelma) ja 
minulle kuvapajaohjaajan paikka Tarpojien 
Luovuuslaakson #DIYpics-tiimissä.  

Hakeuduin kuvapajaohjaajan pestiin, koska minulla oli aikaisempaa kokemusta valokuvauk-
sesta opiskelujen sekä työkokemuksen kautta. Itsestä tuntui turvalliselta lähteä tekemään 
jotain sellaista, johon koin jo (ainakin osittain) valmiiksi karttuneen osaamista. Muutoinhan 
olin ummikkona partiossa ja koko partiotoiminta sekä leirielämä olivat itselleni täysin 
uutta. Kuvapajan kympit (vastaavat johtajat) Sini ja Meeri olivat molemmat kokeneita partio-
laisia. He olivat suunnitelleet ja organisoineet pajan toiminnot sekä työvuorot selkeiksi, joten 
keltanokka pestiläisenä pajan toimintaan pääsi helposti mukaan. Kympeillä oli lisäksi myös 
taito opastaa EVP:lle kuvapajan rakennustöissä kevytpeitteiden, kuormaliinojen sekä kä-
pysolmujen salat. Tiimimme kokoonpano oli melko kansainvälinen ja leirin aikana tiimissä oli 
tekijöitä (samoajia, vaeltajia ja aikuisia) mm. Ruotsista, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekeistä, 
Saksasta ja Sveitsistä.  

 #DIYpics-kuvapajassamme Tarpojilla oli mahdollisuus tehdä neljänlaisia kuvia; #Photo-
Booth eli photobooth-kuvia partiohistoriateemalla niin, että rekvisiitat askarreltiin 
vartioissa, #KiitosTackThankYou eli kiitoskuvia, joissa otettiin ryhmistä valokuvia kera liitu-
taulujen, joihin sai kirjoittaa kiitoksia muille leiriläisille, tekijöille tai ryh-
mille, #CollageCamp kollaasikortteja, eli askarrella kuvia kollaasitekniikalla sekä 
 #MindfulnessMoment värittää valmiita värityskortteja (kuten aikuisten värityskirjoissa).  
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Pestipäivistä yksikään ei ollut samanlainen, vaan 
sain työskennellä kuvapajamme sisällä jokaisena 
päivänä eri toimintapisteessä niin ohjaajan kuin 
valokuvaajan roolissa. Yhden pestipäivän vietin 
aurinkotuolissa löhöten ja ”nörtteillen”, tehden 
kuvankäsittelyä jo otetuille valokuville. 

Kuvapajan mahtavat kympit osasivat huolehtia 
myös pestiläistensä jaksamisesta ja mukaan mah-
tui yksi ihan kokonainen vapaapäivä. Tämä ihana päivä oli ensimmäinen hetki ”omaa aikaa” 
viikkoon lasten ja miehen ollessa omissa ohjelmissaan. Mitä luksusta olikaan käydä ihan kai-
kessa rauhassa lämpimässä suihkussa, kierrellä leirisuoran kojuissa sekä käydä Keitaalla 
askartelemassa nahkaranneke leirimuistoksi.   

Meidän perheen aikuisten 100% pesteissä olemiset koko Roihun ajalla mahdollistivat perhe-
leiri Riehun kouluikäisten ohjelma sekä Riehun päiväkoti Metkula. Riehu järjesti koulu-
ikäisille (ei-vielä-tarpoja-ikäisille) lapsille kuusi erilaista ohjelmalaaksoa, joissa he kiersivät 
päivät pestattujen saattajien kanssa. Metkulan päiväkoti tarjosi pienimmille lapsille joka 
päivä vaihtuvan ohjelmapisteen sekä 5-6-vuotiaille päiväkotilaisille mahdollisuuden osallis-
tua kouluikäisten ohjelman kolmeen ohjelmalaaksoon puoli päivää. Ohjelmissaan lapset 
pääsivät mm. Vesilaaksossa kirkkoveneen kyytiin, Riehuhaikilla tutustumaan, mitä tapah-
tui leirin eri toimintojen kuten esimerkiksi paloaseman tai  leirisairaalan kulisseissa sekä 
Apilalaaksossa pomppimaan pomppulinnassa ja pelaamaan Afrikantähteä todella isossa mit-
takaavassa.   

Kymmenen päivää koko perheen voi-
min ummikkona partioleirillä oli osin 
haastava, mutta samalla niin hieno ja 
ainutlaatuinen kokemus, että sitä 
muistellaan hyvillä mielin vielä vuo-
sienkin päästä. Perheen kuopuksella 
on selkeä suunnitelma tulevan harras-
tuksen suhteen -partioon on 
päästävä. Tämä Roihulla EVP löysi it-

sensä 
lokakuussa Akelakoulutuksesta ja tätä 
ny-kyä keskiviikkoillat vierähtävät Ko-
tikololla Lumikoiden kanssa 
touhutessa.  

Aikuisena voi oikeasti aloittaa par-
tion,  
 

Kati Mehtomaa  
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Viime kesäisen leirin loppuraportti on kasassa ja leiri paketissa, mutten malta olla palaamatta 

vielä leirimuistoihin aikuisen partiolaisen näkökulmasta. Nimittäin lähes kymmenen vuoden 

”partiohorroksen” jälkeen lupauduin syksyllä 2014 yllättäen ja pyydettäessä kahteen pestiin: 

Akelaksi sudenpentulaumaan sekä elämäni toistaiseksi ensimmäiseen Suomen Partiolaisten 

pestiin, koko vuoden suurimman nuorisotapahtuman eli Finnjamboree Roihu2016 taloustii-

miin Kontrolleriksi*. Kumpaankin pestiin aloin pitkän partiotauon jälkeen, enkä ole katunut: 

kun syksyn 2014 partiokausi alkoi pyöriä ja sain sudenpentujen suorituskirjan käteeni minut 

valtasi innostuksen lisäksi välitön kiitollisuuden, onnen, ja tuttuuden tunne – tunne siitä että 

olin tullut harharetkiltäni takaisin omieni joukkoon! 

ROIHU – keskusjärjestön partiopestissä!  

Laumaillat olivat pyörineet pari kuukautta kun sain puhelun nuoruusajan lippukunnastani Pa-

teniemen Polunpolkijoista. Omaan pettämättömään tyyliinsä Roihun Talouspäälliköksi 

pestattu Taru ensin kehui minulta partiohuivin solmuun, ja tiedusteli sitten innokkuuttani tu-

levan suurleirin taloustiimiin Kontrolleriksi*.  Tarun voitelu vei  partiominältäni äkkiä  jalat 

alta ja homma oli pestikeskustelua vaille sovittu.  

Varsinainen roihupestini kesti 1,5 vuotta alkukeväästä 2015 leirinjälkeiseen syksyyn 2016. 

Toimin taloustiimissä Kasvatuksen ja Resurssin kontrollerina, mikä tarkoitti sitä että minulla 

oli tiiminvetäjänä leirin talouspäällikkö ja kollegoina kolme muuta kontrolleria. Käytännössä 

laadimme ohjeistuksia, koulutimme, vastasimme kysymyksiin, läpikävimme budjetteja, tar-

kastimme saapuvia laskuja, seurasimme toteutuneita kuluja ja autoimme tarvittaessa 

hankintatiimiä. Osallistuimme laajennetun leiritoimikunnan kokouksiin sekä omien osa-alu-

eidemme johtoryhmien kokouksiin säännöllisesti ja muihin kokouksiin tarpeen mukaan tai 

pyydettäessä. Suurin osa kokouksista hoidettiin etänä esimerkiksi Skypen välityksellä, kasvo-

tusten kokoonnuttiin kuutisen kertaa tuon puolentoista vuoden aikana. 

Leirin tekoon osallistuminen taloustiimissä oli palkitsevaa minusta siksi, että olin mukana 

suunnittelussa jo alkumatkalla ja toisaalta siksi että talous liittyi kaikkiin leirin toimintoihin 

tavalla tai toisella, joten leiristä sai melko hyvän kokonaiskuvan. Erityisesti minusta oli mu-

kava seurata kasvatuksen suunnitelmia, ja käydä leirillä paikan päällä katsomassa, miten 

suunnitellut ohjelmat käytännössä toteutuivat. Leirin aikana olin töissä pääleiritoimistolla 

6/8 leiripäivänä, ja pesti jatkui vielä leirin jälkeen uskomattoman laskuvyöryn taklaamisen 

merkeissä. Yleisesti ottaen pestin kuormittavuus vaihteli aika paljon ajankohdasta riippuen. 

Parhaimmillaan [pahimmillaan] sain toimia kontrollerina 20-30 tuntia viikossa, joinakin viik-

koina ei tarvinnut tehdä mitään. Osa hommista oli onneksi sellaisia että niitä pystyi tekemään 

yöllä, ja sieltähän se pienten lasten äiti lisätunnit päiväänsä ammentaa! 
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Kerran pestissä – Aina pestissä? 

Kun mietin Roihua jälkeenpäin ajattelen, että tärkeintä on se ketä opin tuntemaan ja miltä 

leirin teko tuntui. Olen iloinen kaikista niistä uusista ihmisistä, jotka olen oppinut tuntemaan 

pestini aikana. Heitä täytyy olla pitkästi toistasataa ympäri Suomen – ja toinen toistaan mah-

tavampia tyyppejä! Lisäksi olen ylpeä ja hieman hämmentynyt siitä miten hieno ja 

ikimuistoinen leiri me saatiin aikaan. Kyllä yhteistyössä on uskomatonta voimaa! Se tapa jolla 

Roihua tehtiin puhutteli minua: ilon kautta, haasteita pelkäämättä, hyvässä hengessä, toisia 

kunnioittaen, keskustellen, luottaen ja auttaen.  Roihun johtamisfilosofiana oli, että tekijät 

ratkaisivat itse oman vastuualueensa asiat. Jokaista kannustettiin kyseenalaistamaan totut-

tuja toimintamalleja ja kysymään miksi. Tässä jengissä leirin tekeminen tuntui antoisalta, 

innostavalta, uudelta ja itseäni suuremmalta! 

Moni Roihulainen on jo etsinyt itselleen seuraavan pestin SP:ltä tai piiriltä. En voi kuin ihailla 

sitä intoa jolla tätä vapaaehtoistyötä meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi tehdään! Minun tä-

män hetken pestini ovat lippukunnassa, mutta käyn säännöllisesti katsomassa avoimia 

hakuja ja uskon, että joku päivä [tai yö] ihan yllättäen tulen hakeneeksi uuteen seikkailuun. 

Partiopestissä on se etu työelämään verrattuna, että voi valita sellaisen pestin joka kulloinkin 

itseä kiinnostaa: tällainen toimistorotta voi hakeutua esimerkiksi melontaoppaaksi, muonit-

tajaksi tai meemivelhoksi [tai sinne tuttuun toimistoon] - vain oma kokeilunhalu on rajana. 

Suosittelen kokeilemaan! 

Eija Kangas 

Ps. Lippukunnan avoimia pestejä voi kysellä Niittykärpistä Makelta. Keskusjärjestön eli SP:n 

avoimet pestit löytyvät täältä  http://toiminta.partio.fi/ajankohtaista/avoimet-pestit ja Piirin 

pestit täältä http://www.pohjanmaa.partio.fi/content/avoimet-pestit 

*) mikä ihmeen kontrolleri?? Termi on lainattu yritysmaailmasta, jonne nimitys on johdettu alunperin eng-

lanninkielisestä sanasta ’control’, joka tarkoittaa hallintaa, ohjaamista, valvomista, tarkastamista, ja 

varmistamista. Controller on taloushallinnon asiantuntija.  

http://toiminta.partio.fi/ajankohtaista/avoimet-pestit
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Roihu -suurleiriä oli tekemässä noin 3000 vapaaehtoista - ei mikään pieni joukko! Kun asiaa 

miettii, on oikeastaan melko uskomatonta ja ihailtavaa että näin upea kokemus tehtiin lähes 

kokonaan vapaaehtoisvoimin – ainoastaan projektipäällikkö sekä kirjanpitäjät SP:n toimis-

tolla olivat palkattuja. Ensimmäiset pestaukset tehtiin jo kolme vuotta ennen leiriä, ja siitä 

lähtien vapaaehtoisten muodostama organisaatio kasvoi tasaista tahtia. Roihu tarjosi vapaa-

ehtoisille monipuolisesti erilaisia työtehtäviä eli pestejä aina leirin vesijohtojärjestelmän ja 

tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta ohjelman sekä ravintoloiden ja leirilääkinnän pyörit-

tämiseen asti. 

Mikä on pesti? (KoVa –koulutusaineistosta) 

• Pesti on aikuisen johtajan tehtäväkokonaisuus.  
• Pestaaminen on prosessi, johon kuuluu tuesta, koulutuksesta ja palautteesta huoleh-

timinen koko pestin ajan.  
• Pestin pituus tulee sopia pestikeskustelussa. 
• Pesteillä hahmotetaan työnjakoa lippukunnassa/piirissä/keskusjärjestössä/projektissa 
• Pesti on pestattavan väline tuen saantiin, toisaalta pestaajan väline johtajien rekrytoin-

tiin. 
 

Partiopestin periaatteet 

• Jokaisella aikuisella on oikeus toimia tehtävässä, jossa on mahdollisuus onnistua ja joka 
on haastava, kiinnostava ja kehittävä. 

• Jokaisella on oikeus saada koulutusta, palautetta ja tukea.  
• Jokaisen tehtävän sisällöstä sovitaan yhdessä. 
• Jokaisella on oikeus tietää, paljonko aikaa tehtävä vaatii. 
• Ketään ei ole tarkoitus pakottaa mihinkään tehtävään.  

 

Niittykärpät Roihupesteissä 

Niittykärpistä oli suuri joukko aikuisia Roihua tekemässä, ja useimmilla oli myös alle kouluikäi-

siä lapsia mukanaan. Puhutaan siis todella koko perheen harrastuksesta ja leiristä! 

Seuraavassa on lista meistä pesteissä, tiimiläisinä tai mahdollistajina toimineista henkilöistä: 

-  Vesku Mällinen / Pre- raksa, raksa- ja purkuleirillä sekä Logistiikka- ja varastokymppinä 
[annetaan huraa -huudot Veskun neljän viikon leirielämälle!] 

- Katja Katariina Nopanen, Markku Nopanen, Tiina Saukkoriipi-Haapala, Jerry Haapala / 
Talouskymppeinä 

- Riikka Kilpeläinen / Sairaalan kymppi 

- Paulus ja Susanna Tokola /  Leirilääkäreinä 

- Timo Miettinen / Keitaalla Karaokeisäntänä 

- Meri Pietilä / Yhteistyön KV-tiimissä 

https://www.facebook.com/vesamatti.mallinen
https://www.facebook.com/katja.nopanen
https://www.facebook.com/markku.nopanen
https://www.facebook.com/tiina.saukkoriipihaapala
https://www.facebook.com/kilpelainenr
https://www.facebook.com/susanna.kylmanen
https://www.facebook.com/timiett1
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- Jonna Härmä / Kehittämöllä 

- Katja Forsström  / Riehuhaikilla rastipäällikkönä palokuntarastilla 

- Maija Lumme kymppinä Tiki-baarissa tiiminsä kanssa Ansku Lithovius, Aino-Eeva Litho-
vius, Mikko Paakkolanvaara, Iiris Lukkarinen, Elina Luhta, Virve ja Matti Suoaro 

- Markku Korhonen, Jaakko Korteniemi, Tiina Puonti, Eero Lumme, Jukka-Pekka Pie-
tila, Jukka Maalo, Markus Ilmonen / Leirilippukunnassa johtajina ja luotseina  

- Kaisa Maalo / Riehun hengellisessä tiimissä 

- Kati Mehtomaa / Tarpojien Luovuuslaaksossa Kuvapajaohjaaja 

- Arto Mehtomaa / Moottoriaktiviteetti -tiimiläinen Samoajaohjelmassa 

- Reetta Ojanperä / kyläsairaanhoidossa sairaanhoitajana 

- Eija Kangas /  kontrolleri taloustiimissä 

- Pyry Lahdenperä ja Anni Suvanto  / Leiriradiossa 

- Anni-Mari Leppäniemi / Kahvilassa 

- Mari Hurskainen / eläinvastaavana tarpojalaaksossa 

- Ossi Pietilä /tarpojien minä-laakso.  

- Sanni Pietilä / samoajien aatepelin pelinvetäjä. 

- Lisäksi raksaleirillä ja perheleirissä muiden pestissä olon mahdollistivat  Kankuli, Heikki 

Kilpeläinen ja Hanna Korteniemi 

Listalla on ainakin 40 henkilöä, saattaapa joku vielä puuttuakin. Huomionarvoista tässä lis-

tassa on se, että moni aikuinen oli  ensimmäistä kertaa partioleirillä, tai ehkä jopa 

ensimmäistä kertaa partiossa!  Tällaisista tekijöistä käytetään nimitystä EVP eli ei vielä parti-

ossa. Ensimmäisiä leiri- ja/tai partiokokemuksia keräsivät ainakin Tiina S-H, Jerry, Paulus, 

Katja, Kati, Arto ja Hanna – mahtavaa heittäytymistä aloittaa suurleiriltä! 

Todella vaikuttava lista leirintekijöitä, kiitos kaikille antamastanne panoksesta! 

Eija Kangas 

 

 

 

 

Tiesitkö että Roihun pestejä olivat myös esimerkiksi Muumipolun ohjaaja, varavoi-

mamestari, tulkki, DJ, säveltäjä, meemivelho, toimintavälinekymppi, rentouttaja, 

erityisruokavaliokokki, kalastusopas, tulipalokymppi… 

 

https://www.facebook.com/katja.forsstrom.5
https://www.facebook.com/maija.lumme
https://www.facebook.com/ansku.lithovius
https://www.facebook.com/ainoeeva.lithovius
https://www.facebook.com/ainoeeva.lithovius
https://www.facebook.com/mikko.paakkolanvaara
https://www.facebook.com/iiris.lukkarinen.9
https://www.facebook.com/markku.korhonen.378
https://www.facebook.com/jaakko.korteniemi
https://www.facebook.com/tiina.puonti
https://www.facebook.com/eero.lumme.7
https://www.facebook.com/jukkapekka.pietila
https://www.facebook.com/jukkapekka.pietila
https://www.facebook.com/jukka.maalo
https://www.facebook.com/kaisa.maalo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/kati.mehtomaa
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Nipa Niittykärpän elämää 

Hei! 

Olen Nipa Niittykärppä, aika tuore partiolainen – tai oikeammin partiolaisten maskotti. 

Jos vielä tarkennetaan, niin Limingan Niittykärppien maskotti. Virallinen syntymäpäiväni 

on 1.10.2016 ja nimipäivääni vietän 6.12. 

Lähden mielelläni mukaan partiolaisten retkille ja leireille. Mukanani kulkee päiväkirja, 

johon voi kirjoittaa puolestani reissun kuulumisia. Tältä palstalla voit myös lukea kuulu-

misiani. 

Jos haluat minut mukaan, ota yhteyttä Monaan: mona.rintala@niittykarpat.fi tai 040 

5577 432 

 

EkoMetässä: 1. vuoden sudarien yöretki 

Nipa pääsi kololle opettelemaan ympäristönsuojeluasioita. Mukana oli 18 innokasta eka-

luokkalaista, joista monet olivat ensimmäisellä yöretkellään nyt. Rastit menivät 

mallikkaasti ja niiden jälkeen söimme iltapalaksi hodarit ja kaakaota. Sen jälkeen läh-

dimme yläkertaan iltanuotiolle. Siellä lauloimme Mötistä (miten ällöttävää), söimme 

matoja ja katsoimme hienon esityksen. Sitten olikin aika mennä nukkumaan. Yö meni hy-

vin, vaikka nukkumattia piti vähän odotella. 

Aamulla teimme trangialla puurot HAMINAn hengessä varsin vetisessä kelissä. Nipa 

toimi ylimpänä valvojana. Puuro oli Nipan mielestä herrrrrrrkullista!  

Vadelmat & Lumikot 

Kalenterimyynnissä 

Nipa myi sudarien kanssa kalentereita Tu-

pos ABC:llä marraskuussa. Kohtuullisen 1,5 

tunnin aikana Nipan ja sudarien käsistä 

lähti 14 kalenteria. Myyntipaikka oli mainio 

lämmin sisätila ja asiakkaita kulki paljon. 

Myyntiä siivitti korttimaksumahdollisuus 

by iZettle. Kalenterikamppanja päättyy 

marraskuussa, sitten vain odotellaan pal-

kinnot ja orientoidutaan ensi vuoteen. 

Kiitos kaikille kalenterimyyjille ja ostajille! 

 

Kuvassa Nipa sekä Milla, Siiri ja Hilla Pihliksistä ja Helka Vadelmista 
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”Hyvä seikkailija, Täten ilmoitamme, että Si-

nulle on varattu paikka Tuhkapahkan Noitien 

ja Velhojen koulussa.” 

-Seikkailijaleiri 2016-leirikirje 

Seitsemäs lokakuuta 2016.  

Kohta se alkaa. 

Nämä ajatukset olivat varmasti monilla mielessä 

tuolloin. Tuhkapahkan Noitien ja Velhojen Koulun lu-

kukausi oli nimittäin tuolloin alkamassa. Jästit olisivat varmaankin kutsuneet sitä 

seikkailijoiden leiriksi. Mutta leirille osallistuneet nuoret noidat ja velhot tiesivät, että kyse 

oli jostakin paljon suuremmasta ja mahtavammasta. 

Koulun professoreista tuntui varmasti mahtavalta, kun he näkivät lähes satapäisen oppilas-

lauman saapuvan tietä pitkin Tuhkasenjärven rannassa sijaitsevan hirsisen koulurakennuksen 

luo. Oppilaat olivat valmistaneet taikasauvansa hetkeä ennen koululle saapumista. Nyt olisi 

vain pidettävä niistä huolta koko lukukauden ajan. 

Pian saapumisensa jälkeen oppilaat suorastaan taikoivat kaminatelttansa pystyyn (Velhojen 

teltat ovat aina sisäpuolelta suurempia, kuin miltä ne ulkopuolelta näyttävät). Lukukausi aloi-

tettiin iloisissa tunnelmissa. Valvojaoppilaat olivat raivanneet läheiselle saarelle 

iltanuotiopaikan, jonne siirryttiinkin pian tapahtuvaa lajitteluseremoniaa varten. 

Lajitteluseremoniaan siirryttiin jännittyneinä. Nuotion loimutessa rehtori Juulia Tavasti aloitti 

puheensa. Lajitteluhattu olikin ollut tänä vuonna ahkera, ja tehnyt työnsä jo etukäteen. Reh-

tori jakoi hatulta saamansa listan mukaan oppilaat neljään tupaan; Collaniin, Louhivuoreen, 

Jouhkiin ja Donneriin. (Tuvat oli nimetty Suomalaista partiotoimintaa edistäneiden Anni Col-

lanin, Verneri Louhivuoren, Kata Jouhkin ja Sven Donnerin mukaan.) 

Kun oppilaat oli jaettu tupiinsa, vuorossa oli valvojaoppilaiden vetämät tupaillat, joissa tutus-

tuttiin toisiin, harjoiteltiin partiotaitoja ja lopuksi hiljennyttiin. 

Kun Tupaillat oli saatu päätökseensä, käytiin iltapalalle, peseydyttiin ja alettiin nukkumaan. 

(Valvojaoppilaat olivat käyneet pistämässä tulet telttojen kamiinoihin jo aikaisemmin). 

Seuraavana päivänä olikin sitten oppituntien vuoro. Valvojaoppilaat luotsasivat kahteen ryh-

mään jaettuja tupia eri oppitunneille. Oppitunneilla opeteltiin kaikkea taikuuden historiasta 

muodonmuutoksiin harjoitellen siinä samalla ensi vuoden Hamina -17- vaellukselle tarvitta-

via suunnistustaitoja (leirillä suoritettiin suunnistusmerkit). 



Kuksa 3/2016 24 
 

Päivällisen jälkeen olivat vuorossa neljä vallinnaista oppiainetta ja myöhemmin illalla ”Seik-

kailu Tuhka-ahossa”, jossa ratkottiin erilaisia suunnistus-aiheisia tehtäviä. Iltapalan jälkeen 

oppilaat menivät nukkumaan telttoihinsa, kun valvojaoppilaat menivät kodalle.  

Seuraavana aamuna pakattiin tavarat ja purettiin teltat. Siivottiin myös yleisesti. 

Siivouksen jälkeen vuorossa oli erittäin tärkeä oppitunti; taikajuomatunti. Tunnilla opetettiin, 

kuinka trangian avulla valmistetaan maittavaa tortillamuonaa.  

Kun leirin loppu alkoi olla lähellä, kaikki kokoontuivat vielä sisaruspiiriin,  jossa paljastettiin 

leirin aikana annetut salaiset ystävät. Tärkein asia oli kuitenkin Tupapokaalin voittajatuvan 

ilmoittaminen. Jännitys tiivistyi, kun voittajatuvaksi julistettiin…  

Jouhki! (Tuvat olivat keränneet tupapisteitä muun muassa käyttäytymällä hyvin voittaakseen 

Tupapokaalin). 

Ja kaikki Tuhkapahkalaiset elivät onnellisina… Tuota… Ainakin siihen asti, kunnes joutuivat 
palaamaan Jästien pariin siivoamaan huoneensa ja purkamaan rinkkansa. 

Joona Pengerkoski, Louhivuoren   valvojaoppilas 

 

 

 Huhu kertoo, että mahdollisesti ensi ke-

väänä voisi ostaa itselle valmiiksi leikatun 

nuotioviittapohjan, joka sitten täytyy vain 

ommella.. Kuksa tarkkailee tilannetta. 
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Oletko koskaan miettinyt, mitä eroa on ha-
lolla ja klapilla? Luettuasi tämän, et enää 
mieti, vaan tiedät. 

Perinteisen ajattelun mukaan halko on 
määrämittainen, esim. metrin mittainen, 
polttopuu. Yleensä puu on halkaistu, ja 
juuri tästä halkaisemissanasta tuleekin 
sana halko. Monissa murteissa ja puhekie-
lessä pieniksi pilkottuja polttopuita 
nimitetään haloiksi. 

Harvemmin uunin, takan tai hellan tulipesä 
on niin suuri, että sinne mahtuisi tuo met-
rinen halko. Niinpä halkoja katkotaan 
lyhyemmiksi ja lohkotaan kirveellä vielä 
pienemmiksi. Länsi-Suomessa tällaista pil-
kottua polttopuuta kutsutaan nimillä klapi, 
klappi, lapi, klapu tai lapu. Ruotsalaisia on 
kiittäminen näistä sanoista, sillä kaikki ne 
perustuvat ruotsin sanaan klabb. 

Pilkottuja polttopuita sanotaan usein 
pilkkeiksi. Se on alkuaan itämurteiden 
sana, joka on levinnyt laajalti suomen kie-
leen. Pilke-sanan taustalta löytyy 
tekemiseen viittaava sana: pilkkoa. Joiden-
kin mielestä pilke ja klapi eivät tarkoita 
samaa asiaa. Joillekin pilke on huomatta-
vasti pienempää ja ohuemmaksi pilkottua 
puuta. 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin 
myös polttopuilla. Tarkoituksensa mukaan 
meillä on hellapuut, uunipuut, nuotiopuut, 
saunapuut ja niin edelleen. Nuo rakkaat 
puut ovat myös muualla suomen kielessä 
elävöittämässä sitä. Joku voi olla kuin 
puulla päähän lyöty, jollakin on pilke silmä-
kulmassa, joku on puupää ja joku toinen 
taas polttaa päreensä. Tajutakseen asia 
kunnolla on nähtävä metsä puilta, joku toi-
nen saattaa puhua puuta heinää.  -Mona 

Kuksan perinteisellä Samikset palstalla tutkiskelemme lippukuntaamme kuuluvia henkilöitä 

ja yritämme löytää heistä yhtäläisyyksiä julkisuuden henkilöiden kanssa. Tällä kertaa sil-

miimme osui henkilöitä velhomaailmasta. Yhdennäköisyys on huomattava, ja ehkä jopa 

Eppumme on kaapattu toiseen maailmaan jossa hän johtaa pimeyden joukkoja kohti Tyly-

pahkaa. 

  
Voldemort                         Lippukuntamme Eero ”Eppu” Lumme 
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Mitä ihmettä -palstalla ihmetellään kaiken-

laista kummaa ja outoa mitä on tapahtunut. 

Kuksan supersalaisen kokouksen aikana 

kolon pihalle ilmestyi suuri joukko tummapu-

kuisia henkilöitä. Näiden kummien otusten 

motiivia tai tarkoitusta ei tiedetä. Kuksa tark-

kailee tilannetta. 

 

Kuksan toimitukseen kantautui tieto 12.10. tapahtuneesta Limingan Niittykärppien nettisi-
vuihin kohdistuneesta iskusta. Suurimmat vauriot onnistuttiin estämään, mutta tällainen 
kumma otus jäi majailemaan sivuille. Kuksa tarkkailee tilannetta. 
 

Kasvissyöjän mietteitä 

Hei, olen Juulia ja olen kasvissyöjä. Heti alkuun myönnän, että silloin tällöin 

syön myös ekologisesti kestävää kalaa, mutta kala ja muut merenelävät ei-

vät ole kasviksia.  

Jokaisella on omat syynsä lähteä kasvissyöjäksi, ja kenenkään ei tarvitse 

olla kasvissyöjä, jos niin ei halua. En minä ole sitä mieltä, että kasvissyöjä 

olisi parempi ihminen kuin sekasyöjä. Mutta sitä ihmettelen, että miksi kas-

visruokaa vastustetaan niin voimakkaasti ja siihen kohdistuu niin suuria 

ennakkoluuloja? Saatetaan sanoa että ”en syö, se on pahaa” jos kuulee että 

ruokana on esimerkiksi soijamakaroonilaatikkoa. Mistä sinä voit tietää, jos 

et ole maistanut? Ja vaikka olisit maistanut jotain pahaa versiota soija-

makaroonilaatikosta, niin ei se tarkoita, että kaikki soijamakaroonilaatikot 

olisivat pahoja. Eri tekijä, eri ohje. Kyllähän lihamakaroonilaatikkokin on te-

kijästä riippuen eri makuista.  

Haluaisin siis rohkaista kaikkia maistamaan kasvisruokaa, sekä leirien ruo-

kalistojen suunnittelussa lisäämään yhden kasvisruuan liharuokien 

joukkoon. Kasvisruoka on pidemmällä aikavälillä mm. terveellisempää ja 

ekologisempaa. Näin Vihreä Lippu -lippukuntana ja etenkin Kestävä kulu-

tus -teeman aikana meidän tulisi kiinnittää huomiota näihin asioihin.  
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Sudenpennut 
Montako yötä on jouluun? Ei kovin montaa. Mon-
tako yötä on, kun näet taas partiokavereitasi? No ei 
siihenkään kovin montaa. Anna heillekin pieni jou-
lulahja tai kortti, jossa kerrot, että he ovat sinun 
kivoja partiokavereitasi. Sen jälkeen on hyvä jäädä 
joululomalle odottamaan partiokevään alkamista! 

Samoajat 
Älä murehdi vanhoja, vaan keskity tulevaan. Jos 
joku on mennyt ensimmäisellä kerralla pieleen, ei se 
tarkoita, että tulisi menemään uudestaan. Luota it-
seesi, niin muutkin luottavat sinuun! 
 

Seikkailijat 
Saatoit saada juuri saman ajatuksen, kun vieressäsi 
oleva Simo Sudenpentu. Ei se mitään, sinäkin voit 
muistaa joukkuekavereitasi näin joulun alla! Mutta 
tiesithän, että voit kertoa heille myös kuinka muka-
via ja hauskoja he ovat myös muulloinkin kuin 
jouluna? Kaikista on kiva kuunnella kehuja, kerro-
taan siis niitä toisillemme! 

Vaeltajat 
Voit jo tuntea, kuinka suklaa ja joulutortut tulevat 
tursuamaan korvista ulos. Mutta älä anna sen häi-
ritä, sinulla on partiossa monta mahdollisuutta 
lähteä sulattelemaan jouluruokia. Miltä kuulostaisi 
esimerkiksi hiihtovaellus umpihangessa keittodiee-
tillä? 
 

Tarpojat 
Elämässäsi ja partiossa lähestyvät uudet tuulet. Ne 
voivat olla pelottavia, salamyhkäisiä ja ehkä jopa 
mietit, että voisit jättää välistä? Ei kannata, sillä lu-
vassa on elämäsi seikkailu ja ikimuistoisimmat 
kokemukset, kunhan vain uskallat heittäytyä mu-
kaan! 
 

Aikuiset 
Hengitä sisäääään ja ulos. Ja vielä toisen kerran si-
säääään ja ulos. Mikäli se onnistui helposti, onnea! 
Olet jo hyvin joulufiiliksissä. Jos tuntuu, että stressi 
pukkaa päälle ja on vielä sata asiaa huolehdittavana, 
pyri karsimaan ylimääräiset tehtävät tai kysy apua 
niiden tekemiseen. Koskaan ei ole niin helppoa ja 
pientä tehtävää, että olisi kiellettyä pyytää jotain 
auttamaan. Yhdessä kaikki on kivempaa! 

http://www.niittykarpat.fi/

