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Pääkirjoitus
Vuosi 2011 on alkanut valoisissa merkeissä: Tämä lukemasi Kuksa on paksuin tähän mennessä julkaistu. Olen
tyytyväinen toimituksen ulkopuolelta tulleiden juttujen määrään, jatketaan samaan malliin.

Seuraava numero tulee sisältämään
paljon asiaa Ruoktulta ja toivonkin, että
saamme leiriltä juttuja myös muiden kirjoittamina. Kevät on hienoa aikaa partioretkille, retkeilkää ja kirjoittakaa siis
juttuja.
Anssi
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Lpkj-palsta
Kovat pakkaset ja talvi ovat taittumassa
kevääksi. Lämpötila ulkona on todella
miellyttävä ulkoiluun ja valoisaa aikaakin alkaa olla jo kaksitoista tuntia. Ulkoilun ja hiihtoretken merkeissä myös sudenpentuosasto vietti helmikuun viimeisen lauantain. Matkassa oli kolmannes
osaston vahvuudesta ja ilahduttavasti
myös muutama vanhempi ja isovanhempikin olivat lähteneet lasten matkaan.
Toiminnassamme on varsin paljon aikuisia johtajia, joiden määrä on ilahduttavasti lisääntynyt. Lisääntynyt aikuismäärä on ollut tervetullutta sudenpentuja seikkailijaosaston toimintaan, koska
näissä osastoissa aikuiset ovat mukana
viikoittaisessa toiminnassa. Sudenpentuohjaajien, akeloiden, ja seikkailijaohjaajien, sampojen, määrä on varsin hyvällä tasolla, mutta erilaisiin yhteisiin ta-

pahtumiin ja talkoisiin kaipaisimme
myös vanhempia mukaan. Talkootapahtumat ovat olleet mukavia perheen
yhteisiä hetkiä. Jo puolentunnin, tunnin
osallistumisella tapahtumiin parannetaan paljon partiolaisten viihtyvyyttä retkillä ja leireillä.
Hiihtolomalla on taas Ruoktu -leirin
aika, nyt jo 28. leiri ja toisen kerran Siiranjärven leirikeskuksessa Taivalkoskella. Leirille on lähdössä lähes neljäkymmentä partiolaista. Aikuisia on mukana kymmenkunta, jotka ovat saaneet
järjesteltyä työnsä niin, että heillä on
mahdollisuus osallistua leirille, siitä suuret kiitokset heille!
Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille
Kuksan lukijoille.
Terveisin lippukunnan 1. varajohtaja

Jari

Liminkalainen letkautus
eli legendaarinen lausahdus lakeudelta

”Haekko yhen rähämiksen?”
Possumunkki, herkkumunkki, mikä ikinä, mutta liminkalaisille aina rähmis, ei mikään muu! Oululaiset ja muilta paikkakunnilta tulleet koulukaverini ovat aivan ihmeissään moisesta nimityksestä, kukaan muu ei sitä ole missään ikinä kuullut!
Pyry

Kuksa 1/2011

4

Maaliskuussa 2011

Viime hetken Ruoktuvinkkejä
Taas on jälleen yksi parhaimmista partiovuoden hetkistä alkamassa. Tänä
vuonna Ruoktu järjestetään toisen kerran Taivalkosken Siiranjärvellä, jossa
on mahtavat maastot hiihtää ja viettää
talvista leirielämää. Hossaa jää aina
kaipaamaan, mutta ajan mittaan on
mentävä kohti uusia haasteita ja kokemuksia. Ehkä vielä joskus palaamme
Jatkonsalmen kämpälle ja Hossan talvimaisemiin, mutta perehdytään nyt siihen mitä tuleman pitää.
Alkuun kerron heti, että ruokahan Ruoktulla on aina hyvää! Ruokalista on
yleensä perinteinen. Kalakeittoa saa
maistaa miltei joka vuosi ja emäntämme saavat jopa rössypotut menemään
kuin kuumille kiville. Herkuttelun kruunaava spesiaali jonain iltana on jälkiruokana tarjottava suklaamousse! Se se
vasta on nannaa.
Me Kuksan toimituksen jäsenet olemme
olleet jo monella Ruoktulla ja aina on jotain pysynyt samana ja jotain pientä
muuttunut, mutta nykyäänkin on se ainainen sama ongelma; varusteet. Toivottavasti olet ollut fiksu ja ottanut mukaan muutamia tavaroita, joiden pitäisi
kuulua leirikirjeeseen, mutta jostain
syystä saattavat unohtua pois varusteluettelosta tai moni ei muuten vain koe
tarpeelliseksi ottaa.
Tämmöisiä tavaroita ovat muun muassa kiikarit. Olen muutaman Ruoktun

ajan kuullut Maken suusta maastoharjoituksen varustelistaa tarkistaessa, että
kiikarit pitää ottaa mukaan. Aina kuuluu
kuuntelijoiden joukosta huuto: ”Hei, ei
meillä oo kiikareita, ei niitä käsketty ottaa!” Tähän Make vastaa aina, että
”Partioleirillä pitäisi aina olla kiikarit mukana” No onneksi minä nyt kerron teille
sen näin ajoissa, niin ehditte hankkia
sellaiset. ;)
Toinen tärkeä varuste on metsäsukset.
Hossan maastoissa normaaleilla suksilla pärjäsi vallan hyvin, kun mentiin latuja ja teitä pitkin. Jos nyt olet lähdössä
vaativammalle haikille, metsäsukset
ovat äärimmäisen käytännölliset umpihangessa.
Mutta oletkos koskaan nähnyt, niin tai
ollut näkemättä lumipukua. Maastoharjoituksessa pimeällä lumessa makaavaa partiolaista on miltei mahdoton
huomata, jos hänellä sattuu olemaan
päällään tuo mainio vaate. Räikeän pinkit talvihaalarit, joissa on heijastimet
jok’ikisessä saumassa ovat hieman
epäkäytännölliset lumessa piiloutumiseen. Onneksi kerroin tästäkin niin voit
pyytää kuskia pysähtymään ensimmäisen Kärkkäisen tai armeijan ylijäämävaraston kohdalle.
Näillä eväillä toivotan teille kaikille
Ruoktubussissa istujille oikein ”lämmintä” ja hauskaa Ruoktua sekä loppumatkaa.
Pyry
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Partiouutisia
Make sai kulttuuripalkinnon
Piirileiri on
HAVU on Pohjanmaan Partiolaisten
piirileiri, joka järjestetään 30.7.5.8.2012. Leiri on tarkoitettu kaikille
ikäkausille.
Leiripaikka paljastetaan kuluvan kevään aikana, mutta Kuksan toimitus
epäilee, että leiri tulee sijaitsemaan
jossain Oulun ja Kuusamon välillä.
Katso leirin avoimet pestit:
http://www.pohjanmaa.partio.fi/piiri/pestit/projektit/

Make ja hänen vaimonsa Liisa olivat
iloisia ja kiitollisia palkinnosta (Kuva: HL)

Lippukuntamme johtaja Make sai itsenäisyyspäivänä Limingan kunnan kulttuuripalkinnon työstään liminkalaisen
nuorison hyväksi.
Palkinto kunniakirjoineen ojennettiin hänelle seurakuntatalolla pidetyssä kunnan itsenäisyyspäiväjuhlassa. Paikalla
olleet partiojohtajat onnittelivat Makea
muun yleisön kanssa.
Kuksan toimituksen haastatellessa
useita juhlassa mukana olleita, he toinen toisensa jälkeen sanoivat, että palkinto ”tuli kerrankin juuri oikealle miehelle”.
Kiitospuheessaan Make ei ottanut kunniaa palkinnosta itselleen, vaan sanoi,
että hänen työnsä on ollut Jumalan siunaamaa ja yhteistyö on ollut kaikkien
projektien peruspilari.
HL

Helmi-talvikilpailu
Pohjanmaan Partiolaisten talvikisat järjestettiin 5.-6.2.2011 Vaasassa. Lippukunnan suruksi kukaan niittykärppä ei
lähtenyt kisaan.
Kuksa

Uudet Waarit ja Muorit

Markus Kaakinen 32 136 10
Pyry Lahdenperä 32 137 10
Petri Lehtonen
32 138 10
Fanni Anttila
24 89 10
Päivi Junttila
24 90 10
Salla Kangas
24 91 10
Anni-Mari Leppäniemi 24 92 10
Anni Rantakokko 24 93 10
Eeva-Reetta Sohlo 24 94 10
Anni Suvanto
24 95 10
Ronja Toikkanen 24 96 10
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Juttukisan tilanne
Hannu lupasi tarjota partiotyylisen juhlaillallisen niille jotka tänä vuonna kirjoittavat eniten juttuja Kuksaan.
Tilanne tällä hetkellä: Juolukat, Kirsikat Lumikot ja Ruusunmarjat 2 pistettä, Hillat 1 piste.
Jutuille annetut pisteet on merkitty tähdillä ( ✰ )
Niittykärppiä umpihangessa
Umpihankihiihdon MM 2011 -kisassa sijan 12 saavutti joukkue "Shelby Oy",
jossa kisasivat LNK:sta Eero Lumme,
Lauri Lumme ja Markus Ilmonen sekä
Eetu Marjakangas (PV) ja Sami Viljanmaa (Soopa).
MUORIT ILLALLISELLA

Arvon Muorit aterioivat 25.2.2011
tyylikkäästi hienossa ravintolassa tulevia koitoksia suunnitellen.
Paikalla olivat Riikka M, Reetta O,
Karkki, Jutta, Riikka L, Ansku, Suikki, Pökö, Salla, Ronja, Fanni ja Anni.
Kolmen ruokalajin ateria oli eksoottinen ja täyttävä. Tarjoilijatkin suorastaan kilpailivat siitä, kuka saisi
tarjoilla ruokaa näille hurmaaville
asiakkaille.
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Jänkäsudet
Niittykärppien hallitus on
kokouksessaan
18.2.2011 myöntänyt ensimmäisen luokan (viininpunainen) jänkäsusimerkin Hannu Luukiselle.
Nouda lomake nettisivuilta tai kololta ja
ano itsellesikin jänkäsusimerkki!
KoGi-kurssilaiset
Kuksan toimitukseen on tullut tieto, että
tänä vuonna Kolmiapila-Gilwell -kurssille lähtee Heikki Mattila. Viime vuonna
kurssin aloitti Jukka-Pekka 'Jukkis'
Pietilä.
Kuksa

Ilta oli kaikin puolin virkistävä ja
Muorien lyödessä viisaat päänsä yhteen uusia ideoita syntyi miltei pelottavan nopeaan tahtiin.
Voimme paljastaa, että Muorien
merkkikokoelma on laajenemassa
hyvää vauhtia. Ken arvaakaan, mitä
kevät tuo tullessaan?
Uusimpia uutuuksia voi kenties alkaa
etsiä Muorien hihoista vuoden kuluessa.
Huhutaan myös, että Muorit olisivat
alkaneet suunnitella mallistonsa kasvattamista muotialalla.
Muorit
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Retki- ja leirijuttuja
Tällä palstalla Kuksa julkaisee juttuja Niittykärppien tekemistä retkistä.
Lumikot lumikuopissa
Leiri alkoi kämpällä klo 12.00 meitä
reippaita lumikoita oli paikalla 4, eli
minä, Jimi, Oskari ja Julius.
Lähdimme etsimään sopiva paikkaa lumikuopille. Löysimme sen saunan takaa ja aloimme tehdä kuoppia lapioilla.
Lumi oli sopivaa nuoskaa joten kuoppien teko luonnistui oikein hyvin. Kun
olimme saaneet lumikuopat valmiiksi
menimme kuivattelemaan sisälle ja
teimme
ruokaa
eli
paistoimme
pekonia :D
Olimme laiskoja, emmekä jaksaneet
lämmittää saunaa. Kun ilta alkoi hämärtää laitoimme pressut kuoppiin ja laitoimme niiden päälle riukuja.
Kävimme hiihtämässä ja jätimme kynttilän partiopolku-kyltin kohdalle. Jullella
ei ollut suksia, joten hän oli sisällä pelkäämässä. Hän helpottui kun tulimme
sisälle :D.
Olimme sisällä, söimme ja menimme
kahden aikaan nukkumaan "hautoihimme".
Yöllä oli kova tuuli ja satoi lunta. Kaikki
paitsi Jimi nukkuivat hyvin. Jimillä oli
liian matala kuoppa, joten pressu osui
hänen naamaansa ja jalat kastuivat
ohuessa makuupussissa.

Kun aamulla heräsimme kuuden aikaan, Jimi oli jo lämmittämässä kämppää ja me aloimme purkaa kuoppia.
Kuopat purettiin nopeasti ja sitten päästiin syömään.
Olimme sisällä ja siivosimme kämpän.
Kahdentoista aikaan meitä tultiin hakemaan.( ✰ ✰ )
Veikko Rantakokko
Sudenhuuto
Lippukuntamme perinteinen poikaleiri vietettiin jo toista vuotta
Tuhkasenjärven kämpällä. Ohjelmassa oli
mm. suopungin heittoa ja eko-aims -ammuntaa. Iltaan mahtui
luonnollisesti
myös
maastoharjoitusmerkin
suorittamista
tuikkusen merkeissä. Illan mittaan Waarit valjastivat uudet hevosensa ja kävivät löylyillä muiden ”nukkuessa”.
Aamulla oli vuorossa viirinryöstö miekoilla sekä ruuan valmistaminen Trangialla. Aamupäivällä oli huima sählyturnaus, jonka Naalit voittivat. Leiri lähestyi loppuaan ja vartiot palkittiin aktiviteeteista saatujen pisteiden mukaisesti.
Naalit selviytyivät voittajiksi myös kokonaispisteissä. Sitten olikin aika lähetä
kotiin.
Pyry
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Ketunkiljaisu
... oli lippukuntamme seikkailija-, tarpoja- ja samoajatytöille tarkoitettu talviretki
Liminka-Temmes metsästysmajalla 22
-23.1.2011
Leirillä tytöt olivat leikkineet ja tutustuneet toisiinsa sekä tietenkin pystyttäneet kaminateltan jossa yöpyivät. Yö
teltassa oli mennyt hyvin ja lämmintä oli
ollut. Yöllä oli käynyt yöherättäjiä
useampaankin otteeseen. Aamulla oli

Maaliskuussa 2011

ollut tosi kylmä ja oli kurjaa kun kämpässä ei ollut valoja yöherättäjien jäljiltä. Ruoka oli tehty itse trangioilla ja se
oli tosi hyvää. Leirillä oli käyty myös
hieman koulutusta leirille otettavista tavaroista sekä oli tehty itse muistomerkit.
Kaiken kaikkiaan leiri oli ollut tosi mukava!
Suikki
Apuna jutun tekemiseen haastateltiin
Hilla-joukkueen Oliviaa ja siksi Hilloille piste ( ✰ )

Samikset
Lippukunnassamme
näkee julkisuudestakin tuttuja kasvoja.
Tämänkertainen tapauksemme on harvinaislaatuinen.
Lippukuntamme
kämppävoutimme
Gimli elokuvastaTaru sorkämppävoutia muisHannu Luukinen
musten herrasta
tuttava henkilö on tavattu jo useaan otteeseen valkokankaalla. Molemmat heistä käyttävät taitavasti
kirvestä, toinen taistelukentällä ja toinen halkoliiterissä. Parrankaan pituudessa ei
näköjään ole paljon eroa.
Pyry

NETTIVINKKI
Retkiremmi.net on sivusto, jossa on
kertomuksia ja kuvia Suomen, Ruotsin
ja Norjan Lappiin suuntautuneista vaelluksista. Sivuston takana on retkiremmiporukka, Eero Happonen, Petri Happonen, Robert (Roope) Örthén, Thomas (Tume) Sundman, Erik Örthén,

Miika Bau, Heikki Happonen ja Seppo
Nevalainen.
Sivustolla listataan kaikki Retkiremmin
vaellukset, sekä linkit vaellusten valmisteluihin, varusteisiin, reitteihin ja kuvagallerioihin. (Jatkuu sivulla 24)
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Mekaravekara
Juolukat leireilivät partiokämpällä 18
-19.2.2011. Tässä tyttöjen kirjoittama
juttu leiristä.

Leirillä kuvattiin paljon, sillä suoritimme valokuvausmerkkiä.

Leiri alkoi sujuvasti. Kaikki savut olivat
tulleet sisälle kämppään, jota sitten sai
tuuletella 2h. Puita hakattiin 3h. Kello
22.00 puut oli hakattu. Sisällä oli silloin
lämmintä n. 0°C. Tullessamme kämpälle sisällä oli n. -20°C. Yö meni sujuvasti. Illalla 00.30 tuli vieraita. Valitettavasti
he eivät olleet yöherättäjiä. Aamulla heräsimme kipinävuoroon. Kello 7.25 ei
enää väsyttänyt joten aloimme siivoamaan kämppää. Yllärinä johtajille. Maria
ja Olga olivat suunnitelleet Suikille ja
Anskulle jekun, he aikoivat tehdä heille

tussilla viikset, joka tosin ei onnistunut.
Aamu löhöttiin ja pakattiin. Sitten syötiin
Pirkka juustopastaa, joka oli enemmänkin juustokeittoa.
Ruuan jälkeen siivottiin ja lähettiin lumiselle vaellukselle. Oli tarkoituksena
mennä ihailemaan Telkkien kotaa, mutta petyimme. Kodalla ei ollut tapahtunut
mitään vaikka Telkät sanoivat, että ovat
kunnostaneet sitä. Kauhea vaiva kävellä
puolenmetrin lumihangessa. Loppu matka oli helpompaa, kun oli jo valmis polku. Sitten joimme mehua. ( ✰ ✰ )
Leirillä oli mukavaa!
JUOLUKAT
Kuvat: Maria Quiroz

Lippukuntien nimilyhenteet
Kuksan toimitus lisää nimeltä mainittujen partiolaisten nimen perään heidän kotilippukuntansa. Nimien lyhenteinä käytetään Partiowikissä olevan artikkelin "Luettelo lippukuntien nimien lyhenteistä" mukaisia lyhenteitä. Jos sekaannuksen vaaraa ei ole, jätetään Niittykärppien lyhenne (LNK) merkitsemättä.
Kuksa
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JAMBOREEUUTISIA
Mikä ihmeen Jamboree?
Joka neljäs vuosi järjestetään
suuri
partioleiri
kaikille
maailman partiolaisille iältään 14- 17v. Tänä vuonna on vuorossa jo 22.
maailmanjamboree, joka
järjestetään tällä kertaa Etelä-Ruotsissa Kristianstadin lähellä Rinkabyssä. Viimeksi jamboree
järjestettiin vuonna 2007 ja se oli Englannissa. Tänä vuonna leirille osallistuu
n. 38 000 partiolaista ympäri maailman.
Ruotsiin on lähdössä huimat 1500 suomalaista partiolaista. Meidän lippukunnastammekin lähtee 17 nuorta. Jamboree alkaa 27.7. ja päättyy 7.8., leiri on
siis pitkä ja toivommekin ohjelmaa riittävän leirin jokaiselle päivälle.

Otamme myös kernaasti vastaan ehdotuksia rahankeruuseen.(ehdotukset voi
jättää esim. valituspalojen postilaatikkoon)
Jamboreella olemme leirilippukunnissa, jotka on vastikään jaettu. Emme vielä tiedä leirilippukuntamme kokoonpanoa, se selviää
kuukauden sisällä pidettävässä ensimmäisessä leirilippukuntamme tapaamisessa. Yksi lippukunta sisältää n.36 jäsentä, ja luultavasti kaikki niittykärpät
ovat samassa Nila- lippukunnassa.

Olemme saaneet jo paljon informaatiota
jamboreesta. Saamme joka kuukausi
sähköpostiin kuukausiviestin, jonka
avulla pysymme ajan tasalla mitä jamboreen järjestelyjen suhteen on tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan. Suomen
Jamboree on pohjoismaalaisille melko joukkueen oma tiedotuslehti "Jamposti"
kallis, sillä maksamme osan köyhem- ilmestyy leiriläisille neljä kertaa ennen
pien maiden leirimaksuista. Olemmekin leiriä ja joka päivä leirin aikana.
aloittaneet rahankeruun jo hyvissä ajoin HUOMIO KAIKKI JAMBOREELLE
viime syksynä. Olemme keränneet ra- LÄHTIJÄT!! HH:n eli Home Hospitalityn
haa mm. myymällä leivonnaisia ja lettuja – ilmoittautumista on vielä jatkettu. Eli
wanhan ajan joulussa. Myimme myös jos perheesi on valmis ottamaan ennen
wc- ja talouspaperia ja haimme avustuk- – tai jälkeen leirin ulkomaalaisia partiosia eri yhdistyksiltä.
laisia kotiinsa muutamaksi päiväksi ilKaikki jamboreelle lähtijät eivät kuitenkaan ole osallistuneet rahankeruuseen,
joten toivommekin kaikkien tukirahoja
havittelevien olevan rahankeruussa aktiivisesti mukana mikäli mielevät saada
osansa tuista ja kerätyistä rahoista!

moittautukaa pian! Olisi tärkeää saada
lisää perheitä täältä, sillä jos halukkaita
perheitä ei ole tarpeeksi niin vieraita ei
sijoiteta ollenkaan Pohjois-Pohjanmaan
alueelle.
Suikki
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À la Ansku
Kokkaustaitonihan ovat aina olleet ihan omaa luokkaansa. À la Ansku- palsta paljastaakin sinulle kaiken tarpeellisen ruoasta, ruoanlaittotaidoistani ja niihin liittyvistä niin pienistä, kuin suuristakin ongelmista.
Tällä kertaa perehdytin itseni muutamaan hyväksi todettuun vaahtokarkkien paistotapaan. Suurkiitokset Juolukoille, jotka suostuivat kertomaan salaiset
niksinsä meille kaikille!
Varsin hyväksi todettu tapa:
Paista vaahtokarkkia tikun nokassa noin 1 cm päästä
tulesta tai hiilloksesta. Anna paistua ja mustua hieman, mutta muista ettei kuori saa rapeutua tai palaa.
Hyväksi todettu tapa:
Työnnä vaahtokarkkia äkkiä tuleen ja anna olla siellä,
kunnes se palaa. Vetäise karkki ulos nuotiosta ja puhalla lieskat sammuksiin kun kuori on musta. Jäähdytä ja anna kuoren muuttua rapeaksi ennen syömistä.
Myöskin hyväksi todettu tapa:
Tökkää vaahtokarkki hiillokseen ja vetäise pois. Toista, kunnes kuori on kullanruskea. Jos vain mahdollista vie vaahtokarkki pakkaseen hetkeksi ja anna kuoren jäähtyä ja kovettua.
Ehkä legendaarisin tapa:
Pyöritä vaahtokarkkia tulessa laskien hitaasti kolmeen. Tarkista onko pinta sopivan tummunut, jos ei niin pyöräytä tulessa vielä muutama sekunti. Anna kuoren
rapeutua.
Lopuksi vielä voin itse kokeneena vinkata, ettei kannata paistaa vaahtokarkkeja
sormien päissä, vaan hankkia makkaratikku.
Suosittelen kokeilemaan näitä tapoja, vaikka toki oma tapahan on aina paras tapa. Hauskoja hetkiä vaahtokarkkien parissa ja Bon appetit!

Ansku
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Johtajiston
päätöksiä
PaJoSe 14.1.2011
Kotikololla klo 18-22
Paikalla olivat: Jukka ja
Heini Raitio, Jari, Jani, JukkaM, Jukkis,
Sami, Anssi, Mika, Hannu, Ultsi, Saila,
RiikkaM, HeikkiK, Hanna & Jaakko Korteniemi ja Make.

Maaliskuussa 2011

2000 kpl 5 € arpoja maalis – huhtikuun
aikana. Telle pestaa arpajaistyöryhmän.
Valitaan kämppää varten päivystysryhmä partiojohtajista ja aikuisista.
Johtajat tarkensivat osastoittain kevään
toiminnan ja vastuut. Toimintakalenteri
jaetaan myöhemmin kaikille.

SE-osaston johtajaksi valittiin Mika ja
varajohtajaksi Ultsi. SA-osaston varajohtajiksi valittiin Iiris Lukkarinen ja
Make ehdotti Lippukunnan 1. varajohRiikka Lehtonen.
tajaksi Jaria ja Hannu Jukkista. Vaali
suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä Jukka luopui johtajaneuvoston varapuheenjohtajan pestistä. Hänen tilalja äänin 9-8 Jari valittiin.
leen valittiin Jutta.
Make esitti Jukkista johtajaneuvoston
puheenjohtajaksi, hänet valittiin yksi- Matti Kahilakoskesta päätettiin tehdä Limingan Niittykärpmielisesti.
Sanotaanko partiolu
pien Partiokonsuli.
Pajose nimesi Eräpartio- pauksessa "omaa maata
(Jälkeenpäin Matti ilohjelman päätösmerkit.
ni" vai "isänmaatani"? moitti ettei ota tätä
Päätettiin, että Limingan Niittykärpät virkaa vastaan, vaan toimii mieluummin
esittää Suomen Partiolaisten partioneu- muonittajana.)
vostolle, että partiolupauksen kohta
Lippukunnan nettisivuja uudistetaan.
"omaa maatani" muutetaan takaisin
Rakennetaan dokumenttipankki, raporisänmaaksi. Jarille annettiin tehtäväksi
tointilomakkeet tapahtumista, nettipostiottaa yhteys partioneuvoston puheenlaatikko yms.
johtajaan Petteri Juusolaan.
Sisupartiointia herätellään lippukunJouko Kaarteenaho on luvannut kuivia
taan. Pyydetään vetäjäksi Ari Sainiota.
polttopuita Partiokämpälle. Päätettiin
järjestää halkotalkoot. Yhdyshenkilöksi Puheenjohtaja päätti Pajosen klo 21.55.
valittiin Jukkis. Sudenpentuosasto hoitaa projektin.
PaJoSen jatkot
Päätettiin järjestää partiokämpän hyväk- järjestettiin kokouksen jälkeen Partiosi kevätarpajaiset, joissa myydään kämpällä. Jatkoilla mm. saunottiin ja
keskusteltiin tuoreista päätöksistä.
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Hallitus 28.1.2011
Paikalla: Make, Jukkis, Heikki. M, Anssi, Jasse, Sami,
Saila, Tapsa, Ultsi

Maaliskuussa 2011

Johtajaneuvosto 18.2.2011
Paikalla: Jukkis, Saila, Jaakko, Make,
Anssi, Sami, HeikkiK, Riikka, Hannu.

Johtajaneuvosto hyväksyi yksimieliPäätettiin hakea apurahaa
sesti lippukunnan johtosäännön ja
perhepartiotoimintaan,
jota
valitsi kokousedustajat PP:n ja Pkokeillaan tänä keväänä muutaman ker- PPP:n kevätkokouksiin.
ran huhti-toukokuussa .
Jari edustaa lippukuntaa Pohjanmaan
Päätettiin tarpeen vaatiessa tarjota joh- Partiolaisten kokouksessa Kokkolassa
tajille koulutusta lippukunnan nettisivuis- ja Iiris & Jutta Pohjois-Pohjanmaan Parta osastojen johtajistojen kokouksissa.
tiopiirin kokouksessa Kempeleessä.
Lippukunnan nettisivuja uu- Johtosääntö määrittää
distetaan. Vanhaa tavaraa Niittykärppien johtajien
Hallitus 18.2.2011
poistetaan ja sivuille teh- tehtävät, toimikaudet ja
Otettiin käyttöön tapa, että
vastuualueet.
dään tiedostopankki johtakerätään edellisen kuukaujien käyttöön.
den tapahtumat ylös joka hallituksen koAnssi Kulotien valinta Waarien uudeksi kouksessa.
johtajaksi vahvistettiin. (Waarit valitsivat
Anssille myönnettiin ero VA-osaston
Anssin johtajakseen joulukuussa.)
luotsin tehtävistä ja valittiin tilalle Hannu.
Hallitus käsitteli lippukunnan uutta johtoKäytiin läpi vuoden 2010 toimintakertosääntöä ja toimittaa johtosäännön Johmus ja pohdittiin miten saadaan vielä
tajaneuvoston kokoukseen 18.2.
enemmän osallistujia yöretkille. Tässä
Hallitus totesi, että jos joku haluaa auttaa ehkä ”Suuntaa retkelle suuntaa
hallituksen käsittelevän jotain asiaa, kisaan” -moniste.
on hänen tultava kokoukseen itse
Hannu kertoi Hehku 2011 terveiset.
esittämään asiansa tai toimitettava
Kämpän varaussysteemi
siitä kirjallinen esitys.
otetaan pian käyttöön.
Hallitus päätti, että muut lippukunnat
saavat käyttää eräpartio-ohjelmaa sillä Make ilmoitti, että kirkkoehdolla, että suoritetut merkit tilataan palvelu on toistaiseksi
Niittykärppien kautta. Barettien ja baret- lopetettu.
timerkkien käyttöön lupaa ei kuitenkaan
anneta. (Hallitus käsiteli tätä asiaa
myös 1990-luvun lopulla ja tuli silloinkin
samaan päätökseen. Kuksa)

Kuksa
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Tuhkasenjärvi on ruopattu
Tuhkasenjärven alue on osa vanhaa
Heinijärven pohjaa. Heinijärvi kuivattiin
1800-luvun puolivälissä. Tuhkasenjärven uudelleenvesitys tehtiin maanomistajien yhteistyönä 2000-luvun alussa.
Muodostettu järvi nimettiin Tuhkasenjärveksi läheisen
Tuhkasenkankaan mukaisesti.
Tuhkasenjärveä luonnehtivat lukuisat pienet saaret, joihin on kasattu ruopattuja maita. Ennen
ruoppausta järvi oli hyvin
matala ja vettä syvimmillään 1,2 metriä.

Tuhkasenjärven ruoppauksen tavoitteena oli luoda paremmat virkistyskäyttömahdollisuudet rannanomistajille ja partiolaisille. Nykyään virkistyskäyttöä ovat
uiminen, melonta ja lintujen tarkkailu.
Metsästys on kielletty. Veneily on melko
hankalaa järven mataluudesta johtuen.
Näiden lisäksi haluttiin parantaa linnuston olosuhteita.
Mitä tehtiin?

Järven virtausta ja
syvyyttä parannettiin
kaivamalla syvänteiRuoppauksessa poistetulla maalla
Pohjois-Pohjanmaan
tä ja poistamalla
laajennettiin muita saaria. Osa maasELY-keskus teki toissa
saaria. Järven poikki
ta kasattiin rannoille. (Piirros HL)
vuonna
suunnitelman,
tehtiin virtausta pajonka tavoitteena oli parantaa veden rantava uoma.
vaihtumista järvessä ja linnuston viihty- Partiokämpän edustalle oli tarkoitus
mistä sekä lisätä alueen virkistyskäyttö- saada lisää avovettä ja syvyyttä uimisen
arvoa.
ja veneilyn helpottamiseksi.
Suunnittelu ja ruoppaustyön tilaajana oli
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Työtä ohjasi partioisänäkin tunnettu insinööri Arto Lehto.
Mataluuden vuoksi Tuhkasenjärven virkistyskäyttö on hankalaa, mutta on linnusto viihtyy hyvin. Saaret luovat hyvän
maaston mm. partiolaisten toiminnalle,
mutta vähentävät avovettä ja heikentävät virtausta.

Tavoite saavutettiin osittain, kun saunarantaa syvennettiin ja saunan edessä
ollut saari poistettiin. Nuotiopaikan ja
saunan välillä oleva lähes vedetön heinikko jäi kuitenkin koskemattomaksi, joten melominen ei ehkä vieläkään ole
ihan vaivatonta kaikkialla rannassa. Ahkera melominen ensi kesänä kuitenkin varmasti opettaa kaikille hyvät
melomispaikat.
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Rannan käyttömukavuutta lisätään levittämällä hiekkaa rannalle ja matalaan
veteen. Keväällä on tarkoitus tehdä kulkuyhteys kämppää lähinnä oleviin saariin ja jatkaa saarien raivaustöitä.

Maaliskuussa 2011

alueelle joka näyttää linnun silmin turvalliselta. Linnustoa houkuttelee myös
muutaman kilometrin päässä oleva Hirvinevan lintujärvi. Lintujen on mahdollista liikkua ruokailulennoilla järvien välillä.

Paras linnuston elinympäristö
on vaihteleva monipuolinen
kasvillisuus sopivassa suhteessa avoveden kanssa. Nykyisin Tuhkasenjärvellä viihtyvät mm. tavi, sinisorsa, haapana, tukkasotka, telkkä, ran- Rantasipi kuuluu Tuhkasenjärven linnustoon.
tasipi ja nuolihaukka.
Linnuston kannalta Tuhkasenjärvi kaipasi laajempia avovesialueita ja turvallisia pesimäpaikkoja rannoilla. Avovesi lisääntyi saarien poistolla. Kun kasvillisuus ajan myötä kehittyy luontaisesti
monilajisemmaksi, järven pesimälinnusto menestyy ja poikueille on suojaisia
ruokailualueita. Pesimäaikaan saarissa
liikkumista vältetään.

Vaikka alueella ei saa metsästää,
tulevaisuudessa
pohditaan varmasti pienpetopyynnin
järjestämistä.
Metsän keskellä oleva Tuhkasenjärvi lintuineen on
otollista aluetta ketulle ja
supikoiralle.

Jatkohoitoa tarvitaan

Koska Tuhkasenjärvi on kosteikko, se
vaatii säännöllistä kunnostusta ja hoitotoimenpiteitä. Rantaheinikoiden vuosittainen niitto pitää alueen siistinä ja lisää
lajikirjoa. Pajut kuuluvat kosteikoille,
mutta häiritsevää pusikkoa kaadetaan.
Vesikasvillisuutta poistetaan melontareiteiltä ja uimarannoilta. Niitot ja raivaukLaajempi avovesi houkuttelee kevät- ja set tehdään elokuussa, kun linnuston
syysmuutolla vesilintuja laskeutumaan pesimäkausi päättyy.
Hannu

Saukon jälkiä
Hiihtoretkellään Tuhkasenjärvellä Hannu ja Heikki näkivät saukon jälkiä. Otus
oli laskenut mäkeä rantatörmässä ja
tehnyt luolia lumeen.
Saukkoja voi nähdä myös kesäisin, kun
meloo Tuhkasenjärven syvempiä väyliä.
Kuva: HeikkiM
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VeriGuud on alkanut
vanhemmilleen, kummeilleen, opettajalleen jne. Samalla hän pyytää kutsuttua
Verenluovutuskampanjan tarkoituksena merkitsemään luovutuksensa VeriGuudon saada partiolaiset ystävineen luovut- vihkoon tai ilmoittamaan luovutuksen
tamaan verta ja haastamaan muitakin sähköpostilla VeriGuud-osoitteeseen.
luovuttamaan. Kampanja on partiohenVeripalvelu on Oulussa (Isokatu 32 C)
kinen kisailu. Toisin kuin yleensä, kisan
auki: ma, ke, to: 11-18; ti, pe: 10-16
voittaa eniten luovuttanut lippukunta. Kisassa ei jaeta palkintoja, mutta suurin Partiolla ja veripalvelulla on Suomessa
luovuttajalippukunta mainitaan nimeltä pitkä historia. Onhan SPR:n veripalvelu
saanut alkunsa partiolaisten toiminnasta
piirin viestimissä.
vuonna 1935. Jo vuosikymmenet verenSäännöt ovat seuraavat:
luovutus on ollut Punaisen ristin vasKisa-aika on muistelemispäivästä par- tuulla. Mutta edelleen tarvitaan vapaatioviikon loppuun eli 22.2.-25.4.
ehtoisia luovuttajia, myös meitä partio-Veripalvelun luovutuspisteissä on vih- laisia.
ko, johon merkitään päivämäärä, nimi ja Lue lisää: http://www.veripalvelu.fi/
lippukunta, jonka nimissä luovutti.
http://wiki.partio.net/Veriliitto
HUOM! Vihkoon voivat merkitä
luovutuksensa muutkin kuin par- Kaikki voivat Vuoden 2010 VeriGuud-liptiolaiset. Voit kutsua esim. van- osallistua! pukunnaksi kahdeksalla luovutuksella tuli LNK. Jatkuuhempasi ja ystävät mukaan luovuttakohan voittoputki edelleen?
maan LNK:n puolesta.
Luovutuksen voi ilmoittaa myös osoitteeseen veriguud@pohjanmaa.partio.fi
Kaikki voivat osallistua kisaan joko luovuttajana tai kutsujana. Tai molempina.
Luovuttaa voivat periaatteessa kaikki
terveet, 18-65- vuotiaat. Veripalvelun sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot!

Verikekkerit

Verikekkerit eli Niittykärppien vaeltajaosaston verenluovutusretki Ouluun pidettiin 23.2. Verikekkerien ohjelmassa
on käynti verenluovutuksessa ja sen jälkeen mennään pitsalle tai johonkin
Kutsujiakin tarvitaan! Kutsuja kertoo muuhun ruokapaikkaan. Verikekkerit
tempauksesta ja verenluovutuksen tär- saavat jatkoa varmaan jo myöhemmin
Kuksa
keydestä ystävilleen, työkavereilleen, tänä keväänä.
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Oletko osallistunut PT-kisoihin?
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GALLUPPI

Kuksa haastatteli 17 eri-ikäistä niittykärppää. Allaoleva kakku kertoo, miten he
vastasivat. Kuten kuvasta näkyy, PT-kisat ovat niittykärpille tuttu juttu.
Kyllä, pari kertaa.
(58,8 %)
Jep, monta kertaa!
Aion osallistua
myös jatkossa.
(23,5%)
En, mutta haluaisin
mennä ! (17,7 %)

Fanni

Suurennuslasin alla - Lumikko-vartio
Palstamme Suurennuslasin alla esittelee yhden
lippukuntamme vartion tai lauman jokaisessa Kuksassa. Tänään tenttausvuorossa on Lumikot, olkaa hyvä!
Nykyisin tarpojiin kuuluva Lumikko-vartio on
aloittanut yhteisen toimintansa
neljä vuotta sitten siirryttyään
sudenpennuista vartioikäisiksi. Lumikoihin kuuluu seitsemän innokasta 14-15-vuotiasta poikaa: Jimi, Mikael, Julius, Severi, Santeri ja johtajana toimiva Veikko.
(jatkuu s. 19)

Kuksa 1/2011

18

Maaliskuussa 2011

Päästäkö, vai eikö päästä?
Part iokolo on
paikka, johon
voi mennä pitämään kokousta päivästä riippumatta, aamu lla
tai illalla.

Olen ottanut aiheekseni kritisoida erästä erittäin ajankohtaista ja mielipiteitä herättänyttä aihetta; kotikolon aukioloaikoja. Mielestäni partiokolo on sellainen paikka johon voi
mennä pitämään kokousta päivästä ja säästä riippumatta,
aamulla tai illalla. Sellaisen käsityksen minä olen ainakin
siitä saanut. Kololla on paljon vartion tavaroita joita tarvitsee useissa aktiviteeteissa niin kesä- kuin talvilomillakin,
mutta niin, ovatko kolon ovet aina auki? Eivätpä taida.

Itse sain hankittua avaimen kololle monen mutkan kautta ja ehdin nauttia sen antimista vain vähän aikaa, koska olivatpa pian kotikolon lukot jo vaihdossa.
Ennen saattoi kololta hakea illalla tai aamulla reppunsa joka oli unohtunut kololle
kokouksessa, hakea viirin tai trangian leiriä varten lauantai-aamuna tai vaikka pitää palaveria aamupäivällä, vaan eipä enää. Onneksi kuitenkin kirkkoherranvirastolta saa avaimet tarvittaessa oven avaamiseen, vai saako sittenkään?
Eräänä kauniina arkipäivänä oli eräs ystäväiseni menossa noin kello 12 hyppytunnillaan hakemaan leirikirjeitä ja infoa kololta, vaan eivätpä olleet kolon ovet auki,
noh mikäs tuumaksi, painelipa hän kirkkoherranvirastoon vaan kappas, kappas, ei
ollut siellä kuulemma avaimia kolon oveen. No kyseinen henkilö jäi nuolemaan
näppejään ja jäi ilman papereita. Haki ne kenties myöhemmin, mutta ylimääräinen
keikka tuli kuitenkin ihan turhaan.

Homma olisi pitänyt ratkaista toisella tavalla kuin
nyt on toimittu.

Entäpäs jos leirin aika koittaa ja leiripaikaksi valitaan kotikolo. Se kyllä järjestyy, mutta kuka kokee järkeväksi
sen, että yön ovat kolon ovet auki. Tuolloinhan kololle
pääsee kuka tahansa hiippari sisään ilman mitään avaimia. Yöherättäjätkin voivat vain astella sisään, eikä kukaan voi millään muotoa estää heitä tulemasta.

Onhan tietenkin kaikella tarkoitus ja jokseenkin ymmärrettävä, kun seurakunta vaihtaa kaikki lukot, niin kolon lukko vaihtuu muiden mukana. Entisiä avaimia ja niiden kopioita oli muutenkin liikkeellä ties kuinka monta,
eikä niitä pystynyt seuraamaan ja vahtimaan. Onhan kololle kuulemma silti ehkä
mahdollista saada avain, mutta millä pantilla. Kuulemani mukaan on summa aika
suuri, joten ei sitä ainakaan nuoret johtajat taakakseen halua.
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Homma olisi mielestäni täytynyt ratkaista toisella tavalla kuin nyt on toimittu. Olisi
ollut suotavaa asentaa sellainen järjestelmä, että vartioiden johtajat ja muutkin halukkaat aikuiset partiolaiset, jotka tarvitsevat sitä, voisivat lunastaa sellaisen avaimen, joka toimisi vain kolon oveen ja jota ei voisi kopioida, eli jonkinlainen sähköinen lätkä jossa on pieni pantti niin kuin esimerkiksi koululla ja liikuntahallilla on.
Mikäs siis neuvoksi, kun kololla on aukioloajat ja huonoina
päivinä ovi pitää pönkätä laudalla auki, että sisään pääsee Missä kaikki
muutkin, kuin avaimet omaava henkilö. Tämä siksi koska ovia luottamus?
ei voi asettaa auki asentoon, vaikka omistaisi avaimen. Tämäkö on seurakunnan käsitys nuorten partiokolosta? Missä kaikki luottamus ja vastuu, joka on olennainen osa partion kasvatuksellista tarkoitusta ja pohjimmaista
ideaa? Tulevaisuudessa olisi mukavaa päästä kololle pitämään kokousta päivästä
ja ajasta riippumatta.
Pyry Lahdenperä - Vartionjohtaja
(jatkoa sivulta 17 )... Kysyessäni poikien lempiruokaa sain monta monituista vastausta, mutta lopulta päädyttiin kuitenkin siihen
että parasta ruokaa maailmassa on juustohampurilainen ilman
juustoa tai jokaisen suomalaismiehen vihannes eli mikäs muukaan kun makkara!
Kaukaisesta tulevaisuudesta pojat odottavat kesäleiriä, omaa kotaa, sieniä, veikon
jälkeistä hyvää vj:tä ja Jamboreeta, jonne ei kylläkään muut kuin Jimi ja Veikko
vielä pääse, mutta muut lupaavat olla kiltisti hengessä mukana.
Myös kohta valmistuvat lätyt ja pimeä tulevaisuus kiinnostavat tällä hetkellä poikien mieltä. Autiolle saarelle pojat yksimielisesti pakkaisivat mukaan lättypannun,
taikinan ja lamppuöljyä.
Legendaariseen, mikä on mukavinta partiossa – kysymykseen sain vastauksen
kuin apteekin hyllyltä. Leirithän ne. Erikoismainintana vielä sen verran että pojat
kävivät nukkumassa lumikuopassa jo ennen Ruoktua. Oli kuulemma ollut kivaa!
Pojat halusivat vielä toivottaa hyvää vappua ja seuraavaa joulua kaikille, sekä lähettää iiiissooot terveiset ihanille Vadelmille ja valistaa heitä, että grillillä käyntiä
voisi vähentää.
SUURKIITOKSET POJILLE!
Fanni&Ansku
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VJ:N LEIRIYö
Olet varmaan joskus miettinyt mitä johtajasi tekevät yöllä sillä aikaa kun itse
nukut. Päätimme hieman valottaa johtajien leiriyötä ja paljastaa puuhamme
taannoisella leirillämme.
Illalla saavuttuamme leirille toimimme neet nuudelit kuitenkin hieman liian chiliovelasti ja väsytimme vartiolaisemme sinä.
pitkällä puiden sahausurakalla.
2.50 Hetken mietinnän jälkeen keksim6 tunnin puunhakkuu-urakka on vihdoin me tavan jolla nuudelit saatiin pakista
saatu päätökseen. Kämpässä lämpöä pois lusikan avulla. Tulos nuudelien on+10°C. Vj:t aloittavat kuivimmista kui- ginnat jälkeen ei ollut mitä puhtain (ja
vimmat ”kun me oltiin pieniä partiolaisia” pelkäsimme herättävämme vartiolai-tarinansa, varma keino saada lapset semme hillittömillä naurukohtauksillamunten maille.
me), mutta pääasia oli, että RUOKA OLI
Kello 00.01
Kaikki vartiolaiset tuhi- HYVÄÄ!
sevat jo kiltisti ylälaverilla makuupusseissaan, kun johtajien yöelämä vasta
alkaa!
00.15 Tässä vaiheessa naispuolisten
johtajien pakollinen yö ”palaverointi” on
päässyt jo hyvään vauhtiin, jonka kuitenki keskeyttää yöherättäjien mielikuvitukseton sisälle lampsiminen.
1.20 Yöherättäjien poistuttua (jättäen
kahvipannun tiskaamatta) jatkuu johtajien ”palaverointi” rankan juoruilun merkeissä. Ylälaverinkin yöelämä kukoistaa
ainakin päätellen heidän puheistaan ja
toimistaan (joita he eivät kuitenkaan varmaan aamulla enää muista).
2.43 Palaverointi keskeytyy jälleen…
Tällä kertaa syynä armoton nälkä. On
siis vuoro ruuan etsimiselle ja perinteisille yösyömingeille. Epätoivoisen etsinnän jälkeen valmistimme jostakin löyty-

3.56 Silmäpussit roikkuvat jo polvissa,
mutta juttujen huono taso senkun kasvaa. Oleellinen tehtävämme eli kaminan
lämmitys muistuu taas mieleen tässä
vaiheessa yötä.
4.15 Useiden vessareissujen ja kovan
juoruilun uuvuttamat johtajat nuokkuvat
tuoleissaan ja katsastavat autuaasti tuhisevia vartiolaisiaan, raskimatta kuitenkaan herättää heitä kipinään.
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4.23 Uupuneena ja makkaran hajuise- rille reippaiden vartiolaistensa ottaessa
na vaipuu toinen johtajista kylmälle lat- heidän paikkansa kipinässä.
tialle sulkien silmänsä ja vaipuen hämyisiin uniin. Unohtamatta tärkeää tehtäväänsä kipinässä jatkaa johtajista toinen
urhoollisesti ilman toveriaan, sekä mikä
pahinta, ilman ruokaa. Hän on aivan
omillaan.
4.41 Johtajat ovat aivan loppu. Nyt on
valinnan paikka; jättääkö kaminat ilman
ylälaverin unista porukkaa
kipinämikkoja ja herätä aamulla jääkylmässä kämpässä, vai herättääkö auLoppuyö Mitä ilmeisimmin vartiolaiset
tuaasti uinuvat lapsoset.
viettivät erittäin mukavan yön siivoten
5.05 Päätös oli helppo. Nyt on siis joh- johtajiensa sotkuja. Johtajat saivat kuitajien vuoro siirtyä tuhisemaan alalave- tenki koston tästä vääryydestä…

Ansku ja Suikki kiittää ja kuittaa ”koko” yön
kestäneestä kipinämikkovuorosta!
PS. Tällaisia päättömiä ne ovat ne johtajien yölliset seikkailut. Yöllä on myös paljon aikaa päästää luovuutensa valloilleen, kuten voitte päätellä tästä jutusta joka
syntyi kyseisen yön pimeinä tunteina.

Kuksa kotipostilaatikkoon?
Kuksan toimituskunta on ideoinut, että joskus tulevaisuudessa halukkaat voisivat
tilata Kuksa-lehteä kotiin. Lehti ilmestyisi nykytapaan kolmen kuukauden välein,
värillisenä ja paksuudeltaan 16-28 sivuisena. Lehdestä perittävällä vuosimaksulla
katettaisiin painatus- ja postituskulut. Mahdollinen ylijäämä tilitettäisiin luonnollisesti Partiotyön Tuelle.
Osallistu Lippukunnan nettisivuilla aiheesta on avattuun keskusteluun!
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Meidän huussi on parempi kuin teidän huussi!
RIUKU 7
H
Y
V
Ä
Ä

+Helppo tehdä
(vaatii vähän rakennustarpeita ja
voidaan tehdä lähes minne tahansa).
+Sekä tytöille että pojille.

H
U
O
N
O
A

-Talvella liukas ja kylmä.
-Ei sovellu kaiken kokoisille (pituusja painorajat).
-Riu’ulla pysyttely vaatii tasapainoa.
-Aloittelijat vieroksuvat.
-Jos erehtyy katsomaan taakseen,
voi tavaraa tulla myös yläpäästä.
PUSKA 9

H
Y
V
Ä
Ä

+Löytyy lähes mistä vain.
+Helppo käyttää.
+Ei yleensä muiden sotkuja tai hajuja.
+Tod.näk. nopein keino helpottaa
oloa.
+Ryhmäpissi.

H
U
O
N
O
A

-Ei soveliasta julkisilla paikoilla.
-Pitää olla tarkkaavainen, että ei
tule yllätetyksi.
-Jos tekniikka on väärä (erityisesti
naisilla ja lapsilla), saattavat varavaatteet tulla tarpeeseen.

Kuinka usein ihminen
kuuleekaan tämän virkkeen elämänsä aikana?
No, normaali opiskelija
tai työssäkäyvä ihminen
harvemmin, mutta partiossa tämä huudahdus on jo vähän
liiankin tuttu.
PAJAMAJA 7½

+Ensimmäisille käyttäjille siisti.
+Sateenpitävä.
+Täydellinen näkösuoja.
H
Y +Ovi, jossa on lukko.
V +Hienoimmissa versioissa peili.
Ä +Helteellä toimii myös saunana.
Ä +Hajunpeittopuru ja joissakin jopa
manuaalinen vessanveto mahdollisuus.
-Hajusta pajamajan sisällä tulee sietämätön hyvin nopeasti, purusta
H
huolimatta.
U
O -Saunaominaisuus
N on yleensä enemmän haitta kuin
O hyöty.
A -Tyhjentäminen vaativaa.
-Maja VOI KAATUA!

Partiossa törmää mitä erikoisimpiin hökkeleihin, joita maallikot kutsuvat vessoiksi. Jos partiossa tulee hätä, ei auta kuin sopeutua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin tai kärvistellä. Myös RuMat ovat joutuneet tähän tienristeykseen ja punninneet erilaisia vaihtoehtoja, ja kokemuksiensa perusteella he ovat nyt tehneet
meille muille vessavertailun, jotta tietäisimme, mihin sitä lopulta kannattaa hakeutua hotellihelpotukselle ja miksi.
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Täydellistä vessaa ei selvästikään
ole. Parhaistakin puuttuu kunnon
äänieristys tai jos se on kunnossa,
on jossain muussa asiassa parantamisen varaa. RuMat suosittelevat näistä vaihtoehdoista posliinia,
mutta koska se on harvoin saatavilla leiriolosuhteissa, on jokaisen
oman edun mukaista opetella käymään perinteisellä puskakyykyllä.
”Yksi leirin kohokohdista onkin
ryhmäpisu, mikä onnistuu parhaiten puskakyykyllä!” toteaa eräs nimetön RuMa.
Siispä jos haluat kokea myös tämän elämyksen, kannattaa alkaa
harjoittelemaan jo hyvissä ajoin
ennen varsinaista leiriä! ( ✰ ✰ )

Maaliskuussa 2011
HUUSSI 8½

POSLIINI 9½

+Yleensä siisti eikä
H haise.
Y +Sopiva lämpötila.
V
+Lukko.
Ä
+Kodikas.
Ä
+Hyvä näkösuoja.

+Suorastaan luksus
(leirin jälkeen
taivas)!
+Helppo istua.
+Veto-mahdollisuus.
+Lukko, eikä turhia
ikkuinoita.
+Käsienpesu mah-Et välttämättä ole dollisuus (yleensä).
yksin, ainakin pienet +Oma rauha.
H ötökät viihtyvät
+Sopiva lämpötila.
U
huussissa vähintään
O
yhtä hyvin kuin sinä. -Jarrutusjäljet.
N
-Lorina ja muut ääO -Tyhjentäminen vaanet, jotka yleensä
A tivaa.
-Helppo tippua tai kuuluvat hyvin seljäädä kiinni reikään. västi.
Kevätterveisin RuMat (alias Ruusunmarjat)!

MORSE
m o n t a k o
a r v o
a
r k a j a l a s t a
k e r t
o v a a
k u v a a
l ö
y t y y
p a r t i o k ä
m p ä l t ä ?
p a l a u
t a
v a s t a u k s e s i
j
a
y h t e y s t i e d o t
s
ä h k ö p o s t i l l a
k u k s a n
p ä ä t o i m
i t t a j a l l e
t o u k o
k u u n
a l k u u n
m e n
n e s s ä .
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Monille meistä on jo pitkään tuottanut
suurta hilpeyttä ja kummastusta lippukuntamme infoissa olevat mitä merkillisimmät lyhenteet. Kävimmekin haastattelemassa näiden ihmeellisten ilmaisuiden kantaisää ja luojaa, lippukuntamme johtajaa Markku ”Make”
Korhosta, voidaksemme kertoa teille
ja myös itsellemme niiden tarkoituksen.

Maaliskuussa 2011

Mikä ihmeen ASSistentti?
lpk. 2. vj. on lippukunnan toinen varajohtaja.

w.
Waari

m.
lpk. 1. vj. on lipMuori
VJo
pukunnan ensimmäinen vara- vartionjohtajaoppilas,
joka on suorittamasjohtaja
sa ensimmäistä vuotovj. osaston
ta Mafekingillä
varajohtaja

lpkj on lippukunOJ
vvj. vanhempi vartionjohnanjohtaja
osastonjohtaja
PJ
taja on suorittamassa Mapartiojohtaja
fekingin jatkoa, eli toista
VJ
vuotta.
Vartionjohtaja, jolla enass. = assistentti, eli
simmäinen Mafeking-vuohenkilö joka on suopjo.
si on suoritettu.
rittanut Mafekingin
partiojohtajaoppilas
Ansku
Retkiremmi.net (jatkoa s. 8) Tarjolla
on ainakin seuravat vaelluskohteet:
Kebnekaise, Sarek, Stora Sjöfallet, Pältsan, Barras, kolmen valtakunnan rajapyykki, UKK-Puisto (mm. Paratiisikuru,
Pirunportti ja Sokosti), Käsivarsi (mm.
Urtasvankka, Halti ja Meekojoki) sekä
Kitkajoki.

Vaelluskuvat on julkaistu Picasa -verkkoalbumissa. Sieltä löytyy kansiot jokaisesta vaelluksesta ja reissusta. Kuviin ja
kuvateksteihin voi tutustua hienon diashown avulla tai yksitellen selaten. Kuvat on linkitetty Google Mapsiin, josta
saa tietoon missä kuvat on otettu.

Sivuilla on myös vaellus- ja retkeilyaiheiSivuston "Vinkit ja kokemukset" -osios- sia linkkejä, jotka retkiremmin mielestä
sa on retkiremmi-porukan hyväksi ha- ovat hyödyllisiä tai mielenkiintoisia.
vaitsemia neuvoja sekä kokemuksia Retkiremmi-sivusto on mainiota luettamm. GPS:n hankinnasta ja retkiruoka- vaa jo sellaisenaankin, mutta suurin ilokurssista.
siitä on varmasti sellaiselle, joka suunnittelee vaellusta Lappiin.

HL
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Tarina - Karhunpennun pelastus
Olipa kerran pieni tyttö nimeltä Maria.
Maria asui metsän keskellä. Metsän
keskellä kävivät monet partiolaiset. Maria on ihaillut jo kauan partiolaisia. Hän
haluaisi partioon, mutta hän pelkäsi, että
häntä ei huolita mukaan.
Eräänä päivänä Maria lähti poimimaan
marjoja. Sillä aikaa partiolauma nimeltä
Kirsikat oli metsässä. He löysivät Marian
mökin ja koputtivat oveen. Kukaan ei
avannut ovea. -Kait tämä on se partiomökki, kun kukaan ei avannut ovea,
partiolauman johtaja
sanoi. He menivät sisään ja asettuivat mukavasti mökkiin. Pian
he lähtivät metsään
keräämään marjoja.

Partiolaiset astuivat sisään. He pyysivät
anteeksi, kun he olivat tunkeutuneet
Marian mökkiin. Partiolaiset lähtivät pois
mökistä. He menivät pienen joen viereen leiriytymään.
Metsässä tallusteli myös karhunpoikanen. Se etsi äitiään. Mutta ei pentu
kauan saanut rauhassa etsiä emoaan,
kun metsästäjä vaani jo poikasta. Maria
huomasi poikasen ja metsästäjän. Hän
juoksi metsästäjän luo ja kysyi mitä hän
tekee. Metsästäjä sanoi olevansa retkellä ja esitti nukkuvaa. Maria juoksi karhun luo ja löysi sille hyvän piilon. Karhunpoikanen juoksi piiloon. Maria
juoksi puun taa. Metsästäjä nousi
ylös ja ihmetteli missä poikanen
on. Metsästäjä käveli pois.

Sillä aikaa Maria palasi
Sattumoisin partiolaiset olikotiin ja huomasi parvat nähneet koko jutun. Matiolaisten reput. -Apua!
ria tuli esiin. Kaikki kiittivät
Kenen reput täällä on?
Mariaa, kun hän oli pelastanut
Maria huusi. Maria ajatkarhun. He pyysivät Mariaa
teli, että täällä on käynyt varkaita.
partioon ja Maria suostui. Ja niin Maria
Pian oveen koputettiin. Partiolaiset sa- pääsi partioon ja oli hyvin onnellinen.
noivat: -Kuka siellä? Maria aukaisi oven ( ✰ ✰ )
ja kysyi: -Ovatko nuo reput teidän? -KylHenna Rundgren, Kirsikat
lä ovat, partiolaiset sanoivat. -Tulkaa sisään.
Osana Tarina-jälkeä Kirsikat keksivät laumaillassa omia partiotarinoita.
Tämä oli yksi niistä. Lehden lopussa on ohjeet, miten sinäkin voit lähettää
omat juttusi Kuksaan.
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Niittykärpän elämää – Kotaretki
Joululoma, sunnuntaiaamu, pitäisi sii- ti. Pian saavun rakkaalle omalle kovota.
dallemme. Polkua pitkin oli kävellyt
Herään 2.1.2011 ehkä kello 11. Huo- hirvi tai jokin muu eliö. Kota on kunneessani oli pöydällä epämääräinen nossa, ainakin ulkoa. Otan siitä valokasa ruutia, kipsiä, pahvia? Ei siitä kuvan, haen varastosta lapion ja kaisen enempää, mutta se pöytä ei suin- van pienen kolon, mistä mahdun sikaan ainut paikka ollut, mikä oli mun sään kotaan. Sitten huomaan, että otsalampusta jäi paristot tarkistamatta
huoneessa sekaisin.
ja sytytän muutaman kynttilän. Saan
Pointti on kuitenkin se, että aloin siitulet syttymään ja menen puistelevota. Ei vaan yllättäen innostus ollutmaan saunan katkaan niin suuri. Koko loPolkua pitkin oli toa. Katselen koman olin haaveillut tai
kävellyt hirv i. dan ympäristöä ja
suunnitellut lähteväni käyinspiraatio valtaa
mään kodalla puistelemassa saunan
minut ensi kesän suhteen. Saan pari
katon lumesta. Innostus ei vain ollut
ideaa, jotka voisi toteuttaa ensi kesäaikaisemmin riittänytkään. Nyt kumnä. Lyön ritilälle muutamat kebakot ja
masti tällaisessa tilanteessa lyön
huomaan, että kodassa sataa! No ei
hanskat tiskiin, otan limukkapullon
suinkaan, katosta vain sulaa lunta ja
kaapista, pakkaan sen ja muut tavaropsii kotaan, siksi syönkin mieluumrat uuteen joululahjareppuuni mukaan
min ulkona.
lukien puukon ja otsalampun kaiken
varalta. Sitten marssin pihalle kerjää- Jälkiruoaksi juon Pommaccia ja syön tiskiaineen makuisia karkkeja. Alkaa hämään kyytiä. Minun onneksi auto
märtyä, ja minulla ei ollut paristollista otstarttaa, haen muovikassin ja lapan
salamppua ja radionkaan paristot eivät
sen täyteen puita. Matkalla käväisen
käyneet, joten soitan kyydin kotiin. Sitten
kaupassa ostamassa kebakoita ja vain pakkaan kamat ja kirjoitan vieraskirpienen karkkipussin.
jaan merkinnän käynnistäni. Hyvästelen
Sanssin ranssin kohdalla jatkan mat- kodan ja otan vähän lisää kuvia. Nyt on
kaa jalan ja tuttuun tapaan heidän sitten tämän talven lumityöt luultavasti
koiransa tervehtii ohikulkijoita iloises- tehty kodan osalta, keväällä sitten leireilemään!

Pyry
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Mainoksia ja ilmoituksia

PäKMä 2011

Juhlaillallinen Pyhän
Yrjön kunniaksi

aikuisille partiolaisille ja
partionystäville perjantaina 15.4.2011 klo 19
ravintola Hilikussa OuLippukunnan parhaat saavat kiertopallussa. Illallisen hinta on 30 €/hlö Asuna
kinnon täydeltä herkkuja.
tumma puku tai partioasu sekä partioLisätietoa www.niittykarpat.fi
kunniamerkit.
Partiokämpän maastossa 16.4.2010
Sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille.

Päkmällä taidot punnitaan!

Paikka illallisille varataan sähköpostitse
jarmo.komulainen@gmail.com. SamalHEI ERÄJORMA!!!
la ilmoitetaan mahdolliset erityisruokaOletko kuullut sävähdyttäviä tarinoita valiot. Vahvistettu varaus maksetaan
vanhasta ekaluokasta ja sen lopputut- P-PPPY:n tilille 474430-220696. Vieskinnosta? Entä ovatko eräpartioluokan tiksi osallistujien nimet.
suoritukset tulleet tutuiksi?
Huom! Varaa paikkasi viipymättä!
Waarit järjestävät vaativuudellaan ja
Pohjois-Pohjanmaan
hienoudellaan vanhaa ekaluokkaa vasPartioperinneyhdistys ry
taavan "eräpartiolaisen loppututkinnon".
Loppututkintoon voivat osallistua kaikki
Pohjois-Pohjanmaan
yli 15-vuotiaat, joilla on eräpartioluokan
Partiosäätiö rs
suoritukset
suoritettuina.
Lisätietoa
myöhemmin www.niittykarpat.fi

Pestejä tarjolla
Piirtäjiä ja kuvaajia Kuksaan

Rastimiehiä Päkmälle

Lippukuntalehti Kuksa etsii toimituskuntaansa piirtäjiä ja kuvaajia. Arvostamme
ensisijaisesti aktiivisuutta, toissijaisesti
taitoa.

Niittykärppien perinteiseen kevätkisaan
tarvitaan samoajia rastien henkilökunnaksi ja muihinkin kisan pesteihin.

Ilmoittautua voi Heikki Kilpeläiselle:
Kaikki halukkaat ilmoittautukoon päätoi- lhkilpel@mbnet.fi tai 0405633115.
mittajalle (anssi.kulotie@hotmail.com).
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TEHTÄVÄ
RISTIKKO
13
1

1.
2. Seuraa aamua

2
3

3. T

4
5
6

4. Vanha navetta
5. Pyhä _____

7
8

6.

9

7. Päivän tärkein ateria

10

8. Partiolaisella kaulassa
11

9. Kipinä______

12

10.

11. Ketun sukua

12. Ehkä Suomen paras lehti

j o s
s a a
i n
m o r s
t k a i s t u
a i k a h a k

t
t ä m ä n k
e t u k s e n r a
a ,
o l e t
a !
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SIVUT
Selvitä reitti ruoktubussilta Koillisportin läpi Heseen.

Mikä on sellainen jonka voit nähdä usean
leiriläisen päässä talvileirillä?
Se voi olla monen muotoinen, värinen ja
kokoinen.
No sehän on tietenkin:

KARVALAKKI!
Tänä talvena komeilee monen niin ison kuin pienenkin partiolaisen
päässä karvalakki. Useilla leireillä on tämä ilmiö jo huomattu ja odotammekin mielenkiinnolla miten on tilanteen laita Ruoktulla. Muistithan siis ottaa mukaan karvalakkisi?
Suikki
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Kuksa kysyy
Tämän jutun olisi pitänyt tulla jo viime Kuksaan, mutta jäi sattuneista syistä pois,
joten ensimmäinen kysymys ei ainakaan välttämättä ole ajankohtainen.
1. Mitä odotatte Kuksalta?
2. Mitä meinaatte tulevaisuudessa partiossa?
3. Miten aiotte toteuttaa suunnitelmanne?
Vadelmat
1. Mikä se on? - Jotain jännää ja paljon hyviä juttuja vadelmista.
2. Rakennetaan oma autiokämppä!
3. Pappa Betalar! :)
Susilauma
1. Tietoa lippukunnasta ja lisää sarjakuvia.
2. Leireillä ja purjehtia Karibian merelle
3. Rahat saadaan myymällä partiokalentereita ja karkkia. (ylimääräset syödään
ite)
Lumikot

1. Mikä se on? - Jotain kiinnostavaa,
Kalle Ankkaa ja tietoa tapahtumista
2. Megaskeittiparkki kämpälle…
(huoh.)
3. Rakennetaan ite lukuun ottamatta
Jullea, ku se ei yllä. Rahoitus hankitaan Makelta ja myydään lisäksi jouluja muita kalentereita. (Höpöjä puhuvat)
Pyry
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Kämppävoudin kuulumisia
Etenee se kehitys Partiokämpälläkin. Kämpän varaaminen tapahtuu niittykärppien osalta nyt suoraan lippukunnan nettisivujen
kautta. Sivuilla on myös kalenteri, josta koko ajan näkee kämpän
varaustilanteen. Ryhmän tai tapahtuman johtaja varaa kämppävuoron vähintään viikkoa ennen varauksen alkua. Jos halutaan
käyttää peruutusvuoroja, varataan ne kämpän päivystäjältä puhelimitse (044-2128722). Normaalivarausten avaimet noudetaan
partiotoimistosta varausta edeltävänä päivystysaikana.
Jokainen ryhmä on vastuussa kämpästä siellä ollessaan. Jos kämpälle jää käytön
jälkeen jotain huomauttamisen aihetta tai siivottavaa, voi kämppäisäntä lähettää
laskun tai määrätä kämpän uudestaan siivottavaksi. Kannattaa tarkistaa, että
kämppä on kunnossa sinne saavuttaessa. Ennen kuin tulia sytytellään, tyhjennetään tuhkat. Tuhkaämpäreitä säilytetään kotakeittiön alla.
Kämpälle on laitettu kiinteitä ohjeita mm. kämpän käytöstä ja siivouksesta. Lisää
ajankohtaisia ohjeita voi olla ilmoitustaululla. Muistathan, että ongelmatilanteissa saat helpoimmin apua soittamalla partiokämpän päivystäjälle (0442128722) tai kämppävoudille (040-8311005).
Kun retki päättyy ja kämpältä ollaan poistumassa, jätetään kaikki paikat kuntoon
ohjeiden mukaisesti. Seuraavat käyttäjät ovat kiitollisia, kun puulaatikot on täytetty
ja polttopuut on pilkottu sopivan pieniksi sytyttämistä varten. (Valmiiden kiehisten
tekemistäkään ei ole kielletty).
Kämppäisäntä vuorostaan ei anna moitteita, kun paikat siivotaan ohjeiden mukaan, astiat tiskataan kunnolla kuumalla vedellä ja laitetaan kaappiin kuivumaan,
roskikset tyhjennetään ja kämppä jätetään siistiksi niin, että seuraavien vieraiden
ei tullessaan tarvitse alkaa heti siivoamaan.
Käyttäkäähän kämppää ahkerasti! Toivoo Kämppävouti Hannu
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ValitusPalat
Tällä palstalla kaikki saavat valittaa ihan luvan kanssa! Kerro mikä asia lippukunnassa saa sappesi kiehumaan, harmaat hiukset kasvamaan tai mielesi murheiseksi. Omat valituspalasi voit jättää Kotikolon eteisessä olevaan postilaatikkoon.

RUOKTU TAKAS HOSSAAN!

Ennen vartion viiriä
kunnioitettiin, eikä
Jos ette painos- sitä jätetty lojumaan.
Kotikolon seinille ei
Jos viiri olisi jäänyt
ole ilmestynyt mitääntaisi, niin!
maahan muut vartiot
uusia muistoesineitä
olisivat varastaneet
kymmeneen vuoteen.
sen ja sitten sitä oliKirkkopalvelu on
si joutunut etsimään
Missä vika?
esim. vihjeiden avulla.
aina samoina päiSiksi omaa viiriä kunvinä esim. Isännioitettiin ja siitä
päivänä.
pidettiin huolta. Ha KÄYTTÄKÄÄ NIITÄ NIITTYKÄRPPIEN
luaisin, että yhä kaik ki oikeasti huolehtisiNETTISIVUJA JA SITÄ KALENTERIA
vat omista viireistään.
SIELLÄ!
T: Nimim. "Ei tästä muuten mitään tuu"
Ruusunmarjojen pikkutytöillä on yllättävän paljon
mieshuolia. Varsinkin kun ottaa heidän nuoren ikänsä huomioon.

Partiossa menee
paikat rikki ja äiti
HUUTAA!

Seuraava kuksa
Seuraava varsinainen Kuksan numero 2/2011 ilmestyy Lippukunnan tuokevään lopuksi. Lehteen tulevat jutut ja kuvat on lähetet- reimmat uutiset
tävä Hannulle (hannu.luukinen@uaz.fi) 10.5. mennessä.
löytyvät netistä
Sinun ei tarvi miettiä fontteja ja asetteluja. Kirjoita juttu osoitteesta
suoraan sähköpostina ja laita kuvat sen liitteeksi. Toimi- www.niittykarpat.fi
tuksessa taittaja asettelee tuotoksesi sitten parhaalla kohdasta ”Kuksa”.
mahdollisella tavalla Kuksan täytteeksi ja kaikkien lukijoiden iloksi.

