Ruoktukuksa
Limingan Niittykärppien lehden erikoisnumero 1B/2012

Mehevimmät ruoktu-juorut ja parhaat leiripäiväkirjat
tarjoaa yksinoikeudella kuksa!
Miksi Anssissa on runoilija-ainesta?
Kuka voitti pt-kisan?
Tämä lehti koostuu Ruoktu XXIX:llä ruokasalin
seinälle ilmestyneestä leirilehdestä. Leiri
järjestettiin Siiranjärjvellä 3.-7.3.2012
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Pääkirjoitus
Ruoktu takana ja rinkallinen muistoja rikkaampana seuraavan
Ruoktun odotus voikin alkaa. Mikään ei ole parempaa kuin
hiihtää kauniissa maastossa hyvässä seurassa ja saunoa hyvän
ruuan parissa. Näitä partiovuoden kohokohtia jää aina
odottamaan uudestaan. Jos itse et ole vielä Ruoktulle päässyt
niin toivon todentotta, että ensivuonna sinäkin lähdet mukaan,
nimittäin vuoden päästä on luvassa juhlaruoktu XXX. Se
tarkoittaa, että Ruoktu järjestetään jo kolmannennenkymmenennen kerran! Sitä ei voi missata. Luvassa on varmasti
hieno leiri ja hienot kokemukset. Muista itsekkin lähteä
mukaan!
Mauno
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Lauantai 3.3.2012

Lähettiin leirille ja käytiin koillisportissa. Sitten nostettiin lippu ja syötiin.
Miikka

Sunnuntai 4.3.2012
Ensimäinen aamu. Herättiin noin
kaheksalta. Söimme jotain aamupalaa.
Sitten metniin pihalle ja lippu nostettiin.
Sitten alko mahjo. Sitte tehtiin ruokaa

maastossa. Sen jälkeen alkoi messu. Pappi
tuli Limingasta asti. Päivänarviointi 5/5
Telkät

Maanantai 5.3.2012
Herätys oli kaheksalta ja sitten kun oltiin
puettu, me mentiin aamupalalle. Aamupalan
jälkeen oli lipunnosto, jonka jälkeen oli
aamutarkastus. Tarkastukseen
valmistauduttiin siivoamalla huone ja
ottamalla esille määrätyt tavarat. Pian
tarkastuksen jälkeen aloimme
valmistautumaan haikille, seikkailijat
päivähaikille ja tarpojat sekä vanhemmat
yöhaikille. (mm. me)
Haikilla Kata kaatui monta kertaa ja kyllä

muillakin oli tasapaino-ongelmia, eli angessa
tuli uitua. Matkan pituus oli noin 8
kilometriä, jossa kesti puolisen päivää.
Perille päästyämme aloimme tekemään
pastaa trangialla. Syötyämme me mentiin
sisälle lähinnä lämmittelemään, mutta Kata
nukahti pariin otteeseen. Juteltiin vähän
jokaisesta asiasta. Viimeistään kymmenen
aikoihin kaikki nukkuivat
Janna ja Kata

Tiistai 6.3.2012

ja Jutta jonka nilkka oli nyrjähtänyt. Se
meni melko hyvin. Seuraavalla rastilla piti
käyttää kompassia. Sitten oli Pyryn ja
Asserin pitämä tunnistusrasti. Sieltä tultiin
takas leiriin. Vielä ennen kisan loppua oli
Jaakon rasti jolla piti saada frisbee
frisbee-golfmaaliin. Sitte meidän kisa
loppui ja saatiin mennä löhöömään. Saatiin
sit myöhemmin tietää pisteitä ja, että
olimme voittaneet! Myöhemmin oli ruoka.
Ruoaksi oli spaghettia ja
jauhellihakastiketta ja jälkiruuaksi
suklaamoussea. Sitten on vielä tänään
iltanuotio.
Hillukat

Heräsimme noin kahdeksalta kun Make tuli
herättämään. Menimme aamupalalle.
Aamupalan jälkeen oli lipunnosto ja
aamuhartaus. Sen jälkeen Make kertoi,
että on aamutarkastus. Meille tuli kauhea
kiire, koska meidän huoneemme oli ihan
räjähdyspisteessä. Myöhemmin oli lounas.
Sen jälkeen valmistauduttiin PT:seen. Pt
alkoi. Aloitusrastilla piti sulattaa lunta ja
saada se kiehumaan. Lähdimme
ensimmäisenä hiihtämään ja
lumikenkäilemään toiselle rastille, joka oli
EA-rasti Siellä oli Ossi jolla oli hypotermia
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Keskiviikko 7.3.2012
Aamu alkoi sarastaa kauniina ja kirkkaana
lintujen laulaessa. Herääminen piikissä
tapahtui toisilla nopeammin ja toisilla
hieman hitaammin. Kun muut johtajat
hääräsivät ja pakkailivat ympärilläni minä
vielä pyörin makuupussissa ja yritin nukkua
ja luistaa aamusta, mutta turhaan. Ennen
tai myöhemmin oli minunkin
ryhdistäydyttävä ja noustava. Pakkailu
sujui ripeästi ja olinkin valmis ulkotöihin.
Koko leiri puuhasi ja ahersi reippaana ja
iloisena tietäen, että pian pääsee istumaan
linja-autoon joka suuntaa kohti Liminkaa.
Leiri oli purettu todella nopeaa ja brunssi

saattoi alkaa. Ruoka oli kerrassaan
herkullista sillä emännät olivat laittaneet
parastaan, kuten aina.
Mikään ei voinut mennä enään pieleen.
Bussikin saapui ja kaikki olivat iloisia.
Harmi vain, että bussin pakoputki oli
irronnut ja saatoimme vain haaveilla kotiin
pääsystä. Onneksi bussifirma hoiti asian ja
uusi bussi lähti hakemaan meitä.
Odotellessa pelastusalusta ammuimme
jousipyssyllä ja lumikenkäilimme. Lopulta
noin tunnin odottelun jälkeen bussi saapui
ja pakkaus ja kotimatka saattoivat alkaa.
Pyry

Leirialue

Ruoktukuksa
Silloin kun
leiriläiset
nukkuvat,
aikuiset
valvovat ja
vahtivat
leirin
turvallisuutta.
Anssi oli
leirillä yhden
yön verran ja
yöpäivystysvuorollaan
hän sanoitti
tunnetun
hittibiisin
uudestaan.
Tässä
aimoannos
Anssin
runosuonen
sykkeitä:
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Aamupuuro-ollie
Ultsi ja mä, keittiössä taas aamulla puuhaillaan.
Kello kuudelta, aamusta kattilat kolisee vaan.
Ei sähköjä, ei vesiä, ei hienouksia ollenkaan.
Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekottaa kattilaa:
”Hei lainaa Ultsi sun kauhaa.”
Mä silmiäni usko en, kun se tyttö teki sen:
täydellisen aamupuuro-annoksen.
Sivuosaan soppa jäi, kun se veti yllättäin:
täydellisen aamupuuro-annoksen.
Ultsi ja mä sen jutun jälkeen harvoin kokkaillaan.
Ei kiinnosta Ultsia , kun se tiskaa kattilaa
”Hei lainaa Ultsi sun kauhaa.” (kertosäkeistö)
Parin tunnin jälkeen tytöt Ultsin unohtaa, mä kokkailen jo
muiden Waarien kaa.
Mä silmiäni usko en, kun ne waarit teki sen:
Täydellisen Saunademoni-annoksen.
Sivuosaan Ultsi jäi...
AK

Niittykärppien talviPT-kisan tulokset

1
2
3
4
5
6

Vartio
Hillukat
Rumat
Telkät
Kirsikat 1
Kirsikat 2
HuPiSu

1. Maxp.7

2. (5)

3. (5)

4. (6)

6,5
1,5
5,5
3,5
3,5
3,5

5
4,5
4
3
4
3

3
4,5
3,5
1
1
1

5,5
5
5,5
4,5
4,5
5

5. (6) Total +/-1

5
6
3
4
2
1

24
21,5
21 -0,5
16
15
12,5 -1
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Ruoktu XXIX muita päiväkirjoja
PT-kisat
PT-kisat meni tosi hyvin. Oltiin neljänsii. Mää könysin kokoajan ja Osteri
nauro mulle. Unohettiin EA-rastilla, että piti soittaa ambulanssi
Lotta, kirsikat

Retki Vaara-Salmisen autiotuvalle

Retkellä olivat seikkailijat ja Jutta, Lykki sekä Ultsi.
Tehtiin seuraavanlaisia luontohavaintoja:
1. Nähtiin jäniksen jälkiä ja kyseessä oli metsäjänis
2. Orava oli hypellyt käpykuusen ympärillä
3. Teeret olivat yöpyneet kiepeissä. Ehkä 4 teertä. Jäljelle oli jäänyt
kuoppia joissa oli niiden kakkoja
4. Riekon jälkiä nähtiin myös runsaasti
5. Kettu oli häärinyt kieppien liepeillä ja ehkä pyydystänyt saaliin.
6. Kettu oli seurannut metsäjänistä, mutta ei saanut kiinni, koska jänis oli
tehnyt paluujäljet
7. Havaitsimme myös näädän jäljet, jotka menivät ensin lumimöykylle ja
sitten kuuseen
8. Myöskin kärppä ja lumikko olivat olleet hiippailemassa seudulla
9. Tietenkin myös Allan ja Topias havaittiin. Poikia oli mukava vähän
jututtaa
10.Parasta reissussa oli Syötteen kansallispuiston mahtavat kynttiläkuuset
ja tykkylumet keväisessä auringonpaisteessa.
11.Hienoa oli tietenkin erinomaisen mukava retkiporukka ja lämmin kämppä!
-Ultsi
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Juoruja
SaunaDemonin Paluu
Meidän saunaeverstiluutnantti Veikko ei
päässyt Ruoktulle, koska hän pelkäsi
SaunaDemonia.Petrin ja Markuksen
tehtäväksi lankesi the Saunan
lämmittäminen ja Demonin
nujertaminen. Taistelun loputtua Demoni
makasi nujerrettuna the Saunan lauteilla.
Waarit hävittivät Demonin asiaan
kuuluvin menoin, jottei Demoni palaa
Siiranjärvelle ennen vuotta 2013

Anssi on Robin-fani päätellen hänen uudelleensanoittamasta
kauheasta kappaleestaan! -Juolukat

Päkmä 2012
Perinteinen kevät-pt
21.4. partiokämpän
maastossa
Tule Kisaamaan
Lippukunnan
mestaruuksista!

