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Hyvä ja ei-niin-hyvä
Vaelluksella kannattaa juoda säännöllisesti. Vähintäänkin tunnin välein kulaus vettä. Silloin nestehukasta ei ole vaaraa.

Jos leirin vessassa haisee pahalle,
voi lopettaa juomisen kokonaan.
Silloin vessassa ei tarvitse käydä
niin usein.

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- ja erävinkkejä.
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Pääkirjoitus
Toivottavasti olet tätä lukiessa linja-autossa menossa kohti Taivalkoskea ja
Ruoktua. Pitkien perinteiden mukaisesti
vuoden ensimmäinen Kuksa jaetaan
tuoreena matkalukemiseksi kaikille lippukuntamme talvileirille lähteville.

hienoa talviseikkailua Siiranjärven hienoissa maisemissa.
Viime Kuksan ilmestymisen jälkeen on
taas tapahtunut paljon ja paljon saamme
lukea siitä myös tästä lehdestä. Tehkääpä siis hyvin ja tutustukaa tarjontaan!

Osanottoni Sinulle, joka joudut luke- Kirkkaita hankikelejä ja lopputalven lumimaan tätä jossain muualla ja jäit vaille seikkailuja Sinulle toivottaa Mauno

Lippukunnan johtajalta
Vuosi 2012 on lähtenyt vauhdikkaasti
käyntiin. Vuoden ensimmäiset leirit, Sudenhuuto ja Ketunkiljaisu, on jo vietetty
runsaan osallistujajoukon kanssa. Perinteinen talvileiri, Ruoktu on jo järjestyksessään 29. ja on jo alkamassa heti
hiihtoloman alussa.

tiivisesti partiotaitokilpailuihin. Tämän
vuoden ensimmäinen piirin PT-kisa käytiin Kokkolan Lohtajalla, jonne lippukunnastamme osallistui ainoastaan kaksi
joukkuetta. Menestys oli sitäkin parempi, kaksi kakkossijaa. Onnittelut joukkueille!

Vuoden kohokohta on piirileiri Havu2012 heinä-elokuun vaihteessa, jonne ilmoittautuminen onkin jo ajankohtaista.
Suurleirit kokoavat partiolaisia laajemmalta alueelta ja siellä on hyvä tutustua
muiden lippukuntien partiolaisiin ja heidän toimintoihin.

PT kisoja varten harjoitellaan omissa kisoissa Ruoktulla ja Päkmällä. Seuraavat
piirin PT-kisat on huhtikuun lopulla TEE
2012 Haapajärvellä. Sudenpennuille ja
seikkailijoille piirin PT-kisat ovat sitten
seuraavana toukokuussa. Partiotaitokilpailuissa on hyvä käydä testaamassa
taitojaan ja sitä kuinka hyvin on onnistunut omaksumaan partiopolulla kertynyttä koulutusta.

Leirien ja lyhyempien retkien lisäksi lippukunnassamme on yhtenä tavoitteena
saada jäsenistömme osallistumaan ak-

Jari Lippukunnan 1. varajohtaja
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Ulla-pastori esittäytyy
Olen Limingan seurakunOlen ilolla ja riemulla
nan
seurakuntapastori
saanut todeta, että täällä
Ulla Nyyssönen. Aloitin
Limingassa on erinomaityöt Limingassa 1.1.2012
sen aktiivinen partiolaislapsityöstä
vastaavana
ten toimintajoukko, ja siipappina. Partio on minulle
tä kannattaa olla iloinen
tuttu omasta perheestäni,
ja kiitollinen. Työtä on
siellä on useampi partiotehty vuosia laadukkaasti
lainen. Itse olen suorittaja kehittäen toimintaa, se
nut nuorisotyönohjaajaksi
kantaa varmasti hedelopiskellessani partiojohtamää jatkossakin. Toivon
jakurssin ja Illinkiertäjissä
kaikille niittykärpille hyIissä vedin pari vuotta sudarilaumaa. Sii- vää ja siunattua partiokevättä 2012!
näpä kokemukseni partiosta.

Koulutusvastaava tiedottaa
Pohjanmaan Partiolaiset tarjoaa seuraavan puolen vuoden aikana seuraavanlaista koulutusta:
Aika

Kurssi

Paikka

V.I.P.

30.3.-1.4.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

pohjoinen

15.3.

14.4.

Kimppa (Tervetuloa partioon & erätaitoja)

Oulu

15.3.

Pääosa kevään kursseista on jo ilmoittautumisen osalta suljettuja. Piirin kurssit on
pienen osallistujamäärän takia karsittu varsin minimiin. Mikäli lippukunnassamme
ilmenee tarvetta määrättyihin koulutuksiin, niin voimme tilata oman kurssin Liminkaan. Oman kurssin edellytyksenä on, että osallistujia on yli 10 henkeä. Jos ei
saada kymmentä kokoon, niin lähilippukunnista voimme kysellä täydennystä.
Tällaisia kursseja voisi olla esim. ikäkausivastaavakurssi tai akela-/sampokurssi.
Kurssitarjontaa netistä: http://www.pohjanmaa.partio.fi/toiminta/tapahtumat/
Jari Hautala
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Partiouutisia
Tulevia partiojohtajia
Kuksan saamien tietojen mukaan pääsiäisenä järjestettävälle PJ-kurssille ovat
ilmoittautuneet Pyry Lahdenperä, Markus Kaakinen, Anni Rantakokko,
Anni "Suikki" Suvanto, Anni-Mari
"Ansku" Leppäniemi ja Petri Lehtonen. Pätevien johtajien määrä lippukunnassamme lisääntyy siis entisestään.

Niittykärppiä Umpihangessa
Niittykärppien Markus Ilmonen ja Lauri
Lumme osallistuivat yhdessä Sami Viljanmaa n ja Jukka Tervaskannon kanssa 10.-12.2.2012 Syötteellä järjestettyyn Umpihankihiihdon MM-kisaan. Nimellä Shelby OY -kisannut joukkue sijoittui 22:ksi.

Pukki ryöstetty ja pelastettu
Joulun alla samoajat päättivät ryösOnneksi reippaat seikkailijat ja tarpojat
tää pukin koska heidän lahjansa ovat
olivat neuvokkaita ja iskivät kohti
iän myötä vähentyneet. Heidän mielesvartiojoukkoja. Aikansa pyristeltyä
tä heille tulisi antaa yhtä paljon lahjonuoret päättivät yhdistää voija kun nuoremmillekin. Siispä yön
mansa ja hyökätä suurella joupimeinä tunteita muutama Niittykolla pelastaakseen Pukin. Siinä
kärppien samoaja hipsi korvatunturille
he onnistuivatkin: Pukki ja joulu
ja toi Pukin tullessaan Rantakylään ja
pelastuivat.
piilotti sen hyvin vartioidulle metsäpals Pyry
talle.

Mitä ihmettä?
Onko Handen sädekehä karkaamassa? Outo
valoilmiö kaikkoaa Hannun otsalohkosta jättäen
vain pienen tuikahduksen jälkeensä...
Kuksa tarkkailee tilannetta.
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Käsityömerkkiä varten tai muuten vaan...
Lippukuntamme on saajuuri ennen Waarien
nut luvan käyttää Liminkaamosvaellusta, josganlahden yhtenäiskousa ne testattiin ja tolun erästä teknisen työn
dettiin toimiviksi.
luokkaa erilaisten käsiKoululla voi kukin tehtöiden tekemiseen. Käsidä omia käsitöitään
työillat ovat heti saavutesim. puukkoja tuppeitaneet suosiota ja tulokneen, ahkioita, solmuJaakko väsäsi ahkiota.
siakin on alkanut näkyä.
tauluja yms. Porukalla
Ensin aloitettiin ahkioion hauskempaa askaden tekeminen talven vaelluksia varten. roida ja pidemmälle ehtineet osaavat
Ensimmäiset tekeleet saatiin valmiiksi antaa hyviä neuvoja. Hannu

Parhaat solmut
Kirjassa on esitetty hyvässä järjestyksessä reilu 80 erilaista solmua. Solmujen sitominen on esitetty vaihe vaiheelta.
Kirjassa kerrotaan myös asiantuntevasti
mikä solmu sopii mihinkin. Solmujen vaikeusasteet ja soveltuvuus eri harrastuksiin (mm. partio) on merkitty.
Pienistä käännös- yms. virheistä huolimatta kirja on käytännöllinen ja ideoita
antava solmuopas, jota voi suositella
kaikille partiolaisille sudenpennuista alkaen. Mukana tulee harjoitusnaru näpNeville Olliffen mukava solmukirja on nyt pärästi kannessa olevassa kotelossa.
ilmestynyt suomeksi Readme.fi:n kusISBN: 9789522204615
tantamana. Kirjassa on 144 n. 20x20cm
Hinta:18,90€ (Akateeminen kirjakauppa)
kokoista sivua, kovat kannet ja runsas
 Hande
värikuvitus, jossa on käytetty valokuvia.
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Muistelemisilta
Lippukuntamme vietti muistelemispäivää, eli
P-B:n ja lady Olaven yhteisen syntymäpäivän
(22.2.) muistopäivää perinteisesti muistelemisiltana tiistaina 21.2 seurakuntatalolla. Teemana olivat tänä vuonna partioperinteet sekä lähetystyö. Paikalla oli n. 50 niittykärpän lisäksi
kirkkoherra Ilkka Tornberg sekä partioguru
Juhani 'Jussi' Lares (OMK), joka piti vallan
mainion puheen B-P:n elämästä. Välillä syötiin
Muistelemispäivää 22.2. vietetään laskiaispullia, olihan näet laskiaistiistai. Muuta
partioliikkeen perustajan ja hänen vaiohjelmaa illan aikana olivat yhdessä lauletut
monsa yhteisenä syntymäpäivänä.
partiolaulut ja Maken pitämä esitelmä niittykärppien historiasta. Tänä vuonna muistelemispäivänä Niittykärpät täytti 44-vuotta.
Ilta päättyi Ilkan pitämään hartauteen ja sisaruspiiriin.

Partiojohtaja Juhani Lares kertoi P-B:stä ja esittipä lyhyen äänitteenkin, jolla liikkeemme perustaja itse kehotti partiolaisia pitämään partiolupauksen voimassa ja
elämään partioihanteiden mukaisesti. Kuvassa näkyy myös muistelemisillan runsas pullatarjoilu.
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Suurennuslasin alla Juolukat
Suurennuslasin alla- palsta esittelee
joka Kuksassa yhden lippukuntamme
vartioista. Tällä kertaa armottomaan
tenttiimme pääsivät Juolukat!

vuotta! Siinä ajassa on kuulemma ehtinyt sattua ja tapahtua, mutta parhaiksi
partiomuistoiksi listattiin yhteistuumin viime kesän hyttysleiri Aarninkankaalla
Juolukat eli Laura, Maria, Olga ja Ria sekä pikkujoululeiri.
ovat 12-vuotiaita, viimeisen vuoden seik- Tulevalle partiouralle tytöillä on paljon
kailijoita. Tytöt ovat olleet samassa var- suunnitelmia. Jamboreelle lähtö sekä
tiossa jo sudenpennuista lähtien joten Suikin ja Anskun kidnappaus nousivat
yhteistä taivalta tulee pian täyteen 6 kuitenkin ylitse muiden.

Jos Juolukat olisivat jokin ruoka, he olisivat jokin tosi paha, ettei kukaan uskaltaisi heitä puraistakaan. Paistetut marsut,
rotan hännät, sekä sammakonreidet olisivat käypiä vaihtoehtoja. Joku halusi
olla myös juusto.

Idoleita kysyttäessä saimme vain oudoksuvia katseita, sillä tytöthän ovat tietenkin itse itsensä idoleita!

Tyttöjen tulevaisuus kuulosti varsin valoisalta. Juolukoilta voitte odottaa turhuutta, sekä sudareiden rääkkäystä.

Ansku & Fanni

Terveiset Juolukoilta menevät heille itselleen sekä lisäksi Hong Kongiin ja Japaniin.
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Waarien kaamosvaellus Korvatunturilla
Neljä urheaa waaria, Matkalla pidettiin tasaisin
Pyry, Pulari, Hannu ja välein kahvitaukoja, joista viiHeikkiM
Ruokalista (4 hlö, 4 vrk) meinen oli tietysti Kepäättivät
juuri ennen
3 isoa pakettia hiillosmak - mihaarassa
lähteä erä- karaa, 600g kanaa, 4 pa - hiihtämään lähtemistä. Kello
maan
ar- kettia pekonia, 1 pss ma - oli vasta neljä päivällä, mutkaronia, 2 metwurstia, 1
moille Itäkairaan uhmaa- pss riisiä, pussikeittoja, 3 ta pimeys oli jo laskeutunut
maan luonnonvoimia ja pkt kiisselijauhetta, 2 pss kun pääsimme matkaan.
katsomaan Korvatunturia kuivattua sipulia, 2 pkt Ensimmäinen yöpaikka oli
aurajuustoa, 1 ltk peruna Venäjän rajalle. Tiedossa
muusijauhetta, 1 pkt sula - Vieriharjun suurehko autiooli neljän vuorokauden tal- tejuustoa, 1,6kg jauheli - tupa, johon kuului loistelias
haa, 1 ltk kauraryynejä,
vivaellus hiihtäen.
sauna. Väsyneinä söimme
4 prk hunajaa, 6 pss ruis -

Vaellusprojekti alkoi käsi- paloja, 5 pss pata-aineksia mainiota jauhelihamakaronityöilloissa, jossa Pyryllä ja Lisäksi jokaisella suklaa - pataa, kävimme saunassa
Hannulla oli kiire saada ah- ta, pähkinöitä ja karkkia. ja painelimme nukkumaan.
kiot valmiiksi. Pulari ja
Korvatunturia kun olimme lähteneet katHeikki olivat rakentaneet omat ahkionsa somaan, niin tiistain tarkoituksena olikin
jo useita vuosia aiemmin ja käyttäneet huiputtaa Korvatunturinmurusta ja katniitä jo monilla vaelluksilla.
sella sen laelta tuota ylvästä Joulupukin
Ahkiot "Kolkka" ja "Pillari" saatiin valmiiksi viime hetkillä ja matkaan lähdettiin
maanantaina tammikuun toisen päivän
aamuna kuuden aikaan. Ahkioihin oli pakattu vaihtovaatetta ja termareita, mutta
ruuat oli vielä ostamatta joten pysähdys Rovaniemellä oli paikallaan.
Rahaa ruokaan kului
ihan kiitettävästi ja ruoHeikki
kaa ostettiinkin kyllä
kieltämättä aika paljon. Toisaalta kaikki
ruoka kyllä syötiin vaelluksen aikana.

mystistä kotia. Korvatunturi itse sijaitsee
valtakunnan rajalla, joten sen rinteille
meillä ei ollut lupaa nousta. Sinne on
kuitenkin hyvät näkymät Murustalta, joka on korvatunturia lähinnä oleva huippu.
Murustan huipulle päästyämme lyhyt hämärä alkoi muuttua taas
pimeydeksi, aurinko oli pysytellyt vielä
taivaanrannan alapuolella ja taivas oli lisäksi pilvessä. Aloitimme paluun Vieriharjun kämpälle.

Kuksa 1/2012
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hangessa kohti Mantovaaraa. Sieltä
hiihtomme jatkui suuntanaan Keskipakkojen laavu.
Keskihaaran ylitettyämme päätimme kuitenkin yrittää mennä suoraan Peskihaaran autiotuvalle enemmän ja vähemmän
kompassisuuntaa apuna käyttäen. Pääsimme lopulta perille löytämäämme latua seuraten.
Korvatunturinmurustalla on rauhanpaalu.

Perillä tehtiin heti ruuaksi pottumuusijauhelihamössöä, joka katosi mahoihimme alta aikayksikön. Tämä oli ensimmäinen varsinainen ruoka aamupalan jälkeen ja päivän aikana syödyistä välipaloista huolimatta
nälkä oli kova. Illan päälle lämmitettiin tietysti sauna ja syötiin vielä
hunajalättyjä sekä
pekonia ja makkaraa.
Keskiviikkona ei
tuullut edellispäiPyry
vään
verrattuna
paljonkaan. Jatkoimme matkaa umpi-

Vieriharju
Yleistä

Peskihaaran
kämpällä
meitä
oli vastassa
Pena,
Peskihaaran kämppä
joka
myös oli kaamosvaelluksella. Hän kierteli kairan kämppiä ahkiossaan parin viikon eväät. "Sitten kun eväät loppuu, lähden kotiin", suunnitteli Pena. Hän kertoi
jatkavansa seuraavaksi matkaa Härkävaaran
kämpälle,
jossa
myös on sauna. Päätimme
käydä siellä saunomassa
seuraavana päivänä.

Peskihaara

Härkävaara

Noin 9 paikkaa kiintola- reilut 4 paikkaa levitettävällä laverilla, ei yli 15 paikkaa kiintolaveverilla, rakennettu 2001,
paljon ylimääräistä tilaa, rajamiesten
rilla, iso pöytä ja vapaata
leveän puron rannalla 1960-luvulla rakentama idyllinen kämppä. lattiatilaa. Puron rannalla.

Plussaa Sauna

Styrox-istuin vessassa

Sauna

Miinusta Liian herkkä palovaroitin

Vesi haettava purosta 400m päästä

Tylsät sahat puuvajassa
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Täälläkin pistettiin teltta
pystyyn kämpän viereen, joten kenenkään ei tarvinnut
nukkua taivasalla.

Lämmitimme pikaisesti kämpän ja
saunan, pilkoimme
puita ja lounastimme. Heti kun sauna
Iltapalaksi tehtiin vielä pekooli lämmin lähdimme
nista ja makkarasta mainioVain yhtenä yönä teltta ulkoili yksin. löylyyn, saunoimme
ta muhennosta, joka mausja lähdimme paluutettiin reilulla määrällä sipulia sekä sulamatkalle. Vaikka pidimme reipasta tahtia
te- ja aurajuustoa.
ja olimme lähteneet aamuhämärissä liikTorstaina ohjelmassa oli ainoastaan
keelle, oli jo pimeää kun pääsimme tasaunaretki Härkävaaran kämpälle. Lähkaisin Peskihaaran kämpälle.
dimme matkaan Penan tekemään latua
seuraten. Ahkiot jätettiin odottamaan ja Aikanaan satvirmukaan otettiin vain lounas- ja saunatar- tuneen
heen vuoksi
vikkeet.
Peskihaaraksi
Härkävaaran kämppä oli
nimetty kämpsuurin, mitä vaelluksemme
pä on muuten
aikana näimme. Lavereille
Liittohaaran
olisi mahtunut varmaan parivarrella
ja
kymmentä nukkujaa ja kaHärkävaaran
Hande
Pulari säätää ahkiotaan,
miinan päällä olisi keittänyt
kämppä taas edessä Hannun "Pillari"
kerralla ruuat ja vielä tiskivedetkin koko
vuorostaan
lippukunnalle.
Peskihaaran rannassa.
Waarien kaamosvaelluksen tärkein...
Pyry
Pulari

Hande

Varasauva, ilman sitä oltaisiin
vieläkin siellä.
Sukset...

...ja turhin varuste?
Aurinkolasit...
Palovaroittimen patteri. Sitä ei tarvittu
kun tuvissa oli toimivat patterit.

Otsalamppu, ilman ei kaamok- Kaikeksi onneksi ensiside, koska sitä ei
sessa pärjää kuin muutaman
tarvittu. Turha oli myös toinen T-paita.
tunnin.
Poolo ja villapaita oli paremmat.

Kuksa 1/2012
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Perjantaina alkoi sitten paluu- olimme aika tarkalleen kahdeksan tuntia
matka heti päivän sarastaes- myöhemmin.
sa. Hiihtelimme soiden yli KeBUDJETTI
mihaaraan, takaisin entisen
Ruuat
190 €
rajavartioaseman pihapiiriin,
Matkat
158 €
Pulari
jossa pakkasimme ahkiot auYhteensä
348 €
toon. Joimme vielä makoisat pullakahvit
Eli 87 €/hlö + omat herKemihaaran Loman lämpöisessä pirtissä
kut ja matkaeväät.
ja lähdimme kotimatkalle. Limingassa
 Pyry & Hannu,  Pulari & HeikkiM

Lisää kuvia vaellukselta löytyy lippukunnan nettisivuilta www.niittykarpat.fi

Muista lehdistä lainattua
"Nykyaikaisilla kilpahiihtosuksilla ei ole kuitenkaan asiaa latujen ulkopuolelle, sillä
ainoastaan riittävän pitkät ja leveät metsäsukset kantavat niin hiihtäjän kuin tämän
kantamuksenkin sydäntalven upottavissa hangissa. --- Mitättömältäkin vaikuttava
rinne vie mehut taitamattomalta tai muuten jääräpäiseltä hiihtäjältä, joka ei suostu
nousemaan mäen päälle riittävän loivassa kulmassa."
Ekin kanssa erällä - palstalla Eerikki Rundgren kertoo mm. metsäsuksien huollosta ja voitelusta. (METSÄSTÄJÄ -lehti 1/2012 s. 50-51)
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Matkalla Ruoktulle -peli
Tässäpä Sinulle peli, jota voit pelata ollessasi matkalla Ruoktulle ja muulloinkin. Liiku heittäen kolikkoa. Kruunalla liikut kaksi ympyrää eteenpäin, klaavalla yhden.

Jos joudut punaiseen ympyrään, toimi näin:
1. Leirikirje on hukuksissa! Kirje löytyy, 5. Nukahdit bussiin ja muut ovat jo Koilmutta etsinnöissä meni yksi heittovuoro lisportissa. Heräät, kun heität omalla
2. Unohdit mennä leiriläiskokoukseen. vuorollasi kruunan.
Saat tietää mitä siellä kerrottiin vasta 6. Bussi starttaa Koillisportista ja Sinä
kun heität omalla vuorollasi kruunan.
olet vielä Hesen jonossa. Odota bussin
3. Bussi odottaa jo, mutta huivia ei löydy paluuta heittovuoron ajan.
mistään. Etsit sitä heittovuoron ajan.

7. Perillä Siiranjärvellä, mutta makuu4. Eväät jäi kotiin! Haet ne, mutta heitto- alusta on kadoksissa. Löydät sen, kun
heität omalla vuorollasi kruunan.
vuoro meni jo.
© Hannu ja Pyry
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GALLUPPI

Ruoktun parhaat ruuat?

Yksi partiovuoden kohokohdista lähestyy, nimittäin lippukuntamme perinteinen talvileiri herkkuruokineen. Kuksa kyseli muutamilta niittykärpiltä, mitkä ovat heidän
mielestään ovat Ruoktun parhaat pää- ja jälkiruuat ja tässä tulos:
Tässä eräs haastatteluun tullut vastaus:

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Uunimakkara
Hernesoppa
Kalakeitto
Spagetti&kastike

Muut

Suklaamousse
Vohvelit
Hedelmärahka
muut

Terve!
Pääruuista en osaa
sanoa, mutta
jälkkäreistä ehdoton suosikki on
suklaamousse.
Muistan vatkanneeni sitä jollakin
90-luvun Ruoktuista, niin että
ranteet oli kipeänä. Tuo Ruoktu oli
Yli-Kiimingissä
Vepsässä. Sitä
moussea on siis
syöty jo aika
monta vuotta!
Mutta on se vaan
NIIN hyvää.
T: Ansku Lithovius

Sudenhuuto
Kuksan saamien tietojen mukaa Partiopoikaleiri
Sudenhuuto-12 pidettiin 27.-28.1.2012 Lumijoella
Ukuranperän urheilutalolla. Leirille osallistui poikia
seikkailijoista alkaen. Leirin aiheena oli Eko-aims
-ammunta, maastoharjoitusmerkkien suoritus, vartioiden välinen sählyturnaus ym.
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Muistossa RUOKTU XXVI
Tänä vuonna Niittykärpät ruoktuilevat jo 29. kerran. Monta
vuotta peräkkäin leiri pidettiin Hossan Jatkosalmessa. Tässä
muistoja viimeisimmältä Hossan Ruoktulta 2009.
Sunnuntai 1.3
Aamulla
oli mukavaa ja
jännittävää lähteä
kohti Hossan tuntureita, ja
nenää kipristelevää pakkasta. Lin ja-automatka tuntui pit kältä. Koillisportin jälkeen osa vartiostamme tus kaili vatsanpurujen kourissa ja osa yritti saada
unta, mutta ei onnistuneet
Jannen häiritsevän naurun
takia. Perillä teimme
olomme mukavaksi ja asetuimme kodiksi. Iltapalan
jälkeen nukahdimme heti,
koska olimme niin väsynei tä matkasta. (Vadelmat)

menimme pihalle iltanuo tiolle. Matkalla oli pal jon roihuja. Kuunneltiin
Maken hyvä tarina kullan kaivaja erakosta, ja ihmepelastumisesta. Iltanuo tiolla oli kuria, koska jo kaisesta puhumisesta me netti kultahipun. Tulimme
kylmissämme takaisin. Iltapalan jälkeen menimme
saunaan ja sitten nukku maan. (Kärpät)

Maanantai 2.3
Heräsimme aamulla liian
aikaisin. Lähdimme PT-ki soihin joka venyi pitkäk si. Rasteja oli kuusi ja
yhdellä kesti puolisen
tuntia. Heti kisan alussa
oli ruokarasti.
Kun pääsimme kisasta, tu limme kämpille syömään.
Laskettiin lippu ja teh tiin matkamuisto. Lopuksi

Tiistai 3.3
Lähdimme hiihtämään aamupäivällä. Sää oli mitä mai nioin, aurinko paistoi ja
pakkasta ei ollut monta kaan astetta. Saavuimme
Muikkupuron laavulle hy vissä ajoin, mutta järvel tä puhaltavan kylmän tuu len takia emme tehneet
siellä ruokaa, vaan jat -
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koimme suoraan yöpaikalle.
Pikemmin kuin arvasimmekaan, olimme jo yöpaikalla.
Make ja Veikko olivat jo
tehneet tulet rinteen juurella olevalle nuotiopaikalle. Kaivoimme kuitenkin
lumikuopat rinteen yläpäähän, tien viereen ja sitten
menimme alas tulille ja
syömään. Kun kamppeet olivat kuivat ja pää oli täynnä Hanhien kuivia juttuja,
lähdimme ylös kuopillemme.
Rupesimme koisimaan vaikka
kello oli vasta jotain
19.00. Aamulla sitten he rättiin ja lähdettiin
hiihtämään. Viimeisessä
alamäessä sitten tapahtui
ketjureaktio, ja kaikki
kaatuivat.(Karpalot ja Kanervat)

nasta tultua söimme ja läh dimme Mahjoon. Mahjo sujui
hyvin, vaikka se olisi saanut olla pidempi. Voitimme
tarpojien sarjan.
Illalla oli päätösiltanuo tio, jossa saimme merkit ja
palkinnot. Meidän vartio
sai kattilan. Sitten syötiin. Syönnin jälkeen osa
lähti saunaan, ja osa nukkumaan. Saunan kuistilla
huutelimme järvelle ja
kuuntelimme kaikua. Saunassa puhuimme Uazeista ja
muista autoista. Saunan
jälkeen menimme nukkumaan,
makoisat yöunet. (Huuhkajat ja Karhu)

Torstai 5.3
Aamulla heräiltiin siinä
kahdeksan aikaan, Heikkiä
Keskiviikko 4.3
meinas vielä vähän nukut taa, mutta Janne sen potki
Heräsimme aamulla ennen
ylös. Kun me pojat oltiin
kukonpieremää. Pojat kaherätty, niin huomattiin
miinateltasta ja minä lu että tytöt nukku vielä,
mikuopasta.
Janne kävi sankarillisesti
Olimme hiihtäneet koko ilnekin herättämässä. Aamu lan ja taas jatkettiin mat- päivä meni pakkaillessa ja
kaa. Kun pääsimme kämpilsiivotessa. (Anssi)
le, menimme saunaan. SauTeksti ja kuvat on muokattu alunperin Kuksassa 1/2009 ilmestyneestä jutusta.
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Kartalla 2012
Pohjanmaan
Partiolaisten
Kartalla -kisa järjestettiin 3.4.2. Kokkolan Lohtajalla. Kisan teema oli olympialaiset.
Niittykärppiä kisassa edustivat Kotka (HA) ja Juolukat
(OR), jotka kumpikin voittivat
sarjassaan hopeaa. Tässä
kertomus Juolukoiden menestyksekkäästä kisasta.
Matkamme alkoi Oulun juna-asemalta
noin kello 15.30. Ensimmäinen haaste
oli saada meidät, 4 sukset, 4 rinkkaa, iso
kassi mahtumaan junaan.
Pääsimme Kokkolaan ja seuraavaksi olisi päästävä
kisakeskukseen 25 km päähän. Lopulta löysimme kyytimme
joka oli elämämme epämukavin: rinkat päällä ja suksisauvojen kahva silmässä. Pääsimme
metsästysmajalle, joka toimi kisakeskuksena. Loppuillan pänttäsimme kisaan,
söimme ja rentouduimme. Nukkumaan
menimme
puolitoista tuntia hiljaiEi kauhean vaisuuden alun jälkea tehtävä.
keen.
Aamulla syönnin jälkeen alkoi kisa. Pakkasta oli 27 astetta ja sää puolipilvinen.

Ensimmäinen tehtävä oli nimeltään Lumikiituri. Kuten arvelimme se oli kelkan
rakennus, joka ei käynyt ilman ongelmia.
Saimme väärät ohjeet ja kauhistuimme
tehtävän vaikeutta. Seuraavaksi kaikki näytti
menevän hyvin, saimme
kaikki viivat piirrettyä ja
tarkoituksena oli alkaa
sahaamaan, mutta meidän taitettava saha oli
jumissa pakkasen vuoksi. Onneksi Olgan isä oli harKauhistuimme tehmaassa sarjastävän vaikeutta
sa ja saimme
sahan
auki.
Tehtävä meni mielestämme surkeasti,
koska emme saaneet kelkkaa ihan valmiiksi. Saimme kuitenkin 7,7 pistettä
kymmenestä. Olimme sarjamme parhaat
ja koko kisan toiseksi parhaat!
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Pakollisen tauon jälkeen oli toisen tehtävän Olympiatuli vuoro. Vastoin epäilyjämme se oli raakojen spagettien kuljettaminen koko kisan ajan.

neet, että henkilö oli vielä jäissä ja pistimme hänet vain kylkiasentoon ja soitimme hätäpuhelun. Saimme siis 2,4 pistettä seitsemästä.

Kolmas tehtävä oli Hall of fame, jossa Seitsemännen rastin jälkeen kävimme
piti vastata urheiluun liittyviin kysymyk- syömässä kisakeskuksessa. Rastilla
siin. Saimme 1,2 pistettä nelPuiston vartija tehtäjästä.
Emme tienneet, että vänä oli sijoittaa SuoNeljäs tehtävä oli kaksiosainen henkilö oli vielä jäissä men kansallispuistot
ja pistimme hänet vain kartalle.
Arvasimme
Renkaat ja kankaat. Ensin
kylkiasentoon
pari ja muut Laura
kahden piti ohjeistaa muita
vaan lätki kartalle.
kahta piirtämään maiden lippuja, sanomatta värejä. Ei kauhean vaikea tehtä- Saimme 2,5 pistettä kuudesta.
vä. Sitten piti viikata Suomen lippu ja Seuraava rasti oli Sisua. Piti kiertää lynostaa se salkoon. Saimme yllättävän hyt rata joukkuelaisten kädet sidottuna
hyvät pisteet, kuusi seitsemästä.
yhteen. Jaossa oli 2 pistettä. Saimme 1,
Oli aika lähteä seuraavalle rastille. Kello koska emme menneet suksilla.
oli noin 11. Katsoimme karttaa ja lähdimme matkaan. Tunnin hiihdettyämme
ihmettelimme, että missä rasti on. Olimme hukassa. Puolen tunnin päästä löysimme kilpailevan joukkueen. Hekin olivat eksyksissä. Yhdessä jatkoimme
matkaa. Meitä vastaan tuli kisajohtajan
auto. Hän neuvoi meidät rastille. Kello
oli 15. Ehdittyämme rastille saimme tietää ettei rastille Saarela enää oteta joukkueita, joten saimme siitä tietysti nolla
pistettä. Se olisi ollut suunnistusrasti.

Rastilla Maailman ympäri 80 sekunnissa piti sijoittaa kartalle olympiakaupunkeja 80 sekunnissa. Saimme sijoitettua
vain kolme, mutta saimme kisan parhaat
pisteet eli 3,8 kuudesta.

Pääsimme autolla seuraavalle rastille,
joka oli EA-rasti eli Jäillä. Ensin piti merkitä paperille jäiden heikot kohdat. Sitten Ennen viimeistä rastia oli vuorossa spaoli henkilön pelastaminen jäistä. Tämä gettien palautus. Kolme spagettia viidesmeni meillä ihan penkin alle. Emme tien- tä oli poikki, mutta saimme silti neljä pistettä viidestä.
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Viimeinen rasti oli Potun paino. Piti val- Kotoa tuli soitto, että juna olisi puolitoista
mistaa kisamerkki painamalla potuista tuntia myöhässä ja pisteiden päivityksen
tehdyillä leimasimilla. Rasti meni hiukan jälkeen olimme viimeisiä. Kello 22.10
pieleen ja saimme vain
lähdimme asemalle ja soitim2,3 pistettä seitsemästä.
Päätimme, ettemme me Anskulle. Olimme jälleen
Kisa oli ohi ja välitulokset enää koskaan osallis- ensimmäisiä kisassa ja vain
Potun painon pisteet olivat
tu talvikisaan.
julkistettu: olimme ensimlaskematta.
mäisinä. Oli aika lähteä
juna-asemalle. Paluumatka oli mukavampi kuin meno. Onneksi. Asemalla
selvisi, ettemme ole siellä yksin. Pieneen odotustilaan ahtautui noin 20 partiolaista suksien, rinkkojen ja kassien
kanssa. Junamme oli tunnin myöhässä.
Nälän kiusatessa menimme etsimään syöntipaikkaa ja lopulta ehdimme Hesburgeriin minuuttia
vaille sulkemisajan.

Samikset
Onko lippukuntaamme soluttaunut Heavy Metal -kitaristi Atlantasta?
Mastodon-nimisen yhtyeen yksi
jäsen muistuttaa epäilyttävästi
erästä lippukuntamme johtajaa.
Hän on suuri Star Wars -harrastaja, joka on nimennyt vanhimman
poikansakin Harrisoniksi Star
Warsissa näyttelevän Harrison
Fordin mukaan.

Lopulta pääsimme junaan. Anskulta tuli
viesti, että olimme tulleet kisassa toisiksi. Yksi joukkue oli keskeyttänyt ja meidät oli hylätty Biathlonissa. Emme edes
tienneet sen rastin olemassaolosta.
Pääsimme Ouluun noin yhdeltä yöllä.
 Maria Quiroz,
Juolukat

Tässä he ovat

Mastodon-yhtyeen
Bill Kelliher

Onko Karikin nimennyt omat poikansa jonkun näyttelijän mukaan? Se jäänee epäselväksi.

Niittykärppien
Kari Heiska
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Ketunkiljaisulla rakennettiin ystävyyttä yli joukkuerajojen
Tyttöjen perinteinen Ketunkiljaisu-leiri
järjestettiin tänä vuonna Partiokämpällä
11.-12.2. salapoliisimerkin suorittamisen
merkeissä. Paikalla oli 19 reipasta leiriläistä sekä 8 johtajaa.
Leiriläisten tehtävänä oli selvittää mysteeri etsimällä johtolankoja kämpän ympäristöstä ja suorittamalla erilaisia tehtäviä. Iltanuotiolla esitettiin mahdollisia ratkaisuja tapahtuneelle mysteerille. Lisäk-

si leiriläiset olivat tehneet muita hauskoja esityksiä. Lauluja ja leikkejä riitti. Niin
myös Ultsin iltapalavohveleita!
Leirillä kävi myös yöllinen vieras, joka oli
silminnäkijöiden mukaan naamioitunut
jätesäkin avulla ja heilutti kädessään
vohvelia. Ilmoita Kuksan toimitukselle,
jos teet havaintoja tällaisesta kulkijasta!
Tutkinta jatkuu yhä, sillä epäilty pääsi
karkuun kirkuen.

Ketunkiljaisun

Moonika, 15

Pinja ja Ilona, 10

GALLUP

1. Juulia sanoi, että apulaisia
tarvitaan.
2. Oon syönyt ja istunut,
jäädytellyt varpaita ja muuten leireillyt. 3. Ei. 4. Kettu

1. Kaikki muutkin tuli ja haluttiin tulla. Muuten
olisi ollut tylsää.
2. Selvittäneet
viestin, jotain ihmeen morsemerkkejä? Nyt tehään pipoja.
3. On! 4. Kettu

1. Miksi tulit
leirille?
2. Mitä olette
tehneet?
3. Onko kylmä?
4. Kettu vai susi?

Saana (13),
Janna (14),
Kata (13),Riia (12)
1. Haluttiin tulla koska leirillä on mukavaa. 2. Samoilleet ja
uineet hangessa!
3. Ei 4. Janna: Susi.
Muut: Kettu.
Toim. huom: Huomaa kuvassa leirin ehdoton muotivillitys, joka on Kuksan salaisten lähteiden mukaan levinnyt myös Limingan kouluihin!

 AnniR
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Samanlainen perjantai
Se oli samanlainen ilta kuin muutkin illat. ton Partiopolun päähän ja lähdimme
Ilta jolloin tapahtui, taas kerran.
hiippailemaan kaikessa tyytyväisyydessä
Juuri sellainen perjantai kuin mikä tahan- kohti kämppää.
sa muukin perjantai. Kyseisenä perjan- Pääsimme kämpälle aivan huomaamattaina vain satoi lunta. Se oli uutta sille ta. Leiriläiset olivat vieläkin hereillä ja
vuotta, vaikka joulukuuta oli jo viikko ku- puuhasivat omiaan. Palaveerasimme
lunut. Sinä perjantaina hyppäsimme kämpän seinustalla ja tulimme siihen tuwaarien kesken auton kyytiin ja suunta- lokseen, että valot pois ja juoksuun.
simme kämpälle. Mukana oli Asser, Hannu ryömii kämpän seinän viertä pitJaakko, minä ja Hannu. Hannun uudes- kin pääkytkimelle jonka hän napsauttaa
sa autossa oli lämmin istua kun ulkona pois kuin ilves saaliinsa kimppuun hyötuiskutti. Lunta tuli hyvin voimakkaasti. käten. Kaikki käy hyvin nopeaa. Valot
Lännentietä ajellessamme ajorataa ei ovat pois ja alkaa kuulua huutoja. Lähmiltei näkynyt. Pikkuhiljaa lumipyry hellit- demme juoksuun. Juoksemme, juokti ja saimme ajella kämpälle
semme ja hiljennämme käOltiin liikkeellä il- velyyn. Hyppäämme aukaikessa rauhassa.
man minkään sorPerinteiseen tapaan oltiin tin suunnitelmaa toon ja lähdemme paikalta.
liikkeellä ilman minkään sorNäin se tehtiin, yöherätys.
tin suunnitelmaa tai apuvälineitä. Pää- Emme tienneet nähtiinkö meitä tai tuntimme käydä autolla kämpän pihassa nistettiinko meitä. Jälkeenpäin Ansku kykatsomassa tilanteen. Niinhän siinä kävi, syy minulta, että olimmeko me siinä auettä tytöt olivat hereillä ja huomasivat tossa. Ja myönsin tappiomme, mutta
meidät. Ajoimme pois.
kun hän tiedustelee tiedänkö kuka samHetken mietinnän jälkeen päädyimme mutti valot. Suupieleni kaartuvat salainiinkin huimaan suunnitelmaan, kun pyö- seen hymyyn ja vastaan jotain epämäärähtää kämpän pihassa uudelleen. Sen räistä. Se onnistui, se onnistui! Emme
teimme ja taas meidät huomattiin. Ei jää- jääneet kiinni.
nyt muuta vaihtoehtoja kuin lähteä pois.
Niin tytöt luulivat. Kämpällä oli kaksi tyttövartiota, Hillat ja Juolukat. Ajoimme au-

Ei aivan samanlainen perjantai.
Pyry
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MORSE

Varusteeni tarina
Tiskiainepulloni on kulkenut ruokailuväli- hen. Niinpä puhdistusaineessa oli sitten
nepussissa monella retkellä ja
selvä armeijan yskänlääkkeen
vaelluksella. Pieni pullo tiskiaituoksu.
netta ja harja säännöllisesti käyReserviin siirtyessäni minun ei
tettynä pitävät ruokakupin puhtarvinnut palauttaa pulloa, joten
taana.
se löysi paikkansa lääkekaapisPullon sain aikanaan armeijastani. Kun pullo sitten tyhjeni, otin
sa taistelulääkintämiehenä olsen nykyiseen käyttöön, mutta
lessani. Tarvitsin maastossa
vieläkin pullossa on alkuperäihaavanpuhdistusainetta ja hain
nen yskänlääke-etiketti!
sitä leirisairaalasta. Koska saiViime vaelluksella pullon aikojen
raalassa ei ollut tyhjiä pulloja,
kuluessa haurastunut korkki lotyhjennettiin yksi sotilasapteekin
pulta halkesi, joten voi olla, että pulloni
yskänlääkepullo ja kaadettiin aine sii- jää nyt lopulta eläkkeelle.
Hannu
Tällä palstalla niittykärpät kertovat tarinan jostain omasta varusteestaan.
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Löytöreki itseen
Tänä vuonna Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus on nimeltään Löytöretki itseen. Tavoitteena on kehittää nuorelle vankkaa itsetuntoa ja -tuntemusta.
Painotuksessa onkin neljä pääkohtaa, joihin olisi paneuduttava:
Hyvä elämä – Mikä on minun hyvä elämäni?
Selviytyminen haastavissa olosuhteissa – Selviydynkö polullani
vastaantulevista haasteista ja pidänkö huolta itsestäni?
Hengellisyys – Onko elämässä muuta kuin se, minkä silmä näkee?
Liikunta – Kuuntelenko kehoani ja tunnenko fyysiset rajani?
Toivon jokaisen, niin nuoren kuin vanhemmankin partiolaisen, tarttuvan näihin kysymyksiin ja pohtivan niitä ajatuksen kanssa. Mieti mitä hyvä elämä vaatii ja miten
sen voi saavuttaa.  Pyry

Vuosi 2011 tilastoissa
Lippukunnan viime vuoden toimintatilastot on jälleen tehty. Alla pari kaaviota.
Jäsenmäärä 2011
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Kamiinateltassa
Vihjeitä kamiinateltassa nukkuville.
Onko edessä ensimmäinen Ruoktu? Kenties myös ensimmäinen yö kamiinateltassa. Ja jos käy tuuri pääset myös kipinään.
Tässä muutamia vinkkejä niin uusille kuin
vanhoillekin kipinämikoille. (Eräiden tulisi
painaa nämä ohjeet tarkasti mieleen niin
ei tarvitse tulla tyttöjen telttaan lämmittelemään kello 6.30 aamulla).

Muista ottaa

– Lämmin makuupussi, ettei palele
– Hyvä makuualusta,
paina selkää

ettei

kävyt

– Tyyny, ihan vaan mukavuuden vuoksi
– Puukko, jos teltta syttyy tuleen
niin puukolla vain seinä auki ja ulos
– Lämmintä vaatetta, ettei palele
Mitä tehdä kipinässä
- Pidä lämpö tasaisena
- ÄLÄ NUKAHDA!!
- Älä herätä toisia ennen sovittua aikaa (ellet
ole nopea juoksija)
- Varmista että seuraava kipinämikko herää
ja on pois makuupussista, ennen kuin itse
menet nukkumaan
- Älä ole makuupussissa, vaan tee T-penkki
- Käy ulkona ennen vuoroa
- Jos Sinulla on pari, vahdi ettei hän nuku.
- Jos luet, lue lehtiä, koska niitä voi käyttää
myös sytykkeenä
- Älä kuuntele tylsää musiikkia
- Älä tee kahta edellistä ollessasi yksin kipinässä.
- Varmista ettei omasi tai toisten kamppeet
ole liian lähellä kamiinaa
- Jos teltta syttyy huuda LUJAA.

Kipinävuorot
Kipinävuorot ovat yleensä pareittain, varsinkin uusilla ja se kestää yleensä tunnin. Jos
on paljon porukkaa niin vuoro on vain 30-45
min, eikä kaikki välttämättä pääse kipinään.
Jos taas on vähän populaa niin yksin voi
joutua olemaan 45-60 min ja parin kanssa 1h 30 min-2h. Ensikertalaisille eka vuoro
on hyvä, koska yleensä muut ovat hereillä ja
Teltan pystytyksessä
voivat auttaa. Viimeinen vuoro on mielestäni
varm ista että:
paras. Ei tarvitse herätä yöllä ja yrittää taas
- keskitolppa on tarpeeksi pitkä
nukkua, vaan voi pakata kamppeet ja herätet- kangas on tarpeeksi kireä
tyään muut voi mennä aamiaiselle.
- piippu on tarpeeksi pitkä
 Maria Quiroz, Juolukat
- tolpat ovat suorassa
- kamiina on suorassa
PS. Viimeinen kipinä on varattu minulle!!
- narut ovat tarpeeksi kireällä
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Veret tai henki!
VeriGuud -kampanja on jälleen startannut. Tänä vuonna mennään otsikolla VeriGuud´12:
Veret tai henki! Verenluovutuskampanjan tarkoituksena
on saada partiolaiset luovuttamaan verta
ja haastamaan muitakin luovuttamaan.
kampanja on samalla kisa. Toisin kuin
yleensä, voittajaksi selviää eniten luovuttanut.
Kisa-aika on muistelemispäivästä partioviikon loppuun eli 29.4. saakka.

Kisaan voi osallistua luovuttajana tai
kutsujana. Tai molempina. Verta voivat
luovuttaa periaatteessa kaikki terveet,
18-65-vuotiaat. Veripalvelun sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot! Ne jotka eivät voi
luovuttaa voivat silti osallistua kutsumalla muita luovuttamaan. Se on ihan yhtä
tärkeää. Kutsuja kertoo tempauksesta ja
verenluovutuksen tärkeydestä ystävilleen, työkavereilleen, vanhemmilleen,
kummeilleen, opettajalleen jne. Samalla
pyydetään kutsuttua merkitsemään luovutus VeriGuud- vihkoon tai ilmoittamaan siitä sähköpostilla.

Veripalvelutoiminta sai alkunsa kun
partiolaiset vuonna 1935 kutsuttiin
apuun pelastamaan verta tarvitseva potilas. Jo vuosikymmenet verenluovutus on
ollut Punaisen ristin vastuulla. Silti yhä
tarvitaan vapaaehtoisia luovuttajia, myös
Kisassa ei jaeta palkintoja. Mainetta voit- meitä partiolaisia.
 Hande
tajalle on silti luvassa.
Piirin alueella on Veripalvelupisteissä
vihko, johon merkitään päivämäärä, nimi
ja lippukunta, jonka nimissä luovutti.
Muualla tehdyt luovutukset ilmoitetaan
osoitteeseen veri.guud@pohjanmaa.partio.fi

Oulun veripalvelutoimisto (Isokatu 32 C) on auki; ma, ke, to: 11-18; ti, pe: 10-16
Tarkkaile myös lippukunnan kalenteria ja osallistu seuraaviin verikekkerehin!

Muista lehdistä lainattua
"Kun Matti luovutuksen jälkeisenä aamuna lähti kotimatkalle, päällimmäisenä oli
hyvä mieli. Ja on edelleen. Hänen luovuttamansa kantasolut sai täysi-ikäinen nainen. Sen tarkemmin luovutuksensaajasta ei ole kerrottu. eikä hän olisi enempää
tietoa kaivannutkaan. -Riittää että on voinut olla avuksi."
(Ytimekäs - Luuytimenluovuttajarekisterin lehti 2012, s. 14)
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ERÄSKOOPPI
Sudenpentu

Samoaja

On kevään aika ja luonto herää henkiin. Myös
pienten sudenpentujen vaistot terävöityvät ja
oppiminen tehostuu. Voit tuntea suurta halua
juoksennella kosteassa kevätkasteessa paljain
varpain ja riemumielin. Muista kuitenkin, että
muutkin metsän asukit kokevat tarvetta esitellä
voimiaan, ja tämä voi aiheuttaa sekasortoa ja
kihinää. Saatat löytää uusia puolia itsestäsi,
mikä ei ehkä miellytä kaikkia. Pysy lujana, nauti
keväästä ja VARO KÄÄRMEITÄ METSÄSSÄ!

Koet ehkä olevasti hukassa, mutta siitä ei kannata olla peloissaan. Ota ilo irti epävarmuudestasi ja päätä nauttia hetkestä, sillä muuta ei todellisuudessa ole. Mennyt on mennyttä ja tulevaisuuttasi et voi tietää. Järjestäkää ystäviesi
kanssa rentoutusilta. Kuulkaa, nähkää, haistelkaa ja maistelkaa juuri tuon illan tunnelmia Elämä järjestyy kyllä ja kaikelle on oma aika ja
paikkansa. Sinun on vain uskallettava ottaa
tämä hieno lahja vastaan.

Seikkailija

Vaeltaja

Haluat tunkea nokkasi joka paikkaan ja tutkia
kaikkea mahdollista. Älä sekaannu toisten
asioihin, ellet ole täysin varma siitä, mitä teet:
sinun hyvät aikomukset voidaan tulkita väärin –
eikä ole hyvä sukeltaa liian kauas menneisyyteen. Käytä uteliaisuutesi hyödyksi ja opettele
jokin uusi partiotaito. Erityisesti yöretki loppukeväällä kodassa saa sinut tuntemaan suurta iloa
ja tyytyväisyyttä.

Stressisi on pilvissä: loppurutistus koulussa, kirjoitukset, läksyt, työt. Tuntuu, että kaikki kaatuu
päällesi. Myös kotona asiat saattavat hiertää ja
pienet räjähdykset ovat arkipäivää. Jaksa vielä
vähän aikaa, sillä uurastuksesi palkitaan! Pidä
vaikka pieni tauko kiireen keskellä ja lähde toisten vaeltajien kanssa istumaan iltaa metsään,
kylpylään tai kotisohvalle. Ennen kuin huomaatkaan, olet selvinnyt kaikesta voittajana!

Tarpoja

Aikuinen

Onko rakkautta ilmassa? Sydämesi hakkaa
joka suuntaan, etkä oikein tiedä minne – tai
kenties kenen luokse – sinun pitäisi rientää. Pysähdy hetkeksi ja anna ajatustesi rientää. Pian
huomaat kaiken olevan selvempää. Kevät on
rakastumiselle otollista aikaa. Muista, että rakkautta on monenlaista ja myös sinä saat siitä
osasi, kunhan maltat odottaa. Yleisneuvo kevääseesi onkin:
RAKENNA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN.

Elämäsi voi tuntua samalta tylsältä ja rutinoituneelta suorittamiselta, mutta nyt on oiva aika
tehdä muutos. Aloita vaikka uusi harrastus tai
tutustu uuteen ihmiseen. Vietä esimerkiksi aikaa sukulaislastesi kanssa tai lahjoita pari tuntia hyväntekeväisyystyöhön. Saat pian uutta
puhtia päivääsi ja jotain erityisen mullistavan
ihanaa tulee tapahtumaan. Etsi itsestäsi sisäinen lapsi, ja anna sen lapsen elää ET TULE KATUMAAN SITÄ.
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Suunnistusta ilman ulkoilmaa
Onko sinusta joskus tuntunut siltä että
tekisi mieli harjoitella suunnistamista,
mutta et haluaisi lähteä sen vuoksi ulos?
No, tämä ei voi olla mahdollista ainakaan meidän lippukunnassamme, sillä
partiolaiset lähtevät aina mielellään metsään seikkailemaan.

soja tyydyttämään
suunnistusnälkää.

Suunnistussimulaattori
on
suomalainen peli, jonka voi
ladata netistä ilmaiseksi ja nimensä mukaisesti se perustuu suunnistamiseen ja pyrkii
antamaan siitä mahdollisimman realistisen vaikutelman. Pelissä on
valmiiksi kuusi eri maastoa, joista jokaisesta on valittavana muutama erilainen
kilpailu. Maastoja ja kilpailuja voi halutessaan ladata lisää tai rakentaa itse. Lisäksi, jos tämä alkoi todella kiinnostamaan, niin netistä löytyy viikoittaisia ki-

lä simulaattorisuunnistuskilpailun. Tässä erittäin vaikeaksi
osoittautuneessa kisassa voiton
vei Pyry tiukan taistelun jälkeen. Pyryn lisäksi maaliin pääsivät Hannu ja Jaakko. Muut
joutuivat keskeyttämään kilpailun, sillä
peli loppuu kesken, jos aikaa kuluu liikaa. Kisoja tullaan varmasti järjestämään vielä tulevaisuudessakin.

Kun pelin aloittaa,
niin ensimmäiset asiat jotka kannattaa
tehdä, ovat oman suunnistajan luominen
ja asetusten säätäminen. Oman suunnistajan muokkaus ei ole erityisen katLippukuntamme jätava, sillä suunnistajalle ei voi säätää
senten netistä löytämuuta kuin sukupuolen, nimen, seuran,
mä
Suunnistussipituuden ja painon. Tämä ei kuitenkaan
mulaattori
tarjoaa
häiritse, sillä näillä asetuksilla ei ole pekuitenkin uudenlailin kannalta merkitystä. Asetuksista
sen tavan harjoitella suunnistamista. kannattaa tarkistaa pelin näppäimet,
Karttamerkit ja suunnan ottaminen kom- sekä säätää näytön asetukset tarpeeksi
passilla täytyy kuitenkin olla jotenkin pieniksi, jotta peli ei takkuile pahasti.
hanskassa, sillä peli ei varsinaisesti ope- Lippukunnassamme on jo ehditty järjesta suunnistamaan, vaan pikemminkin tää ensimmäiset suunnistussimulaattorihioo jo opittuja suunnistustaitoja.
kisat. Sorsa-vartio järjesti Partiokämpäl-

Antoisia suunnistushetkiä!
 Jaakko

Tutustu Suunnistussimulaattoriin netissä: http://www.suunnistussimulaattori.net

Hei, minä olen
Masi. Mietin että
voisinko ryhtyä
Kuksan päätoimittajaksi? Lai tan pian postia
teille T. Masi

ValitusPalat
Voit jättää valitukset, kehut, risut, ruusut sekä
mieltä painavat asiat Kolon alakerrassa
olevaan vihreään postilaatikkoon Kuksassa
julkaistavaksi.

Hukille
moiskuja!

Ryhdy mieluummin
Kuksan toimittajaksi!
Niistä on enemmän
hyötyä. T: Mauno

Osa llistukaa PTkisoihin ja pitäkää
Niittykärppien
ma inetta yllä!

SOPULI.
Mikä siis?
kysy hilloilta!

OSTA MOPO!
Kololla on liian vähän
tilaa ja portaikko on kylmä.

Ilmoituksia
VeriGuud 2012
Lippukuntien välinen verenluovutuskisa jatkuu jälleen
partioviikolle asti.
Osallistu ja kannusta
muitakin osallistumaan!

päkmä 2012
Niittykärppien perinteinen
kevätkisa 21.4.
Tuhkasenjärven maastossa.
Lue tarkemmin:
www.niittykarpat.f i

Karhunhammas -

Partiolaisen isä tai äiti!
vaellukselle?
Voit tukea lapsesi harrastusta
Haluttaisiko lähteä ensi ke sänä suorittamaan karhun - toimimalla kämppäisäntänä.

hammasta n. viikon vaelluk Kämppäisäntäkoulutus
selle johonkin päin Suomea?
Partiokämpällä 27.3. klo 18.30
Jos mielenkiinto heräsi, niin ota han yhteyttä ja aletaan yhdessä Lisätietoa:
www.niittykarpat.fi
työstämään ideaa.
Terveisin, Luukisen Hannu

Seuraava Kuksa
Seuraava painettu Kuksan numero on kevään lopussa ilmestyLippukunnan
vä Kuksa 2/2012. Lehteen tulevat jutut ja kuvat sähköpostina
tuoreimmat
osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon
uutiset netissä
Kotikololle 4.5.2012 mennessä. Aikanaan nettiin ilmestyy tietenwww.niittykarpat.fi
kin Ruoktu-Kuksa (1B/2012), eli Ruoktun leirilehden kooste.

