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Limingan Niittykärppien oma lehti n:o 3/09

Peto-vartion Maija, Ellu ja Ansku voittivat partiotaitojen SM-kultaa.

Pestiin halutaan
LIPPUKUNTALEHDEN TOIMITTAJIA

Lippukunnan hallituksen sihteeriksi valit
tiin Jasse Lahdenperä. Jassen tehtäviin
kuuluu myös tiedotusta ja nettisivujen yllä
pitoa.

Limingan Niittykärppien Kuksa-lehti ha
kee toimituskuntaansa uutta lisäverta.
Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on
usein kamera mukana retkillä, etkä pel
kää käyttää sitä tai jos jaksat kirjoitella ly
hyitä juttuja partioseikkailuistasi.

Vuoden 2010 alusta lippukuntalehti Kuk
san päätoimittajana pestinsä aloittaa Ans
si Kulotie. Nykyinen päätoimittaja Mikko
Kuusela jatkaa Kuksan avustavana toimit
tajana. HL

Ryhdy toimeen ja lähettele tuotoksiasi
Hannulle ja Anssille.

Kämppävuorot

Täytettyjä pestejä
LNK:n hallitus valitsi marraskuun kokouk
sessaan Jari Hautalan ja Mika Rintalan
seikkailijaosaston johtajiksi. Jari ja Mika
tulevat Tapio Mattilan tilalle. Tapsa itse al
kaa luotsata samoajia.

Kämpän varauskalenteri ensi keväälle on
vielä tyhjä. Kämppävuoroja voi kysellä
kämppäisännältä p. 044-2128722. Toimi
nopeasti, niin saat varmemmin varattua
haluamasi päivät.
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Pääkirjoitus
Vuoden viimeinen Kuksa on nyt tässä.
Vuoden alussa tehdyn hienon päätök
sen mukaisesti Kuksa ilmestyi enem
män tai vähemmän säännöllisesti peräti
kolme kertaa. Ensi vuonna yritetään
saada ilmestymistahti tasaiseksi ja leh
teen lisää sivuja. Kuksan paperiversio
takin aletaan taas jakamaan. Lisäksi
pyritään siihen, että Kuksaa voi lukea

Kotikolon lisäksi myös Limingan kirjas
tossa.
Lisää sivuja Kuksaan saadaan, kun
kaikki kirjoittavat ahkerasti juttuja. Jutun
aiheen ei tarvi olla mikään ihmeellisen
hienokaan. Voitte kirjoittaa vaikka var
tion retkestä.
Hande

Maken tervehdys
Tervehdys kaikki partiokaverit! Vuosi al
kaa olla lopuillaan ja joulu lähestyy. Ku
lunutta vuotta tarkastellessa huomasin
etten ole pitkään aikaan ollut partioret
kellä tai –leirillä maastossa.
Olen kyllä muuten kulkenut luonnossa,
mutta yhteensattumien summana par
tioreissut ovat jääneet väliin. Kaipaan
niitä tosissaan. Erilaisten syiden takia
vanhempien ikäluokkien osalta Pökkelö
ei noussut pystyyn, Rover oli ylimääräi
senä liian myöhään ja väärässä paikas
sa samoin Rakkomarssi.
Emme jää taakse jääneitä juttuja mu
rehtimaan. Itse olen muuten ollut aikoi
hin tosi innostunut partiosta. Ajattelin
haastaa sinutkin innostumaan. Kun en
sivuosi tulee, lähdetään porukalla
maastoon retkille ja leireille.

Tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille on
Kilke lähestymässä. Lähdetään sinne
kin isolla joukolla.
Olen sitä mieltä että partiotoiminnan
suola on maastotoiminta. Jos jäämme
pelkästään kololle pyörimään, niin in
nostus huomaamatta laimenee ja unoh
damme retken ja leirin riemut ja koko
partiotoiminnan idean.
Puetaan siis vuoden alussa retkikamp
peet ylle ja uuden vuoden lupauksena
päätetään laittaa maastotoiminnassa
vauhti päälle.
Kiitän teitä jokaista erikseen aktiivisesta
toiminnasta ja yhteistyöstä ja toivotan
Rauhaisaa Joulua ja Siunausta vuodel
le 2010.
Terveisin Make
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Tasamaan talentit näyttivät taitonsa
Lippukuntamme sudarit retkeilivät mar
raskuussa partiokämpällä kirpakassa
pakkassäässä. Yöretken aikana lahjak
kaat ja lupaavat esiintyjät pääsivät näyt
tämään taitonsa niin iltanuotiolla kuin
yhteisessä musiikkiesityksessä. Kotiin
lähdettäessä kaikilla oli mukanaan
esiintyjä-jälki ommeltavaksi oikeaan hi
haan.

Toisen vuoden sudenpennut askarteli
vat retkellä pörisevät surriaiset ilmapal
losta, pyykkipojasta ja narusta.

Perjantai-iltana seikkailtiin pimeässä
metsässä. Kolme sudenpentua meni
ensin piiloon ja loput 60 lähtivät hetken
päästä etsimään. Tässä ollaan vasta
lähdössä ja kaikkia vähän jännittää!

Lauantaiaamuna nostimme lipun sal
koon ja aloitimme retkipäivän hyvillä
mielin.

Kolmannen vuoden sudenpennut as
kartelivat bassot Pringles-purkista, na
rusta ja pyörörimasta. Purkkibassoilla
voi soittaa jopa melodioita, myös heviä!
ARL
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METSÄSSÄ KAIKUU KILKE
Kilkkeen leirilaulu on nimeltään ”Met
sässä kaikuu Kilke”. Laulun on Säveltä
nyt: Milla Siren ja sanoittajina hänen li
säkseen ovat Henna Hyytiäinen ja Anni
Kosonen. Laulun on sovittanut Kaj Ka
nervavuori. Leirilaulua voi kuunnella
osoiteessa:
www.kilke.fi/kilkkeet/leirilaulu
METSÄSSÄ KAIKUU KILKE
Laitoin partsahuivin kaulaan.
Olen siis valmis seikkailemaan.
Lähdin mun frendien matkaan.
Kaikki on täällä taas.
Riemu valtaa meidän leirin,
tulkaa katsomaan.
Nauru seuraa, säkin kuulla voit sen.
Hei! Kilke metsässä kaikuu,
meistä se lähtee.
Fiilis meidät syliinsä sulkee
ja mukana kulkee.

Kilke metsässä kaikuu,
meistä se lähtee.
Fiilis meidät syliinsä sulkee
taas ja uudestaan.
Nautin tarpojan lailla (huolia vailla)
Hengaan niin kuin samoaja.
Projektit vaeltajalta hoituu
(ja hyvin hoituu)
Aikuinen mun tukena on.
Kaikkee hauskaa täällä tehdään,
tulkaa katsomaan.
Haikit, leikit, voit sä kokea ne.
Hei! Kilke metsässä kaikuu...
Uusii kavereit` löysin
(mut sukkani hukkui).
Muistot takataskussa on.
Kohta lähtö edessä koittaa
(justiinhan me tultiin).
Vielä me näemme taas.
Super leiri meillä täällä,
tulkaa katsomaan.
Huiput hetket, voit sä kokea ne.
Hei! Kilke metsässä kaikuu...

MORSE
Tämä
on
kuksan
ensimmäinen
morsejuttu.
voit
itsekin
käyttää
morsetusta
vaikka
salaviestien
kirjoittamiseen.
lisää
morsejuttua
seuraavassa
kuksassa.

LNK:lle voitto ryhtikisassa
Niittykärpät voitti Myötäpäivien paraatis
sa järjestetyn ryhtikilpailun. Ryhtikisas
sa arvosteltiin mm. lipun kantamista, ai
rueiden toimintaa, lippukunnan nimikylt
tiä, marssiosaston yhtenäisyyttä, asus
tusta, hymyä, hauskaa meininkiä, rivien

suoruutta, huudon reippautta ja kuulu
vuutta. Jari Hautala kävi LNK:n edusta
jana pokkaamassa kunniakirjan PP:n
syyskokouksessa Kokkolassa. Kunnia
kirja on nyt kaikkien nähtävillä Kotikolol
la.HL

Kuksa 3/09

5

Uusi Waari
Monia koitoksia ja luonnonvoimia uh
maten Jasse Lahdenperä läpäisi waa
ritestin ja on nyt oikeutettu kantamaan
viininpunaista barettia ja waarin kun
niakasta nimitystä.HL

P-PPP:n syyskokous
Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin syys
kokous pidettiin 11.10.2009 Tupoksen
toimintakeskus Vanamossa.
Ennen kokousta kokousedustajat osal
listuivat jumalanpalvelukseen Limingan
kirkossa. Kokouksessa keskeisenä
asiana oli vanhan partiopiirin lakkautus
asia. Puuduttavan pitkän keskustelun
jälkeen asiasta äänestettiin. Äänestyk
sen tuloksena oli, että piiri jatkaa toi
mintaansa. Tämä oli myös LNK:n kanta
asiaan.
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Ensi vuonna piirihallituksessa jatkavat
Jarmo ”Jami” Komulainen (KoVe), Han
nu ”Hande” Luukinen (LNK) ja Antti
”Aake” Kerola (TT). Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Markku ”Mälli” Lukkari
(PV), Minna Arvola (Samposet), Timo
Mäntyvaara (PV) ja Tiina Tienhaara ( ).
Pohjanmaan Partiolaisten perustamisen
jälkeen P-PPP:n toiminta on muuttunut
varsinaisesta partiopiiristä partiotoimin
nan tukiyhdistykseksi. Vanha piiri mak
saa nyt kaikkien pohjois-pohjalaisten
lippukuntien johtajakoulutuksen ja jakaa
lippukunnille kannustepalkintoja jokai
sesta koulutetusta johtajasta.
Niittykärppien kokousedustajia olivat
Jukka, Jukkis ja Taru. Riikka ja Jutta
hoitivat keittiöpuolta ja Anssi, Sami ja
Joona toimivat ovimiehinä ja hoitivat
käytännön järjestelyitä. Hannu edusti
kokouksessa P-PPP:n hallitusta ja toimi
kokouksen sihteerinä. HL

Partiotaitojen Suomenmestaruus Niittykärpille
Ansku, Ellu ja Maija, eli tarkemmin An
na-Riikka Lithovius, Elina Luhta (os.
Lukkarinen) ja Maija Lumme, ovat ki
sanneet jo monen monta vuotta partio
taidoista Peto-vartiossa. Kisainnostus
on tullut tyttöihin pikkuhiljaa, mutta vii
meiset viitisen vuotta Peto on kisannut
tosissaan ruskeassa sarjassa sm-tasolla
ja tämä panostus on palkittukin muuta
mia kertoja, mm. 2006 sm-hopealla ja
vihdoin tänä vuonna kirkkaalla kullalla.

partiotaitokisat ovat loistavaa ajanvietet
tä ja johtajahuoltoa – kerrankin saa itse
olla osallistujana ja nauttia muiden val
mistamasta ohjelmasta.
Kisan teema oli Afrikka, nimikin Nyota
ya Afrika on swahilia ja tarkoittaa Afri
kan tähteä. Teema näkyi lähes kaikissa
tehtävissä: käsityötehtävissä vartioiden
piti valmistaa afrikkalaisia soittimia, san
daalit kierrätysmateriaalista ja puukei
häitä; yksi suunnistus käytiin Afrikan
tähden kartalla; ruokatehtävänä oli val
mistaa perinteistä itä-Afrikkalaista ruo
kaa ja toisella rastilla puolestaan banaa
nisipsejä ja maapähkinävoita ja vartioi
den afrikkatietämystä testattiin useam
malla rastilla. ARL

Vuoden 2009 mestaruustaistot käytiin
Varsinais-Suomessa, Turun lähistöllä,
3.-4.10. Nyota ya Afrika -kisaan oli il
moittautunut etukäteen --- vartiota. Niit
tykärpistä mukana oli myös toinen rus
kean sarjan vartio Nekesa, mutta muis
sa sarjoissa ei lippukuntakavereita ollut Lue Peton pt-kisavinkit toisaalta tästä
kaan. Tätä harmittelimme kovasti, sillä lehdestä!
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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 kesäleirillä!
+ mummon kutomat (tai jos mummolla ei pysy puikot
kädessä, Muhoksen villan, Ruskovillan 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
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Peton vinkit PT-kisoihin
Kannustaakseen muita Niittykärppiä ki
sailemaan, Peto paljastaa muutaman
hyvän vinkin, miten valmistautua partio
taitokisoihin:
Porukka eli vartio on menestyksen ydin.
Tärkeintä on, että vartio tulee hyvin toi
meen keskenään, tukee toisiaan tar
peen tullen ja kaikkien motiivi on suurin
piirtein samalla tasolla (eli lähdetäänkö
taistelemaan mitaleista vai ottamaan
lunkisti). Kootkaa hyvä porukka, jonka
jäsenten taidot täydentävät toisiaan. Ei
haittaa vaikka, jollakin olisi peukalo kes
kellä kämmentä, jos hän on erinomai
nen suunnistaja tai solmumestari.
Ennen kisaa on hyvä vilkaista tehtävä
luetteloa, josta selviää ainakin jossain
määrin, mitä kisassa tehdään. Jos teh
täväluettelossa lukee luonnontuntemuk
sen alla kahlaajat, kannattaa vilkaista
lintukirjaa hieman etukäteen.
Mukaan otettavien varusteiden on syytä
olla huippukunnossa. Tylsällä puukolla
tai rikkinäisellä mitalla ei tee yhtään mi
tään. Yleensä kannattaa ottaa mukaan
myös joitain ylimääräisiä työkaluja va
rusteluettelon ulkopuolelta. Ainakin toi
nen saha (ei pokasaha, vaan lautasa
ha!) nopeuttaa käsityötehtävissä.
Itse kisassa ratkaisee asenne. Rento ja
mukava fiilis syntyy yleensä siitä, että
kaikilla on hyvä mieli, rastivälit sujuvat
leppoisasti turisten ja kun vartio ilmoit
tautuu rastille, se laittaa kaikki voimava
ransa tehtävän suorittamiseen. Tehtä
väkäskyn tarkka lukeminen on kaiken A
ja O. Siinä kerrotaan mitä tehdään ja
mitä ei saa tehdä. Lopuksi ei voi olla
korostamatta vartion hyvän yhteishen
gen merkitystä. Tiimihenkeä voi hank
kia vaikka retkeilemällä yhdessä – esi
merkiksi omista samoajakavereista voi
hyvin koota porukan pt-kisoihin. ARL

PT-kisojen sarjat
Piirien ja SP:n mestaruuskilpailuissa
(SM-kilpailuissa) kisataan sukupuolen
ja iän perusteella luokitellun sarjajaon
mukaisesti. Tytöt kilpailevat oranssis
sa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa,
pojat puolestaan vihreässä, punai
sessa ja harmaassa sarjassa. Sekä
tyttöjen että poikien muodostamat yh
teisvartiot kilpailevat poikien sarjoissa.
Kilpailijoiden iät lasketaan kilpailuvuon
na täytetyin vuosin.
Oranssissa ja vihreässä sarjassa kil
pailevat viisihenkiset saman lippukun
nan jäsenistä koostuvat vartiot, joiden
jäsenet ovat 12-15-vuotiaita. Vartion
jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla
korkeintaan 70 vuotta.
Sinisen ja punaisen sarjan kilpailu
vartiot ovat nelihenkisiä, saman piirin
14-18-vuotiasta jäsenistä koottuja var
tioita. Yhteenlaskettu ikä saa olla kor
keintaan 68 vuotta. Vartio edustaa
yhtä lippukuntaa, vaikka se koostuisi
eri lippukuntien jäsenistä.
Ruskean ja harmaan sarjan kolmi
henkinen kilpailuvartio koostuu vähin
tään 17-vuotiaista jäsenistä. Yhteisikätai yläikärajaa ei ole. Ruskean ja har
maan sarjan sisällä ratkotaan vaeltaja
ikäisten (18-22 v.) mestaruus niiden
vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet
ovat kilpailuvuonna vaeltajaikäisiä.
Piirien ja SM-kilpailut käydään syksyl
lä, talvella ja keväällä. Talvi SM-kilpai
luissa kilpailevat or/vi, si/pu ja ru/ha
sarjat, keväällä or/vi sarja sekä syksyl
lä si/pu ja ru/ha sarjat. Oranssin ja vih
reän sarjan kilpailut ovat päiväkilpailu
ja, muiden sarjojen kilpailut kestävät
yön yli.
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Adventtikalenterikampanja on
ohi tältä vuodelta
Niittykärpät myi jälleen Suomen Partio
laisten adventtikalentereita enemmän
kuin koskaan ennen. Kalentereita myy
tiin n. 1300 kappaletta. Lippukunnan
osuus n. 2500 euroa käytetään Partio
kämpän rakennusvelan lyhentämi
seen. Jokainen vähintään 10 kalente
ria myynyt saa tonttumerkin ommelta
vaksi partiopaitaansa ja 25 kalenteria
myyneet saavat lisäksi hienon otsa
lampun. Palkinnot ahkerille myyjille toi
mitetaan kevättalvella. HL
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jälkeen alettiin valmistamaan aamupa
la-lounaaksi hyvin sopivaa ravitsevaa
pitsaa. Samalla ommeltiin myös ruo
kailuvälinepusseja kirpputorilta hanki
tuista kankaista. Kiitokset Tapsalle om
pelukoneen lainasta!
Lounaan jälkeen siivoiltiin kämpässä
sisällä sekä ulkona. Kaikki hyvä loppuu
aikanaan, niin tämäkin retki. Toivotta
vasti pian taas nähdään Muoriporukal
la, hauskaa oli! TK

KALIKALI-KALIKALI-OOAA

Varsinkin jokaisen johtajan on syytä
hankkia tunnukset sivustolle ja seurata
sivuja ahkerasti.

Pohjois-Pohjanmaan Partioperinneyh
distys julkaisee joulumarkkinoille kirjan.
KALIKALI-KALIKALI-OOAA, Partiohuu
toja ja -lauluja Pohjois-Pohjanmaalta.
Kirjaan on kerätty nykyisten lippukuntaja vartiohuutojen lisäksi myös historialli
sia huutoja. Lisäksi kirjassa on 17 poh
joispohjalaista partiolaulua. Kirjan ovat
toimittaneet Juhani Lares ja Hannu
Luukinen. Kirjan myyntihinta on 5 € ja
niitä voi kysellä Hannulta. HL

MUORIEN YÖRETKI
9.-10.10.2009

Isoja kalansaaliita
Tuhkasenjärveltä

Perjantai-iltana seitsemältä kämpällä
oli vilskettä, kun tavaroita vietiin sisään
ja kämppää lämmitettiin. Pian jo kaikki
11 reipasta Muoria olivatkin paikalla ja
touhuissa mukana, laitettiin ruokaa,
nuotiota sytyteltiin ja saunaa lämmitet
tiin. Sillä välin kun muutamat reippaat
kävivät saunassa ja ruoka kypsyi nuo
tiolla, kämpässä huovutettiin kauniin
tummanvihreitä heijastimia pimeneviin
iltoihin. Iltaa jatkettiin vielä väsyneenä
naureskellen lauantain puolelle asti.

Lumikot tekivät loppukesällä kalaretken Veik
ko Rantakokon johdolla Partiokämpälle. Ret
ken aikana Tuhkasenjärvestä nousi 18 hau
kea. HL

Käyttäkää nettisivuja
Ajankohtaisin tieto Niittykärppien toi
minnasta löytyy netistä. Lippukuntam
me omat sivut ovat osoitteessa
www.niittykarpat.fi.

Aamulla herättiin auringon paistaessa
ikkunasta kirkkaasti. Ulkona oli vähän
pakkasta ja oikein kaunis sää. Heräilyn

Seinäkiipeilyä Limingassa
Pienimuotoinen seinäkiipeily on nyt
mahdollista myös Limingassa. Lum
peen Epun autotallissa on nyt 3,6 m
korkea kiipeilyseinä. Seinän pinta-ala
on 9 m2 ja siinä on n. 50 otetta. Seinää
on tarkoitus laajentaa vielä 15 neliömet
rillä, josta 9m2 on negatiivista kattopin
taa. Jos seinäkiipeily kiinnostaa, ota yh
teyttä Eppuun! Kiipeilijöiden tulisi olla
vähintään 15-vuotiaita. HL&Eppu

