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Pääkirjoitus
Syksy on hiljalleen saapumassa; koulut
alkavat, illat pimenevät, mutta tärkeimpänä pidän alkavaa partiokautta. Syksyllä toiminta alkaa puhtaalta pöydältä, osa
aloittaa partion ja osa siirtyy uuteen ikäkauteen. Syksy tuo tullessaan myös

haasteita; tarvitaan johtajia ja muuta
henkilöstöä toteuttamaan toimintaa.
Myös Kuksa etsii uutta verta tekemään
lehteä, lue ilmoitus lehden lopusta.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille.

Anssi
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Partiouutisia
LÄHDE MUKAAN ANTAMAAN
AIKAA NUORILLE!
Valtakunnallista Anna mulle aikaa! -päivää vietetään 15.9., jolloin kaikkien aikuisten toivotaan antavan pari tuntia
ajastaan nuorille. Tervetuloa mukaan
tänäkin vuonna! Tehdään yhdessä päivästä ikimuistoinen niin nuorille kuin aikuisillekin. Tutustu kampanjaan netissä,
www.annamulleaikaa.fi.
ja
www.facebook.com/annamulleaikaa!
Viime vuonna päivän aikana järjestettiin
lukuisia tapahtumia, tempauksia sekä
alennettuja sisäänpääsymaksuja, jossa
aikuisia muistutettiin siitä, kuinka tärkeää on antaa aikaa nuorille.
Kuksa/Navakka

Pökkelö-city 2011
Limingan Niittykärppien kesäleiri Pökkelö-city järjestettiin 22-27.7 Hossan
Seipiniemessä.
Leirille osallistui 20 Seikkailijaa, 12
Tarpojaa, 4 Samoajaa, 1 Vaeltaja ja 9
aikuista johtajaa, eli siis yhteensä 46
henkilöä. Leirillä vieraili myös kansainvälisiä vieraita.
Leirillä suoritettiin Leirinrakentaja- ja
Intiaani-taitomerkit, Tarpojien Leiritarppo, Eräpartio-luokan suorituksia, sekä
Nälkämerkki. Suoritusten lisäksi ohjelmassa oli mm. Pormestarin vaalit,
miekkojen valmistusta, uintia, oikeuden istunto, pankkirosvojahti, sekä erilaisia intiaani- ja Villin lännen taitoja.

Jänkäsudet
Tällä palstalla julkaistaan
kaikki hallituksen myöntämät jänkäsusimerkit. Lue
ohjeet lippukunnan nettisivuilta ja ano
itsellesi merkkiä!

Juttukisa
Hannu lupasi tarjota partiotyylisen juhlaillallisen niille jotka tänä vuonna kirjoittavat eniten juttuja Kuksaan. Jutuille annetut pisteet on merkitty tähdillä ( ✰ )
Kisa ratkeaa seuraavassa Kuksassa.

TALVI-SM ETSII TEKIJÖITÄ!
Piirin järjestämiin partiotaitojen SMtalvikilpailuihin 17.–18.3.2012 haetaan
henkilöstöä. Kilpailu pidetään Haukiputaalla. Ilmoittaudu tehtäviin tai kerro sopivista ehdokkaista Tuomo Pesoselle,
tuomo.pesonen@pohjanmaa.partio.fi.

LNK menestystä SP:n kisoissa
Kajaanissa kisattiin elokuussa Suomen
Partiolaisten suunnistusmestaruuksista.
Anna-Riikka Lithovius (LNK) voitti D21
-sarjan (5,5km) ja Aino-Eeva Lithovius
(LNK) tuli saman sarjan kolmanneksi.
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Hillojen laavuleiri 6.-7.6.11
VÄRVÄYDY MUKAAN HAVULLE!
Ensi kesän piirileiri Havu2012 etsii tekijöitä. Avoimista pesteistä voit lukea lisää
www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/uutiset/371/. Varaa paikkasi tekijöiden joukossa ensi kesän leirille nyt!

Perhepartio alkaa
Perhepartion ensimmäinen kokoontuminen on su 4.9. klo 15-16 Rantakylän
uimamontulla. Perhepartiotoiminta on
suunnattu 3-7 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen – mukaan saavat tulla
vanhemmat, huoltajat, sisarukset, isovanhemmat, kummit tai vaikka naapurit.
Tärkeää perhepartiossa on, että lapset
ja aikuiset toimivat yhdessä leikkien,
oppien ja seikkaillen luonnon ääressä.
Perhepartiotoiminta on ”pienten lasten
partiota”, joka ei ole osa virallista partioohjelmaa, mutta tarjoaa esimakua siitä,
mitä yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä. Toimintaan ei tarvita erikoisia varusteita - säänmukaiset ulkoiluvaatteet riittävät.
Lisätietoja voi kysyä perhepartion vetäjiltä: Soili Wäli 044-5278158, Janne
Wäli 040-5278157

Tulimme Aarninkankaan laavulle leireilemään ja hillailemaan. Tulimme laavulle
neljän, viiden aikaan. Sääskiä oli paljon.
Kävimme metsässä hakemassa puita
penojamme varten. Sytytimme KOMEAN nuotion. Heti tultuamme metsästä aloimme koota penoja. Penojen uurastamisen kunniaksi teimme hyvää ruokaa: lihapullia ja pottumuusia. Penoja
pystytettiin kolme hilloja varten. Ansku ja
Suikki nukkuivat laavussa. Lämmin on
kyllä ollut. Poristiin siinä sitten yöllä penoissamme ja osa nukahti. Yhtäkkiä
metsästä alkoi kuulua megafonin ääntä.
Semmoista viiuuu…viiiuuu.. Eka luultiin
että se oli poliisi, mutta sitten hoksattiin
että "voi että yöherätys". Pojat tulivat herättämään. Tehtiin vastaherätys. Sitten
kysymysskaba, johon pojat eivät olisi
halunneet osallistua, jotenka he lähtivät
ja menimme vielä syömään, sekä sen
jälkeen nukkumaan ja Punkin ja Verkun
penassa oli noin 200 sääskeä! Aamulla
Peppi heräsi ensimmäisenä ja Punkki
heräsi siihen, että pena kaatui Verkun
päälle. Söimme aamupalan ja aloimme
pakkaamaan rinkkoja. Kaiken kaikkiaan
oli kiva leiri!
 Hillat ( ✰✰ )
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Sudenpentujen toiminta alkoi
Kärpät on kolmannen vuoden poikalauIlmoittautuminen toimintaan
ma. He kokoontuvat torstaialkoi aloitustapahtumassa
sin klo 17.30-19. Kärppien
ja jatkuu syyskuun loppuun
akelat ovat Jukka-Pekka
asti mikäli laumoissa on
"Jukkis" Pietilä ja Jukka
vielä tilaa. Laumoihin ote"Lykki" Maalo.
taan enintään 10 suden- Kirkonkylän laumat ko- Mustikat on kolmannen
pentua tai 15 sudenpentua koontuvat Pappilan pi- vuoden tyttölauma. He kojos laumaan löytyy kaksi hapiirissä Kotikololla. koontuvat
keskiviikkoisin
vetäjää.
klo 18-19.30. Mustikoita
Huuhkajat on ensimmäisen vuoden
poikalauma. He kokoontuvat torstaisin.
Akeloina toimivat Saila Kiljunen-Hakkola ja Heini Raitio.
Tuomenmarjat on ensimmäisen vuoden tyttölauma akeloinaan Susanna ja
Mikko "Kyykkä" Kylmänen.
Kotkat on toisen vuoden poikalauma.
Kotkien akela on Eero ”Eppu” Lumme.
Karpalot on toisen vuoden tyttölauma.
He kokoontuvat tiistaisin klo 17.3018.30. Karpaloiden akelana toimii Tarja
Anttila.

johtavat Hanna Korteniemi ja Minna Salonpää. Kuksa
Kisavartioita
Hui hirviä! - Partiotaitojen syyskilpailuun 10.-11.9. Veteliin niittykärpistä
lähtevät seuraavat kisavartiot: Harmaa
sarja: Kotka, VJ Heikki Mattila, Punainen sarja: Sorsa, VJ Pyry Lahdenperä,
Sininen sarja: KaRMeet, VJ Anni-Mari
Leppäniemi. Kuksa seuraa herkeämättä näiden vartioiden menestymistä kisassa.

.

Mitä LNK tuo ensimmäisenä mieleesi?

GALLUPPI

Kuksa haastatteli muutaman muun lippukunnan edustajia siitä, mitä heille tulee
Limingan Niittykärpistä mieleen
Vihreä armeija, rumpu, paraatit – Samponen
Oudot paidat – Kätkän kävijä
Armeija – Norsi

Hieno kämppä! – Ilkan partiolainen
Pyry

Kuksa 2/2011
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Kysy, PJ vastaa

Kuinka monta Pökkelöä on ollut ja kuinka paljon
Pökkelöllä on enimmillään ollut leiriläisiä?
Ensimmäinen Pökkelö järjestettiin 23.-29.7.1984 Limingassa Kärsämänjoella. Leiriläisiä oli tuolloin 36. Pökkelö-leirejä on ollut melkein joka vuosi. Nyt vuorossa oli 23. Pökkelö. Vuonna 2005 Pökkelö pidettiin Seipiniemessä kuten tänäkin vuonna. Tuolloin leirillä oli mukana kaikkiaan 159 leiriläistä.

!

Voit jättää mieltäsi askarruttavia kysymyksiäsi kaikkitietävälle partiojohtajalle Kuksan postilaatikkoon Kotikololle, lähettää ne osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi tai
antaa ne Kuksan toimittajille.

Sähköinen jäsenmaksu tulee
Vuoden 2012 jäsenlasku tulee sähköpostilla niille yli
15-vuotialle jäsenille, joiden sähköpostiosoite on
Polussa. Sähköpostiosoitteen voi päivittää itse. Uutena ominaisuutena Polkuun tulee myös esihyväksytty jäsenlomake, jonka avulla saa helposti uuden
jäsenen liitettyä jäsenrekisteriin.
Vuoden 2012 jäsenmaksussa otetaan käyttöön sähköinen jäsenmaksu perinteisen
paperisen jäsenlaskun rinnalle kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, joiden sähköposti on jäsenrekisteri ”Polussa”. Omat tiedot polkuun päivitetään osoitteessa
https://spfs.clubonweb.com/ kohdasta "Päivitä tietojasi?"
Vuoden 2012 jäsenmaksut lähtevät syyskuun puolessa välissä.
Sähköinen
jäsenmaksu
lähetetään
osoitteesta
noreply@clubonweb.com. Sähköpostiviesti sisältää linkin pdf-laskuun, jonka voi tulostaa tai vaikka lähettää edelleen henkilölle, joka maksaa jäsenmaksun.
Sähköinen maksaminen koskee vasta ainoastaan jäsenmaksua. Tapahtuma- ja
muut laskut tulevat edelleen paperisena.
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JAMBOREE
Niittykärpät osallistuivat huimalla ennä- Leirin ohjelmaa ei pääpiirtein kovin mahtyslukemalla maailman Jamboreeltipontiseksi voinut sanoa. Leirillä
le Ruotsissa kesällä 2011,
oli useita eri ohjelmalaaksoja
jopa 17 partiolaisen voimin.
joista suurin osa oli keskusNiittykärpät kuuluivat Nilatelua ja yleisiä ihmeellisiä
leirilippukuntaan
johon
leikkejä.
kuului liminkalaisten lisäkQuest -ohjelmalaakso oli
si kempeleläisiä, ilmajokiylitse muiden. Siellä oli
sia, jurvalaisia, vaasalaisia
mielekästä yhdessä tekeja kittiläläisiä.
mistä ja toimintaa. Ympäri
Nila kokoontui 2 kertaa ennen
leirialuetta oli myös spontaaneleiriä Tuhkasenjärven partiokämpälle ja aktiviteetteja joihin saattoi käydä tusuunnittelemaan leirirakennelmia, ryh- tustumassa maan tahtiin. Tarjolla oli
mäytymään ja tutustumaan kesän ta- muun muassa seinäkiipeilyä, surffisimupahtumiin.
laattori, elokuvateatteri ja paljon muuta.
Itse matka alkoi 25.7.2011
iltasella ja jatkui läpi yön.
Matkalla otimme kyytiin
eteläpohjalaiset ja jatkoimme Turusta laivalla Maarianhaminan kautta Tukholmaan, jossa olimme illalla.
Yön mittainen ajomatka jatkui kohti Kristianstadin Rinkabyta.

Cultural festival dayssa,
tutustuttiin muihin kulttuureihin ja maisteltiin ulkomaalaisten herkkuja.
Päivä huipentui illalla
Midnight eventiin joka alkoi hienosti laskuvarjohyppääjillä, mutta loppu
olikin sitten jotain ihan
muuta. Paljon bändejä
joista kaikki olivat huonoLeirialue oli kostea ja suja. Leirin aikana kävimme
muinen aamulla viiden aimyös haikilla, toisilla se
kaan kun astelimme tyytyväisinä jo pystyssä olevien telttojen ohi. oli 7 toisilla 16km.
Paikalla oli jo ainakin ruotsalaisia ja Päättäjäiset olivat loistokkaat. Itse Ruottsekkiläisiä. Leirin pystytys alkoi muka- sin kuningas saapui paikalle ja bändit
vasti ja ensimmäinen päivä meni rattoi- mm. Europe olivat parempia. Illan päätti
sasti rakennellessa ja leiriin tutustuessa. mahtava ilotulitus.
(jatkuu...)
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Jamboreeta ei välttämättä varsinaiseksi
leiriksi voisi sanoa, ei erätaitoja eikä varsinaista eräilyä. Enemmänkin sitä voisi
sanoa tapaamiseksi joka kerää kaikkialta
maailmasta Baden-Powelin jalanjälkiä

seuraavia nuoria ja vanhoja samaan
paikkaan viettämään yhdessä aikaa ja
ennen kaikkea rakentamaan ystävyyttä
yli rajojen.
Pyry

Carl
"Mowgli"
Nilan portti koostui kolmesta osasta: Take-a-picture, whack-aGustaf leikitti leiscout sekä itse portti. Portin tarkoitus oli tempaista ohikulkijat
riläisiä päätösjuhmukaan Nilan elämään.
lassa.

Leirin aikana teimme itse ruokamme ja haimme tarvikkeet leirin kaupasta. Nilassa vietettiin leirin aikana kolmet synttärit ja midnight-eventin
sankareille "leivottiin" yhteinen kakku.
laskuvarjohyppääjä
Lisää kuvia löytyy lähiaikoina lippukunnan nettisivuilta www.niittykarpat.fi
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Leirin suuren osanottajamäärän
huomasi hyvin yhteisissä ohjelmissa.

Lähdössä yhteiseen ohjelmaan.
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Spontaaniaktiviteetti Summer-kylässä

Maailmanpyörä leirin
huvipuistossa

Pääportti

Jamboreelippukunta Nila kaikessa kokonaisuudessaan
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Pökkelö-City 2011
22.7 Leiri alkoi, kuten aina, linja-auton myös pitänyt kehitellä pormestariehdokpakkaamisella (klo.09.30) ja aloitusrivillä. kaita (niihin kuuluivat; Oskari, Kata,
Leirille lähtijöitä oli 46. Matka kesti neli- Elmo, Ville, Laura) ja heille vaalikampansen tuntia. Välissä oli pysähjoita, -puheita ja esityksiä. EnYöllä tuli
dys Koillisportissa, jossa pysnen vaaleja oli kalastusta ja
kaatamalla
tyi ostamaan vielä viimeiset
boffer-miekkojen tekoa. Porvettä.
ei-partio-henkiset
syötävät.
mestariksi illalla selviytyi 16
Päästyämme Hossaan Seipiniemeen, al- äänellä Kata Nyman. Taaskaan ei hiljaikoi leirien pystytys. Nyt ei ollut kylät hei- suus onnistunut täydellisesti.
moina vaan ikäluokkina (tarpojat, seikkailijat, samoajat). Toinen toistaan hienommat portit ja muut rakennelmat nousivat hurjaa vauhtia. Illalla iltanuotiolla
palkittiin esityksistä 2 dollareilla; Lumikoiden "Aina valmiina" ja RuMien "Todellinen sankari". Hiljaisuuteen eivät ihan
kaikki kyenneet hiljentymään, ja jotkut
vartiot menettivät siksi dollareita. Yöllä
tuli kaatamalla vettä.
23.7 Herätystorvi soi kahdeksalta ja yhä
24.7 Aamu meni samalla rutiinilla. Aamusatoi vettä. Uninen porukka raahautui
tarkastus toi tosin ripeyttä ja TIMMIÄ
aamupalalle, ja sen jälkeen lipunnosmeininkiä kyliin. Sen jälkeen alkoi intiaatoon. Rakentelu jatkui vielä
nisota, joka oli viirinryöstöä veaamupäivän, jonka aikana Herätystorvi soi kahdek- sipyssyillä. Kunnon osumasta
suurin osa ehti saada raken- salta ja yhä
kastunut henkilö joutui vankinelmat valmiiksi. Lounas teh- satoi vettä.
laan. Lounaana oli folioperutiin itse Trangioilla, onneksi
noita ja nuotiossa paistettuja lisade oli laantunut. Lounaan jälkeen oli
hapullia. Lounas tehtiin intiaanihengessä
koulutusta. Seikkailijat ja nuoremmat tarilman astioita. Syönnin jälkeen vanhempojat suorittivat intiaanimerkkiä. Me teimmat tarpojat sekä samoajat lähtivät haime intiaanien sotamaaluksia ja -huutoja,
kille. Muut aloittivat Tutkimusmatka -nija tutustuttiin muutenkin pääpiirteittäin inmisen rastiradan. Se oli helppo ja lyhyt,
tiaanien elintapoihin. Päivän aikana oli
mutta kulki ihanan ja kauniin Keihäslam-
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men kautta. Vesi oli kirkasta ja päivä
kuuma, joten monet (mm. RuMat, Hillukat ja Nallukat) pysähtyivät vilvoittelemaan jalkojaan ja päätään. Päivällisen
jälkeen oli saunat leiriläisille ja boffermiekkojen tekoa. Sauna oli saaressa,
joten sinne piti soutaa tai meloa, mikä
oli välillä hyvinkin huvittavaa. Hiljaisuus
laskeutui sinä yönä hyvin.
25.7 Heti aamulla alkoi Rodeo eli PT-kisa. 1. rasti ei onnistunut, sillä kalaa ei
tullut enempää kuin
kaksi keskarin kokoista
ahventa Telkille. Seuraavana rastina oli ruokarasti, jolla piti valmistaa
makkarakeittoa.
Seuraavana olin kullanhuuhdonta rasti. Jokainen vartio valitsi oman
palstan, josta oli tunti
aikaa huuhtoa kultaa.
4.rasti oli Asserin ja Oskarin pitämä lassoamisrasti, jonka tavoitteena
oli lassota köydellä
"härkää". Viides rasti
"Lehemän tölöväsy" oli EA-rasti, jossa
piti hoitaa Anjaa, jota lehmä oli pukannut jalkaan sarvella ja Juliusta, joka oli
ilmeisesti taittanut nilkkansa. Kuudennella rastilla oli arvioimista (kuinka vanha omena, paljonko makaronia purkissa
ja kuinka pitkä naru). Viimeinen rasti oli
perinteisesti kiritaival. Hillukat olivat saa-
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puneet maaliin ensimmäisinä, sitten RuMat ja loput jossain järjestyksessä. Telkät olivat hukanneet karttansa ja eksyneet reitiltä. Vapaa-aikaa oli tässä vaiheessa, ja osa porukasta meni auttamaan Hillukoita heidän porttinsa rakennuksessa. Minä (Janna) yritin myös auttaa sahaamalla puita, mutta kaikki tiesivät minun teräase kierteeni, ja ottivat ja
sitoivat minut puuhun, vieläpä ruoka-aikaan! Onneksi Asser tuli ja viilsi köydet
poikki. Käteni olivat yhä yhteen sidotut,
ja
minusta
roikkui vyyhti
naurua, mutta
juoksin
nopeasti vapauteen, hain ruokapussini teltasta ja juoksin
ruokajonoon.
Jälkeen päin
tämä nauratti
kaikkia. Illalla
oikeudessa
tuomittiin tämä
samainen köysi poltettavaksi. PT-kisan voittivat Telkät, RuMat olivat toisina, Hillukat toiseksi viimeisinä ja Hukat viimeisinä, muut
siinä välissä.
26.7 Tänä aamuna oli erityisen tarkka
aamutarkastus, sillä leirille oli tulossa
vieraita Hong Kongista. Aamupäivällä
jahdattiin pankkirosvoja ja heidän kätke-
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määnsä kultaa anagrammien avulla.
Hernekeittolounaan jälkeen tulivat vieraat. Leikimme heidän kanssaan viirinryöstöä läpsäyttämällä. Myöhemmin kävimme heidän kanssaan läpi maamerkkiradan. Oli hassua, miten eräätkin tytöt
innostuivat ihan tavallisesta TATISTA
niin hirveästi ja kantoivat sitä kuin kalleinta aarrettaan, myöhemmin selvisi,
että heillä ei ole metsiä, sienistä puhumattakaan. Päivällinen tehtiin trangioilla,
jonka jälkeen oli saunat ja miekkojen valmistamista loppuun. Päätös iltanuotiolla
oli esityksiä, kuten; Bumbtsibum, Korvavaikkuveikot, Hiekkapaperi, "Emmää
tiiä", Mafeking, johtajien sonni esitys jne.

Dollari-kisan voittivat RuMat. Kalastuskisoissa voittajaksi tulivat Oskari Tavasti ja
Jepu. Leirityttö oli Sara Vihriälä ja leiripoika oli Tommi Keronen. Iltapalaksi oli
popcorneja.. Eiku siis sonnisoppaa!xD
27.7 Purkupäivä. Purettiin kaikki rakennelmat ja taisteltiin boffermiekoilla. Osa
halusi jo kiihkeästi kotiin pehmeille patjoille ja lämpimiin suihkuihin, mutta osa
olisi halunnut jäädä vielä pitemmäksi aikaa. Lopulta linkku tuli ja kuljetti porukan
kotiinpäin.
KAIKEN KAIKKIAAN MAHTAVA LEIRI,
MAHTAVA PORUKKA JA HYVÄÄ RUOKAA! Kiitos leiristä. ♥
( ✰✰ )
 Janna Junnonaho, Ruusunmarjat

Ruista ranteeseen – ja vähän hauikseenkin!
Hiphei Kuksan lukijat! Nyt on se aika vuodesta, kun kesän myötä
kertyneet herkkukilot on aika sulatella pois. Ruista ranteeseen –
palstan ideana on tarjota helppoja käytännön niksejä siihen, kuinka päivittäistä liikuntamäärää ja omaa hyvinvointia voi lisätä kätevästi ilman kuntosalia tai naisvoimistelijoita. Syksyn ensimmäinen Ruista ranteeseen keskittyykin
syksyisen ulkoilun lisäämiseen ja sitä kautta suuremman liikuntamäärän tavoittamiseen. JA LUKIJAT: MUISTAKAA, LIIKUNNAN KUULUU OLLA HAUSKAA – ei pakkopullaa!
Syksyn tullessa on helppo lisätä arkiliikuntaa. Tässä lupaamiani vinkkejä:
1. Nyt on mainiot puitteet talsia metsässä Kontiot jalassa ja sienestää sekä marjastaa. Tämä on todella hyvää yleiskuntoa kohottavaa liikuntaa, joka pitää sykkeen
mukavissa lukemissa. Muistat vain poimiessasi luontoäidin antimia, että et kumarra
selkääsi vaan liike lähtee reisistä ja teet oikean kyykyn! Näin vältyt selkävaivoilta ja
tehostat samalla lihastesi liikkuvuutta.
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Pari tuntia metsässä kuluu leppoisasti, etkä edes huomaa kuntoilevasi samalla. Lisäksi metsään voi ottaa mukaan jonkun perheen jäsenen tai ystävän, jolloin hoidat sekä kuntoasi että ihmissuhteitasi. Kotonasi äiti kiittää, kun pakaste kertyy täyteen puhtaasti luomutuotteista ja rahaa säästyy – ja ennen kaikkea;
LUONTO ON TYYTYVÄINEN. Ehkäpä sinäkin saat rentouttavan
liikuntahetken jälkeen lämmintä marja- tai sienipiirakkaa..? Joka tapauksessa tästä liikunta-aktiviteetista hyötyy niin moni, että suosittelen kokeilemaan.
2. Kun lehdet tippuvat puista ja nurmikko alkaa näyttämään enemmän pitsapohjalta kuin vihreältä mereltä, voi alkaa harkita haravanvarteen tarttumista. Liikuntana
reipas haravointi on oikein tehokasta koko vartalotreeniä – siinä liikkuvat niin kädet, jalat kuin keskivartalokin, joten kesäjätskit sulavat takuulla. Myös tämän tyylinen ulkoliikunta parantaa ihmissuhteitasi: kotona ollaan tyytyväisiä, kun työt jakaantuvat tasaisemmin ja aikaa jää jokaisen omiin juttuihin, isä tai äiti voivat vaihdella kuulumisiaan kanssasi haravoidessa – ja miksipä ei pikkuvelikin? Sinun aivosi saavat happea ja piristyt. Jos et haravoidessasi halua puhua tai seura on tiukassa, niin ota MP3-soitin mukaan tai kuuntele luontoääniä :). ERITYISHUOMIONA sanon, että myös siilit viihtyvät lehtikasoissa ja viettävät niissä talvensa – saatat siis tietämättäsi jopa pelastaa henkiä. Haravanvarteen siis!
3. Kävele ja pyöräile koulu- ja työmatkat... Juu juu, vanhaa toistoa, mutta totta se
on! Tämä on maailman helpoin tapa ”kerätä” askelia ja liikuttuja kilometrejä. Kun
päätät, että et liiku esim. alle 8 km matkoja (matka pitää soveltaa omaan kuntoon
ja ajankäyttöön) millään moottoria käyttävällä välineellä, huomaat kuntosi ja mielialasi kohoavan hetkessä. Ja jos asiaa miettii tarkemmin, niin koulubussilla kuljettu
7 km matka kestää lähes yhtä kauan kuin saman matkan pyöräily (ethän sinä joudu pysähtymään 500 metrin välein ottamaan lisää lastia mukaasi) eikä pyöräillessä tai kävellessä tarvitse ajoittaa menojaan toisen pillin mukaan. Ja pyydän:
MUISTA PYÖRÄILYKYPÄRÄ pyöräillessäsi. Se on pieni hinta henkesi pelastamisesta. Jos kuitenkaan et millään kehtaa sitä pitää (ÄÄRIMMÄISEN HUONO PERUSTELU), niin suosi kävelemistä.
Sellaista tämän kertaisessa Ruista ranteessa. Toivottavasti mielenne pursuaa nyt
ideoita liikkua helposti ja hyödyttävästi.
Hauskaa syksyä ja liikunnan iloa jokaiselle !
Ronja
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Numeropalvelu
Eräs kaunis päivä kuulimme, että suden- mättä. Melkeinpä joka tie koluttiin ja välilpentulauma oli menossa yöretkelle Aar- lä hypättiin aivan jalkaiselle, siinä toivosninkankaan laavulle.
sa oltaisiin kuultu ääniä, mutta ei,
Idea yöherätyksestä syntyi
sudenpennut taisivat olla jo nukkuIdea yöheräheti! Harmi vain, että emme tyksestä syn- massa. Loppujen lopuksi olimme jo
tienneet, missä kyseinen
väsyneitä ja päätimme ajaa vähän
tyi heti!
laavu tarkalleen sijaitsee.
isommalle tielle ja miettiä mitä tehReissuun lähdettiin kuitenkin. Ajoneuvoi- täisiin. Parkkiin päästyämme päätimme
na meillä reippailla partiolaisilla oli mo- soittaa numerotiedusteluun ja kysyä sielpot, koska tiesimme matkaa tulevan kui- tä tietä. Puhelu kesti liian kauan eikä lantenkin jonkin verran.
gan päässä ollut henkilö osannut auttaa
Tapasimme Jaakon ja Saken kanssa ky- meitä oikealla tavalla, eikä hän tiennyt
län pinnassa ja jatkoimme matkaa Ruu- kyllä ilmansuuntiakaan, että ei kovin
sunmarjojen kodalle jossa oli määrä teh- hääppöistä osaamista voinut odottaadä jonkin moinen yöherätys ja ottaa sa- kaan.
malla Ansku mukaan meidän yöherätys- Loppupeleissä hintaa puhelulle kertyi
poppooseen. Ajelimme Ruusunmarjojen 37 €, eikä laavun sijaintia saatu silti tiekodalle ja vietimme siellä jonkun tovin ru- tää. Päätimme lähteä kotiin. Jätän maipatellen tyttöjen kanssa, mutta sitten täy- nitsematta mikä numeropalvelu oli kytyi jatkaakin matkaa joten hyppäsimme seessä, mutta sinne tuskin enää soitan
mopojen selkään ja painelimme kohti uudestaan.
Virkkulaa.
Vaikka ei yö- Ollaanpahan aiReitti Virkkulan hirvikämpälle oli tuttu, jo- herätystä saa- nakin kokemusta
rikkaampia
ten oikean hirviportin valitseminen ei ol- tu toteutettua
lut vaikeaa. Tie olikin sitten hieman niin ollaanpamöykkyinen ja täynnä uria. Pääsimme han ainakin kokemusta rikkaampia ja
Virkkulan laavulle ja käännyimme hie- osataan varautua jatkossa ottamaan paman pienemmälle metsätielle etsimään remmin selvää kohteen sijainnista ennen
Aarninkankaan laavua, tuloksetta. Aje- kuin lähdetään matkaan!
limme teitä ristiin ja rastiin mitään löytäPyry
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Shokkikota

Viime keväänä lippukuntamme
samoajat kokoontuivat kämpälle yhdeksi yöksi viettämään hauskaa iltaa hyvässä
seurassa ja ennen kaikkea...
hyvän ruuan parissa.
Olimme jo jonkin aikaa suunnitelleet, että meidän pitäisi
pitää samoajaleiri, mutta toteutus oli vielä melko auki.
Tytöt saivat loppujenlopuksi
oivan idean pitää kokkisota,
tytöt vastaan pojat tietenkin.
Joukkueet kasattiin ja kämppä varattiin. Hankimme tuomarit ja ruoka-aineet. Molemmilla joukkueilla oli samat
ennestään
tietämättömät
ruoka-aineet käytössä ja tietyn verran aikaa. Ideana oli
valmistaa kolmen ruokalajin
ateria, joka ei tietenkään
olut meille niin kokeneille
niittykärpille mikään pulma.
Ilta alkoi mukavissa merkeissä aliaksen peluun kera. Lopulta aloitimme kisan pojat
toisessa päädyssä ja tytöt
toisessa. Kisa eteni hurjasti
kummankaan tietämättä vastustajan aikeista. Lopulta
ruuat olivat valmiit ja arvoval-

taiset tuomarit: Tapsa, Make
ja Jukkis olivat saapuneet.
Annoimme raadin miettiä tuloksia rauhassa ja kävimme
itsekkin toiseen päätyyn aterioimaan. Maistelimme toistemme luomuksia ja verailimme muonia kovastikkin. Ruokapöydässä oli niin nautaa,
herkullista salaattia ja erilaisilla täytteillä täytettyä
leipää.
Jonkin tovin jälkeen tuomarit
saapuivat tuloksineen luoksemme. Tilanne oli jännittynyt ja
kaikki suorastaan vallan janosivat tietää voittajaryhmän.
Hienojen arvostelujen ja analyysien jälkeen tuomarit julkistivat voittajiksi meidät, eli
pojat! Olimme syvästi otettuja
tuloksesta ja saimme palkinnoksi hienon essun joka ei ole
vieläkään valmis. Kaiken kukkuraksi tytöt saivat juuri ennen kisaa idean, että häviäjät
lämmittävät
saunan.
Näinpä tytöt menivät lämmittämään saunaa ja me pojat otettiin rennosti. Loppuleiri sujui mainiosti ja kaikilla oli hauskaa.
Pyry
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ERÄSKOOPPI
Sudenpentu

Samoaja

Olet ahkeralla tuulella. Kaikki ovat iloisia Yllättävä kokkausinto on vallannut sinut.
siitä, miten haluat auttaa heitä ja olla Ilahduta siis kavereitasi loihtimalla upeireippaasti mukana.
ta aterioita niin kauan kuin innostusta
Uusia ystäviä on tiedossa, sillä ystävälli- kestää.
syytesi on hurmaavaa.
Seikkailija

Vaeltaja

Muu elämä on viemässä paljon aikaa
Juuri nyt haluaisit vain käydä leireillä, partiolta juuri nyt kohdallasi, mutta hilsuorittaa paljon paljon uusia kivoja peä asenteesi korjaa asian pian.
merkkejä ja retkeillä ulkona luonnossa.
Anna ensin itsellesi aikaa levätä hieHyvä, kiva, bra!
man, ja partioelämäsi puhkeaa jälleen
Ole kuitenkin varuillasi, ettei makuupus- kukkaansa!
si unohdu kotiin.
Aikuinen
Tarpoja
Nyt on aika lähteä mukaan timmiin eräKeväinen partioväsymyksesi on tiestoimintaan. Kauan odottamasi retket ja
sään, ja valmistaudut innoissasi syksyn
vaellukset syksyisessä luonnossa ovat
uuteen toimintaan.
vain kulman takana...
Myös kesäleiri antoi sinulle virtaa tuleKäytä luovuutta seikkailukohteita valiviin koitoksiin. Ehkäpä seuraavalla leiriltessa. Uusia upeita paikkoja voi löytyä
lä olisi vielä hauskempaa, jos mahdollisyllättävän läheltä!
ta!
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1)-Mitkä ovat tunnelmat?
2)-Mitä odotat tältä
leiriltä?

HEHKU

Hei, hei nappi, vallotett iin Lappi!
Niittykärpät
lähtivät
isoin katrain valloittamaan Lappia kahden
bussilastin voimin.
Lapin piirileiri Hehku
järjestettiin Muoniossa
Sieppijärven kupeesOskari Jaakola
1-Hyvät , vähän jännittää sa. Leiriläisiä oli reilut
neljä sataa, joista niit2-En tiedä vielä
tykärppiä oli yli neljän3-Joo
nes. Niittykärpät osallistuivat leirille seikkailija- ja sudenpentu voimin. Mukana oli myös neljä samoajaa ja aikuisia. Pyry

Hehku, Keskiviikko 15.6,
ensimmäinen päivä
Lastaus alkoi Kotikololla noin klo. 5.30.
Meille oli varattu 2 linja-autoa, toinen sudenpennuille ja toinen seikkailijoille/samoajille. Lastasimme yhteiset tavarat
sekä leiriläisten rinkat autoon ja lähdimme kohti Muoniota noin klo. 6.00. Matka
kesti suunnilleen 6h. Pysähdyimme Tornion ABC:lle. Tällä meno matkalla ei
syöty, mutta sai täydentää karkki/sipsi

3)-Oletko ensimmäistä kertaa
isommalla leirillä,
monettako?

Olivia Mustapää
1-Hyvää ja hauskaa on!
2-Jotain jännittävää
3-Joo

varastojaan. Kylläkin kohtuullisissa
määrissä. Kun pääsimme perille Torasjärven rannalle,
Essi Ronkainen
purimme rivakasti
1-Ihan hyvät
linja-autot ja aloi2-Merkkejä
timme leirin raken3-En, vaan toista
nuksen. Kasasimme pöytiä ja söimme kylmää pitsaa. "terveellisen" lounaan jälkeen oli lipunnosto.
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Lipunnostossa nostettiin lippu ja laulettiin samalla Siniristilippumme-laulu. Sen
jälkeen vierailevat lippukunnat (me ja
toiset Karjalaiset) huusivat piirihuutonsa.
Meidän lippukunnassamme kukaan ei
muistanut piiri huutoamme, joten huusimme lippukuntahuutomme, Ker-kerkertakaikkiaan. Lappi huusi oman huutonsa vielä ja sitten leirin johtaja toivotti
kaikki tervetulleiksi.
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keen alkoi hiljaisuus klo. 10.00. Kaiken
kaikkiaan ensimmäinen päivä oli ihan kiva.
 Janna Junnonaho, RuMat

Hehku lauantai
Heräsimme vähän ennen kahdeksaa.
Kuulin ensimmäistä kertaa ”torven” äänen koko leirin aikana. Hilloista heräsi
pari ja saattoipa Katakin siinä herätä.
Meidän teltassa nukkui
Lipunnoston jälkeen sudenHillat, Olga, Ria sekä
pennuilla alkoi oma toiminkata ja Ultsi. Ultsi oli jo
tansa, kun taas seikkailijat
aikaisemmin herännyt
ja johtajat jatkoivat leirin railmeisesti
keittiölle.
kennusta. Pystytimme 5 kaNakkasimme makuumiinatelttaa sekä muutamia
pussit
tuulettumaan.
pieniä telttoja, sillä tila lopOli vähän ahdasta jopui kesken. Tässäkin välisten me viisaina ihmisisä RuMat ja Juolukat ehtiToni Lempinen
nä teimme tilaa.
vät pitää pienen tasapainoi1-Hyvät
Pakkasimme
loput
lu hetken Marian johdolla.
2-Hauskaa tekemistä
kamppeet ja kaivoimMe (RuMat) aloitimme ra3-En, vaan toista
me ruokailuvälinepuskentamaan
tiskipöytää,
muttemme ehtineet koskaan tehdä sitä sit ja menimme suorittamaan mitä tärkeimpää tehtävää eli syömään aamupaloppuun.
laa. Siellä oli muroja ja karjalanpiirakPäivälliseksi oli makaroonia ja jauhelihakaa. yms. Karjalanpiirakat-toisella kielelkastiketta. Illalla oli yhteinen leirin avalä riisipiirakat- eivät olleet jäässä, kuten
jaistilaisuus. Siellä leirin "maskotit" Saaedellisenä päivänä. Vähän ajan päästä,
na ja Leevi olivat aikoneet tehdä tulet,
kun loputkin kamppeet oli pakattu oli limutta Tapio, metsän valtias, oli ottanut
punnosto ja leiriolympialaiset. Alkuselvipuut ja lupasi antaa ne takaisin, jos partyksiä riitti, tietysti. Loppujenlopuksi meitiolaiset osaisivat partioihanteet.
dän johtajaksi päätyi Ryuta, joka ei tosin
Kyllähän ne ihanteet lopulta saatiin sel- ollut ihan koko aikaa meidän kanssa. Ei
vitettyä ja puut nuotioon. Iltapalan jäl-
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ollut ihan varmaa oliko meidän lopullinen Pikkuhiljaa aloimme lähteä kohti bussia.
johtaja sitten Ansku, Ultsi vai Suikki.
Itse menin yksin mököttämään, kunnes
pöllin Pyryn ja Anskun paikan.
Leiriolympialaiset oliAlun sekavuuden jälkeen
vat kiva lopetus meiPyry meni kertomaan ”hausdän kohdalta. Ohjelkaa” vitsiä kahdesta pienestä
massa oli keihään ja
punaisesta pingispallosta
frisbeen heittoa, polttopalloa, kävyn heittoa, pallon etsintää,
sekä Mölkkyä. Me hillat emme tainneet
pärjätä kovin hyvin.
Olympialaisten
jälkeen palasimme leiriin ja oli ruokailu.
Ruokana oli makaronia ja jauhelihakastiketta. Sitten oli vuorossa telttojen purku.
Jotkut ehkä olivat
purkaneet telttansa
aiemmin. Työ sujui
hyvin.

Keittiön kuulumiset
Hehkulta
Kun saavuimme Torassieppijärven rannalle keskiviikkoiltapäivänä, paljastui meille keitTelle Kalaoja
tiöhommiin ensimmäistä ker1-Ensimäinen kesälomapäitaa lupautuneille pestimme
vä, että kivasti alkaa loma
koko todellisuus: Meillä oli
2-Vähän erilaista, koska olruokittavana 143 suuta keslaan uudessa paikkaa ja uukellä metsää ilman yhtään
sissa porukoissa
valmista rakennelmaa, säh3-En tiedä, mutta aika moköä ja juoksevaa vettä!
nes.
Onneksi tällainen ei ole uutta
Lisäksi Telle sai vastata paNiittykärpille vaan olimme pariin ekstrakysymykseen:
kanneet mukaan kaikki tarvitPelkäätkö poroja ja syötkö
tavat välineet. Hetken aikaa
Suurin osa niittykärp- aamuisin mannapuuroa?
(n. kolme sekuntia) ihmettepien seikkailijoista oli -En pelkää ja kyllä sen nel- limme asiaa, mutta sitten pajonottamassa bussil- jän viljan puuroa pitää olla! nimme tuulemaan. Kokele. Joku kuitenkin
neemmat konkarit pystyttivät
karjaisi että tulkaa nyt tänne löytötavara keittiön muiden puuhien ohessa kun me
systeemiin. Katselimme kun siellä vär- läksimme Leilan kanssa maitokärryjen
kättiin. Jotkut olivat jo niittykärpille tarkoi- kanssa n. puolen kilometrin päässä sitetulla leirikioskilla, joka aukesi lähtöm- jaitsevaan huoltokeskukseen tutustume ajaksi. Myyjänä oli eilen tapaamani maan tulevien päivien ruokalistaan ja haaika läheltä oleva tyyppi. Kioskilla oli vä- kemaan päivällistarvikkeet.
häsen porukkaa.
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Sitten se 4 päivän tauoton työ alkoi: tuollaisella määrällä kinkkua, kun ruokitkoko ajan keitimme vettä isoissa katti- tavia on lähes 150, niin minulle vastatloissa ruuanlaittoa ja tiskiä varten, yri- tiin, että onhan teillä edellisenä päivänä
timme järkeillä missä vaiheessa teem- annettuja makkaraviipaleita. No ei ollut,
me mitäkin jotta saamme esim. 10 kg ne oli syöty jo aikaa sitten.
spagettia kypsäksi ajoisNiinpä iltapalalla nakerretsa, minkä verran maustiin jääkylmiä karjalanpiirateita tarvitaan, miten
koita ilman päällistä. Onsaamme ruuan riittäneksi aina pystyi tarjoamään kun porukka tulee
maan myös näkkileipää,
nälkäisenä toimintapissen avulla selvitään tilanteiltään ja miten saamteesta kuin tilanteesta.
me organisoitua kaiken
Päivät olivat pitkiä, aamulla
jotta kaikki asiat tulee
Ryuta U Tsumi
herätys oli 6.30, nukkutehtyä.
1-Ihan kivaa
maan pääsi kymmenen jäl2-Kaunista
luontoa
Aivan ilman kommellukkeen ja työtä tehtiin todel3-Jep,
eka
kerta
sia (lue: ylimääräistä
lakin
tauotta.
Onneksi
päänvaivaa) emme selsaimme apua sekä oman että muiden
vinneet. Perjantaina mietimme huolto- kylässämme olevien lippukuntien aikuikeskuksessa muiden kylien ruokavas- silta sekä myös lapsilta.
taavien kanssa miten saamme kaikille
Yksi johtaja kunnostautui siinä, että aina
riittämään 7,5 kg jauhelihaa, kun yksin
kun hän huomasi, että joku leiriläinen
meidän kylämme olisi tarvinnut niin palteki jotain kiellettyä tai ei tehnyt sitä mitä
jon. Niinpä saimme mukaamme seuraahänen oli pyydetty tehdä, hän antoi käsvan päivän lounastarpeet, muutimme
kyn: ilmoittaudu Sailalle keittiöön. Tämä
ruokalistaa ja toivoimme, että tavaranleiriläinen sai yleensä mukaansa vesiastoimittaja onnistuisi omassa osuudestian ja maitokärryt ja niin me saimme tissaan seuraavana päivänä paremmin.
kivettä tai juomavettä. Ei mikään huono
Viimeisenä iltana taas meillä piti listan
rangaistus minusta!
mukaan olla iltapalaksi karjalanpiirakoita
ja kinkkua. Saimme huoltokeskuksesta Yhteistyöllä saimme kaiken onnistumukaan kolme laatikollista jäisiä (onnek- maan. Näköjään perheenäitiys kouluttaa
si kypsiä) karjalanpiirakoita ja 150g kink- selviytymään myös tällaisista pesteistä
kuviipaleita! Kun ihmettelin huoltokes- ja onneksi olin käynyt talven kuntosalilkuksessa ääneen, että mitä minä teen la. Erityiskiitoksen ansaitsevat meidän
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teinit (Ansku, Suikki, Jaakko ja Pyry), jot- on kasvamassa upea uusi partiojohtajaka ilmestyivät omaehtoisesti keittiöön tai sukupolvi!
tarjoilutiskin taakse heti, kun olivat muilta
Akelasta emännäksi ylennetty Saila
tehtäviltään paikalle ilmestyneet. Meillä

Samikset
Lippukunnassamme on havaittu häikäisevää Hollywood-kauneutta. Nimetön lähde
esitti Samis-ehdotuksen Kuksan postilaatikkoon. Kiitos tästä. Nämä tytöt nähdään
puutikku kädessä heilumassa niin Tylypahkan - kuin Limingankin metsissä.
Tässä he siis ovat:

Harry Potter-tähti Emma Watson

Lippukuntamme Ansku Leppäniemi

Tässä on tällainen pieni paikka,
johon olisi sopinut vaikka
kuva retkeltä,
runo leiriltä
tai ajatuksen pätkä
iltanuotiolta.

Lähetä tuotoksesi osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi
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Pökkelön leirilehdestä poimittua
Juorupalsta:

Haikilla havaittua:

-Tietojemme mukaan Heikki Mattila heittää
itselleen löylyä jo saunan lämmitysvaihees- Haikille osalsa. Onko tässä syy siihen, miksi saunan läm- listuivat Tarpötila ei ylitä 80°C ?
pojat, Samoajat
seuranaan:
-Veikko on tavattu sabotoimasta samoajien
postilaatikkoa, turvatkaa omanne ensitilas- Heikki, Tapsa ja
Jutta.
sa.
-Telkkä-vartio harjoittelee vesipainin
maailmanmestaruuskilpailuihin.
-Janna Junnonaho on jälleen syyllistynyt rikoksiin teräaseilla. Viimeksi hän jäi kiinni
sahalla sahaamisesta, ja tuomittiin siitä
syystä puuhun sidottavaksi intiaanien toimesta. Junnonaholla tiedetään olevan yhteyksiä myös juuri nimitettyyn pormestariin Katariina Nymaniin.
-Maria Quirozilla on oma tyylinsä iskeä miehiä: Hän tekee sen miekalla. Marian viimeisin uhri on tietojemme mukaan Atte Leppäniemi. Kuksa seuraa tilannetta.

”Kävimme 15km
reitin Värikalliolla ja menimme telttaan nukkumaan. Aamulla
lähdettiin takaisin autolle.” ”Yöllä oli
Santtu-show,
jonka aiheutti
kahvikuppi. Kukaan täysjärkinen ei olisi
kestänyt sitä.”

Kun kuksan toimituksen syyskiireet hiukan hellittävät, on mahdollista, että
Pökkelö-Kuksan juttuja alkaa putkahdella myös lippukunnan kotisivuille.

Jamboreen Cultural Festival Dayn tapahtumia ja aktiviteetteja

ValitusPalat
Tällä palstalla kaikki saavat valittaa
ihan luvan kanssa! Kerro mikä asia
lippukunnassa saa sappesi kiehumaan, harmaat hiukset kasvamaan
tai mielesi murheiseksi. Omat valituspalasi, kehusi ja kiitokset voit jättää
Kotikololle Kuksan postilaatikkoon.

Kuksa on best of
ever! Ja sitten kuvia
Liian vähän juttuja
Anskusta ja Suikista
Hilloista!
kun ne nukkuu (busTerveisiä Hilloille!
sissa). Jaakolle terkTv: Naa lit!
kuja. Jepulle kans.
T:Hyyppä Toimitus vastaa:

Leireille niitä kunnon
kamarattom ia nakkimakkaroita by: Osku,
Ju lle ja Fetajuustonakkimakkarasanttu

Lähettäkääpä tänne
kuvia ja juttuja, niin
laitetaan ne Kuksaan.

Pestejä tarjolla
Kalenteritontuksi
Eräpartiolippukunta Limingan
Niittykärpät hakee reipasta
kalenteritonttua. Tehtäväsi on
johtaa lippukuntaa myymään
huima määrä adventtikalentereita. Koulutusta, apua ja tukea tarjotaan
riittävästi. Myös rahanarvoinen palkkio luvassa. pesti sopii esim. PJ-kurssin johtamisharjoitustehtäväksi tai esim. samoajaparille.
Kiinnostuneet ilmottauttautukaa Makelle.

Toimittajaksi kuksaan
Lippukuntalehti Kuksan toimittajakaartiin
voivat pyrkiä kaikki samoajaikäiset ja sitä
vanhemmat. Huomaathan, että lippukuntalehden toimittajana oleminen on yksi samoajien aktiviteeteista!
Toimittajan pestistä kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä päätoimittajaan tai lähettää
suoraan jutun omasta aiheestaan osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi
Muutkin saavat toki juttujaan lähetellä,
vaikka eivät virallisia toimittajia olisikaan.

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksan numero on itsenäisyyspäivänä ilmestyvä
Kuksa 4/2011. Lehteen tulevat jutut ja kuvat lähetään osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi 1.12. mennessä. Kirjoita juttu
suoraan sähköpostina ja laita kuvat sen liitteeksi.

Lippukunnan tuoreimmat uutiset löytyvät
netistä osoitteesta
www.niittykarpat.fi
kohdasta ”Kuksa”.

