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Hyvä ja ei-niin-hyvä

Etenkin eräretkille on hyvä varata joka
päivälle yhdet puhtaat sukat ja vielä
muutama varapari varmuuden vuoksi.

Viikon leirille tarvitsee
kolmet vaihtosukat.

Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- erä- ja muitakin vinkkejä.

Pääkirjoitus
Jälleen viestikapula vaihtuu
ja Kuksan toimitukseen palaa puolentoista vuoden lomalla olon jälkeen tuttuja

Kokouksia on pidetty ja tietokoneen ääressä excel-taulukoita pyöritelty siihen
malliin, että nyt starttaava talvirieha on
saatu kasattua pystyyn ja leirielämä voi
alkaa.

Omalla kohdallani partion tiimoilta uusi
myllerrys on alkanut. Pestejä riittää ja
nakkeja viuhuu joka suunnasta. Itselleni
kokonaan uudenlaisena projektina pöllähti kontolleni järjestää lippukunnan rakas talvileiri Ruoktu.

Itse odotan innolla aurinkoisia hiihtoretkiä
kantohangilla sekä tunnelmallisia hetkiä
kämpän lämmössä.

kasvoja.

Valoisaa alkanutta kevättä!

Pyry
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Olleita ja menneitä

Kuksan toimituksen tietoon on kiirinyt tietoja
mm. alla olevan taulukon
mukaisista seikkailuista.
Mitä?

Milloin?

Sudenhuuto

Missä?

16.-17.1. Lumijoen urheilutalolla

Ketunkiljaisu

7.-8.2.

Sudenpentuosaston lumiseikkailu

21.2.

Kysy

?

Partiokämpällä

Leirillä päivystäjä on henkilö, joka tietää
ja tuntee päivän aikataulun ja ohjelman
perinpohjaisesti sekä pitää huolen, että
leiri on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Häneltä voi esimerkiksi kysyä mitä

8
6 ja 7
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– PJ vastaa

Mikä on leirin päivystäjä?

Katso s.

!

ruokaa tänään syödään, mitä pitää ottaa
mukaan maastoleikkiin tai vaikka vain
kellonaikaa. Päivystäjän tehtävät vaihdetaan perinteisin menoin lipunnostossa.
Leirillä päivystäjän tunnistaa perinteisestä päivystäjän lätkästä.

Tällä palstalla Kuksan pestaama partiojohtaja etsii vastauksen hänelle esitettyyn
kysymykseen. Vastausta vailla olevat kysymykset voi lähettää Kuksan toimitukseen.
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Partiouutisia
Huomionosoitus
Jukalle ja Jarille

hettämällä sähköpostia osoitteeseen
veri.guud@pohjanmaa.partio.fi. Jos kampanjaan ei voi osallistua luovuttamalla, voi
Suomen
Lions-järjestön
haastaa vaikka kaverin tai vanhemmat
korkein
huomionosoitus,
luovuttamaan. Tässä kisassa nimittäin
Lions-ritarin arvo on myönnetty Limingan Partiotyön Tuen puheen- luovuttaminen tuo voiton!
johtaja Jukka Raitiolle ja Niittykärppien
lpkja:na ja KoVana toimineelle Jari Hau- P-PPT ry on purkautunut
talalle. Ritariksi lyöminen tapahtui OulusMaakunnan lippukuntia talousa ystävänpäivänä. Kuksa onnittelee Jukdellisesti tukenut Pohjoiskaa ja Jaria ritariudesta.
Pohjanmaan Partiotuki ry
purkautui vuoden vaihteessa.
Näkkärit telttoihin Tuhkasenjärvellä Yhdistyksen lakkauttaminen vahvistettiin
Partiokämpälle on tehty kahta puolijouk- Oulussa 18. joulukuuta pidetyssä kokoukkuetelttaa varten pohjalaverit, eli näkkärit. sessa, jossa LNK:n edustajana toiminut
Nyt valmistuneet näkkärit luovat aina vain Hannu Luukinen toimi puheenjohtajana.
paremman mahdollisuuden myös teltta- Kokous päätti lahjoittaa yhdistyksen n.
retkille Partiokämpän maastossa. Partio- 400 000 euron omaisuuden Pohjois-Pohtyön Tuki kiittää kämppäisäntä Veskua ja janmaan Partiosäätiölle. Lahjoitukseen
muita aktiivisia partiolaisia näkkäreiden kuului nykyinen Oulun piiritoimisto sekä
rahasto, jonka tuottoa käytetään entiseen
tekemisestä.
tapaan lippukuntien hyväksi.
VeriGuud alkoi jälleen

Jos käy luovuttamassa kiertävässä veripalvelussa, luovutuksesta ilmoitetaan lä-

Partio YV-kohteeksi 2016
Kirkkohallitus on valinnut vuoden 2016
Yhteisvastuukeräyksen kohteeksi partiolaisten hankkeen, jonka tarkoituksena on
tavoitettavien nuorten saamiseksi mukaan toimintaan sekä kehittää sisupartiotoimintaa.

VAELLUKSELLE ENERGIAA LÄHIHUNAJASTA!
250g purkki 5€
4 kg ämpäri 60 € 350g puristepulllo 7 €
Myös muita pakkauskokoja, erikoishunajia ja hunajavalmisteita!
Ota yhteys:

hannu.luukinen@uaz.f

tai

040 8311 005

Maksettu mainos

Kahdeksannen kerran järjestettävä VeriGuud- kampanja on jälleen alkanut. Veripalvelutoimistossa on luovutusvihkot, joihin voi
merkitä oman luovutuksen ja lippukunnan, jonka "piikkiin" luovutuksen teki.
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Koskiveikkojen Virta-allien kuvamuistoja viime syksyn Roverilta
Pitkä matka
edessä;
matkalle lähdössä Koskiveikkojen
Virta-allit.

Vaara ohi! Nyt suuntana lounas.

Matkaa
vain
vähän
jäljellä.

Ensimmäisenä kohteena Jatkonvaara, ja sen valloitus. Koleasta
kelistä huolimatta
välillä piti jäähdytellä.

Virtakin
alkaa
tosin olla
vähissä.

Hossa jäi
taakse, mutta
suunta on jo
kohti uusia
seikkailuja.
 Myntti
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Ketunkiljaisu
Tarina Ketunkiljaisusta, johon Tuomenmarjat lisäsivät adjektiivit ja tämmöinen
siitä tuli.

tyksiä. Välillä laulettiin
partiomaisia partiolauluja. Lötkö Ultsi ja vitsikäs Telle kertoivat iltatarinan, jonka jälkeen
kaikki odottivat uneliaan käden
kurkottavan vessanpöntöstä.

Viime viikonloppuna oli löysä Ketunkiljaisu-leiri mukavalla Partiokämpällä. Mukana oli kahdeksan kakkapää Tuomenmarjaa,
jotka olivat ruskeita leiriläisiä.
Iltapalaksi pikku-myymäiset apulaiset
Mukana oli myös musta Maria ja kiltti Tel- paistoivat vanhoja ja haisevia vohveleita,
le.
joita kaikki vaaleat leiriläiset saivat syödä
Leiri alkoi iloisena lauantaina ja jatkui yli energiset vatsansa täyteen.
pörröisen yön suureen sunnuntaihin.

Leiriläiset majoittuivat läskiin kämppään
ja laittoivat siniset leirivarusteet omille
paikoilleen.

Nukkumaan ei kukaan kuolaava leiriläinen olisi halunnut asettua. Yöllä kesken
hampaattomien unien saapuivatkin luppakorvaiset yöherättäjät, jotka olivat kuitenkin melko mursuilevia. Yöllä puhalteli kivinen myrskytuuli, mutta se ei hupsuja partiolaisia pelottanut.

Kun suloinen leiri oli aloitettu, alkoivat kikkaremaiset toimintarastit. Pahanhajuiset
leiriläiset mm. laskivat lämpöistä mäkeä,
esittivät klönttisiä esityksiä, tekivät ärsyt- Aamulla kova Ultsi keitti salkkumaisen
täviä jonglööripalloja, vihaisia naamareita puuron, jota kaikki innolla söivät. Lisäksi
söimme paljon linnamaisia karjalanpiiraja värjäsivät marjamaisia lasipurkkeja.
koita.
Kakkavaippaista ja parasta ruokaa kokkaili pissavaippainen Ultsi. Ruokana oli Sunnuntaina piereskelevät leiriläiset kiersivät puisen luontopolun ja saivat palkinolgamaista Tapsan pastaa.
noksi loistavia tikkareita.
Valkoiset leiriläiset tekivät ryhmissä kaljua iltanuotio-ohjelmaa. Iltanuotiolla saim- Lopuksi pitikin siivota ja kerätä kaikki some seurata papparaisia ja karvaisia esi- keat tavarat ja lähteä alastomaan kotiin.
Tämä leiri oli kyllä nakupelle leiri.

Miksi ampiaista ei pelota mennä kouluun?
Koska se on tottunut pistokokeisiin!
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#ketunkiljaisu'15
Perinteinen tyttöjen Ketunkiljaisu-leiri pi- maskipäisiä ihmisiä. Tarjottiin niille meidettiin 7-8.2. Partiokämpällä.
dän loput vohvelit kerta vaivautu tuleen
Ohjelmassa oli suorittaa Esiintyjä- merkki herättään(ei kyllä kukaan nukkunu).
ja kiertää rasteja ja suunnitella iltanuotio Aamulla herättyä syötiin ja pidettiin lipun
esitykset valmiiksi. Illan aikana valmistui nosto sekä aamujumppa. Loppu leiristä
myös vohveleita ja hienoja naamioita.
vaan siivoiltiin ja jaeltiin loputkin ruuat,
Yhdeksän aikaan pidettiin iltanuotio ja lei- mutta kyllähän siinä kerettiin kiertää luonkittiin ja tietenkin Ultsin perinteinen tarina. topolku perinteisesti.
Hiljaisuus oli kahdentoista aikaa ja yöhe - Leiriläisiä oli 22 ja johtajia 11! :)
rätystä odotettiin kovasti. Kylläpäs kah- Kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille!
den aikaan vieraili kattilan hakkaajia ja
 Tiina Litola

Lainattua
"Partiolla korvaamaton rooli ympäristökasvatuksessa"
-Ympäristöministeri Grahn-Laasonen
Suomen Partiolaisten järjestämässä tapaamisessa ympäristöministeri Sanni GrahnLaasonen kuvaili partiota luotettavaksi ja vaikuttavaksi nuorten puolestapuhujaksi.
Ministeri kannusti partiota näkymään vahvasti yhteiskunnassa esimerkiksi ympäristökasvatuksen alueella.
"Toivon, että partioliike jatkaa hyvää työtään vahvistamalla ja tarjoamalla nuorille positiivisia luontokokemuksia, joilla on tutkimusten mukaan myönteinen vaikutus esimerkiksi koulumenestykseen. Lapset täytyy kasvattaa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ympäristö otetaan huomioon. Tässä partiolla on keskeinen rooli."
Grahn-Laasonen painotti myös partion roolia nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevässä työssä: "Nuorten pahoinvointi kasaantuu ja lisääntyy. Partioliike vastaa tähän
haasteeseen kasvattamalla nuoret toimimaan yhdessä sekä opettamalla lapsille ja
nuorille sosiaalisia pelisääntöjä, joista on huomattavaa hyötyä myöhemmässä elämässä."(www.partio.fi)
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Sudenhuuto 2015
Ajoimme Ukuranperän Urheilutalolle 23.2.2015. Kyseessä oli lippukunnan vuotuinen poikaleiri Sudenhuuto. Kun olimme
perillä, veimme tavaramme sisään ja menimme tutkimaan paikkoja. Löysimme
saunan ja piilotetun huoneen…

mm. Naalit jakaantuivat kahtia molempiin
joukkueisiin. Pelin voitti se joukkue, jossa
Naalit olivat.

mään leiriämme. Pelissä kuitenkin tapahtui jotain hämminkiä, ja järjestäjät päättivät muuttaa puolia jonka seurauksena

 Tommi Väyrynen

Menimme syömään nakkikeittoa á la Tapsa, ja valmistauduimme loppuhuipennukseen: Vartioiden väliseen sählyturnaukJonkin ajan päästä alkoi tuikkunen. Läh- seen. Pelimme lähti käyntiin voitokkaasti
dimme Tarmokkaana ja voitonhimoisena ja joka tauolla kävimme keittiön puolella
matkaan aikeinamme jatkaa perinpitämässä lakisääteisen kahvitauon. Voitteitä ja voittaa kyseinen leikki,
to voiton jälkeen Naalit rynnistivät kohti
mutta Kärpät voittivat meidät
voittoa, kunnes oli jäljellä perinteinen
1:llä kiinnijäämisellä ja katkaisiNaalit vs Karhut –finaali. Perinteisesti
vat samalla voittoputkemme. OnKarhut myös voittivat kyseisen finaanittelut Kärpille.
lin. Tämän jälkeen Karhut koettivat
pelionneaan Waareja sekä pikkuTuikkusen jälkeen järjestettiin ekoweljiä vastaan, ja lopputuloksena
aims –ammunta. Me Naalit menesKarhuilla oli vähintään kaksintyimme siinä yllättävän hyvin, ja
kertainen määrä pisteitä
menimme sen jälkeen viettämään
Waareihin verrattuna.
vapaa-aikaa ja odottamaan iltapalaa. Kunhan kaikki olivat ampuTurnauksen jälkeen olineet, menimme iltapalalle. Iltapalakin aika siivota rakenna oli omat leivät sekä kaakao (minus ja kantaa tavakäli ei ollut omia leipiä ottanut murat pihalle. Tämän
kaan, oli tarjolla myös näkkileipää). Iljälkeen oli palkintapalan jälkeen kun ”pikkuset” olivat
tojenjako, jossa
”nukkumassa”, jäimme pariksi tunKarhuille luovuniksi vahtimaan taloa mahdollistettiin the Puuten yöherättäjien varalta. Kun
kenkä ja Jääyöherättäjiä ei kuitenkaan tullut,
kiekkomaila
menimme nukkumaan ja päätimme,
sekä
kaikille
että aiomme kostaa heille.
leiriläisille ampumansa eko-aims-merkki.
Aamulla menimme aamupalalle jonka jäl- Lisäksi jokainen partioasuinen sai tikkakeen varustauduimme viirinryöstöön mie- rin. Naalit voittivat ”leirin isoimman pistekoin ja lumipuvuin, ja lähdimme jälleen määrän palkinnon” ja saivat sittenkin
kerran voitonhimoisina metsään pystyttä- suunsa makeaksi ennen kotimatkaa.
(Yllä oleva teksti on kirjoitettu kirjoittajan muistin mukaan, joten se ei välttämättä ole täysin luotettava.)

Tarmo

© Tarmo, Tarmo-sarjakuvat ja Tarmo-näytelmät ovat Naalit OY:n tuotemerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Suurennuslasin alla - Vesku
Pyry tavoitti partionohjaajan sijaisemme pikaisessa
puhelinhaastattelussa, joka eteni seuraavasti:
Kuka olet? Minäkö? Vesa-Matti ”Vesku” Mällinen.
Paras partiomuistosi? Silloin ku sain waaribaretin.
Idolisi? Oma isäni. Koska silloin kun isä eli, se antoi minulle hyviä elämänohjeita.
Tulevaisuuden suunnitelmasi? Yrittää pysyä terveenä ja jatkaa niin kauan partiossa kun pystyy.
Jos olisit ruoka, mikä olisit? Ruoka? Hullujahan nää kyselet. Silakkalaatikko!
Kenelle haluat lähettää terveisiä? Kaikille yhtä hulluille ku itekki.
 Pyry

Kenttäkeittiössä - Mansikkapirtelö
Annos kahdelle
Ainekset:
2 dl maitoa
2 dl mansikoita
2 dl jäätelöä
2 tl sokeria
Tee näin!
Pilko jäätelö ja mansikat ja tee siitä survosta.
Lisää sitten maito ja sokeri. Kaada lasiin ja . . .
NAUTI!
 Tuomenmarjat

Waarien kuulumisia
Waarien
joulusaunassa
keskityttiin
perinteisesti
syömään ja saunomaan.
Ruokalistalla oli ranskalaisia perunoita, jotka tehtiin itse alusta alkaen ja
uppopaistettiin öljyssä. Lisäksi oli uunis-

sa valmistettuja kanahornetteja ja maukasta salaattia. Vuosi 2015 on vuorostaan alkanut mukavasti sillä Waareilla on
reipas joukko alokkaita ja pikkuweljiä,
joiden kanssa on jo leireiltykin!  H&P
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Make jää vuorotteluvapaalle
Milloin jäät vapaalle?

Miten harrastat partiota vapaallasi?

Jään vuorotteluvapaalle
3.3. ja tulen töihin taas
1.6.

Vedän vuorotteluvapaan aikana Alatemmeksen Karhujoukkuetta joka toinen viikko. Kokouksemme kestää aina kaksi tuntia.

Onko sinulla sijaista?
Sijaisenani toimii Vesa
Matti Mällinen. Vesku on
jo monta vuotta toiminut
kämppävoutina ja kalustonhoitajana.

Miten aiot viettää vapaata?

Aion suorittaa opiskeluni loppuun. Olen
suorittamassa yrittäjien ammattitutkintoa.
Kuntoilen, teen normaaleita perheen isälle
kuuluvia askareita, polttopuita ja tietenkin
Miten luulet lippukunnan pärjäävän rakennan linnaa.
vapaasi aikana?
Meille on syntymässä keväällä, jos TaiLippukunta pärjää hienosti, koska kukaan vaan Isä suo, kaksi lastenlasta lisää (sitmeistä ei ole korvaamaton. Ei jää koloa ten heitä on 11), joten aion panostaa perheeni, mutta myös lastemme perheiden
vesilasiin minullakaan.
kanssa olemiseen. Laitan myös kiikarit
On muutenkin terveellistä välillä kokeilla valmiuteen ja seurailen muuttolintujen
miten hommat toimii niin kuin muissakin saapumista. Olen kerännyt myös lasilippukunnissa, eli pelkästään vapaaeh- purkkeja ja ajatuksena on pyydystää ketoisten voimin. Meillä on todella hyvät joh- väällä särkiä ja purkittaa niitä. Olen myös
tajat kaikissa ikäkausissa. En jäisikään avoin ja teen miltä sattuu tuntumaan.
vapaalle, jos en uskoisi lippukunnan sel- Sohvalle en aio jäädä makaamaan!
viävän. Vesku hoitaa partionohjaajan tehtäviä ja Mikko ”Kankuli” Kangas hoitaa
lippukunnanjohtajan tehtävät.
Makea haastatteli MaunoY.
Mikä on vuorotteluvapaa?
Vuorotteluvapaa on järjestelmä, jossa vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö voi
jäädä määräaikaiselle vapaalle työstään. Vapaalle jäävän tilalle, mutta ei välttämättä
samoihin tehtäviin, otetaan työtön työnhakija.
Vuorotteluvapaan pituus on 90 - 360 päivää, ja KELA maksaa siitä vuorottelukorvausta.
Vapaan tarkoituksena on edistää työntekijän jaksamista ja tarjota työttömälle työkokemusta. Vuorotteluvapaan aikana on mahdollista opiskella kotimaisessa oppilaitoksessa tai matkustella.
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HAASTATTELU
Tuomenmarjojen reportterit haastattelivat Maria Quirosia ja Olga
Pietilää.
(Kuva Kuksan arkistosta vuodelta 2012)

Kuinka kauan olet ollut partiossa?
Paras partiojuttu vuonna 2014?

Maria Q

Olga P

10 vuotta

9 vuotta

Suurjuhla 2014

Pökkelö 2014

Mun isoveli oli partios- Vanhempani ovat partiossa, niin määki alotin. sa ja laittoivat minutkin.

Miksi aloitit partion?
Onko partiossa kivoja poikia?

Kaikki on ilkeitä!

Mikä on paras partioruoka?

Juusto-Pirkkapasta

Mikä on paras partioherkku?

Pringes

Mikä on tärkein tavara leirillä?

Makuupussi

Mikä on kivointa partiossa?

Ruoka ja kaverit

Johtajaneuvoston päätöksiä
Johtajaneuvosto kokoontui Limingan seu- -PJ-oppilaita ovat MikaelH ja OskariT.
rakuntatalolla to 8.1.2015 klo 18-21 ja -Edustajiksi Pohjanmaan Partiolaisten
teki kokouksessaan mm. seukevätkokoukseen valittiin Kanraavat päätökset:
kuli ja Pyry.
-Lippukunnan 1. varajohtajak-Lippukunnan toimintasuunnitelsi valittiin Kankuli ja 2. varama ja tavoitteet vuodelle 2015
johtajaksi IirisL.
hyväksyttiin.
-Johtajaneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Heini ja SAosaston johtajaksi Pete.

-Mafekingin johtajaksi valittiin
Maukka ja varajohtajaksi Riikka.

Paikalla oli 20 partiojohtajaa.
HL
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Koillisportista. Voittajille ilmoitetaan paluubussissa. Kilpailu on yksilösuoritus.
1. Mitä Tarmon yöpaidassa lukeva sana
tarkoittaa suomeksi?

Palkintotehtävä
Ruoktun kunniaksi päätimmmetehdä tähän Kuksaan palkintotehtävän, joka liittyy
Tarmo-sarjakuvaan sekä Ruoktuun. Vastausaikaa on Ruoktun ajan. Vastaaminen
tapahtuu kirjoittamalla vastaukset, nimi
sekä vartion nimi selkeällä käsialalla paperille ja toimittamalla se Petteri Keskikurulle tai Tommi Väyryselle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan karkkipalkintoja

2. Miltä sivulta ja mistä ruudusta löytyy
tällainen pilvi?
3. Mihin maanosaan Tarmo oli matkustanut palkintorahoillaan?
4. Mikä on mielestäsi parasta Ruoktussa?
(mielipide)
5. Mitä haluaisitTarmon tekevän seuraavassa Kuksassa?
Onnea kilpailuun!

ERÄSKOOPPI
Sudenpentu
Vuosi on vaihtunut, mutta toiminta jatkuu.
Sinua ja uusia partioystäviäsi odottavat
uudet seikkailut ja kokemukset. Muista
osallistua aktiivisesti, sillä sen minkä nuorena tekee, sen vanhana muistaa.

Samoaja
Aikaa riittää ja tekemistä ei ole paljoakaan. Lippukunnan ohella myös piiri tarjoaa tekemistä, joten muista: Ruoho voi
joskus olla hiukan vihreämpää myös aidan toisella puolella.

Seikkailija
Uusia kokemuksia olisi tarjolla enemmän
kuin kaupassa tuotteita. Olet kuitenkin
epävarma siitä, mihin kannattaa osallistua, sillä ystäväsikin epäröivät. Muista
kuitenkin, että onni suosii rohkeaa.

Vaeltaja
Opiskelu pitää sinut kiireisenä partion
ohella ja tulevaisuuden suunnitelmatkaan
eivät näköjään ole täysin selvillä. Varo
kuitenkin, että sulakkeesi eivät pala aikatauluja suunnitellessa.

Tarpoja
Intoa ja energiaa partiota kohtaan löytyy,
mutta Ruoktun ohella muuta tekemistä ei
oikein ole. Pidä hoksottimesi kunnossa,
sillä tekemistä voi ilmaantua yllättäen.

Aikuinen
Lumitöiden vähentyessä energiatasosi
nousee. Sitä voi purkaa muun muassa
ryhmäsi retken järjestämisellä. Muista
kuitenkin, että tekevälle sattuu.

ValitusPalat
Voit jättää valitukset, kehut, risut, ruusut sekä
kaikki muutkin terveiset ja viestit Kuksassa julkaistavaksi joko sähköpostilla Kuksan osoitteeseen tai Kotikololla olevaan Kuksan postilaatikkoon.

Jos ei tykkää huonoista yöherätyksistä, niin ei kannata kyllä
pyytää ketään yöherättämään!

Miksi minä kuulen
Miksi minun
kaikesta vasta
eikä sielläjälkeenpäin? Eikö
voi laittaa tietoa
saanut nettisivuille tai
T: Vihainen Kuksaan?

Toivoisin juttua, miten
vartio voi kerätä rahaa
omaa vaellusta varten.
tekisi
Hieno idea!

Onnistuuko, että jokainen ryhmä
Kuksaan yhden tai kaksi juttua joka
vuosi. Ei tarvi olla mitään hienoa
seikkailukertomusta, vaan voi kertoa
että mitä tehtiin kokouksessa tai mihin
on suunniteltu retkeä. Tai sitten voi
ottaa kännykällä kuvan ja kertoa, että
mitä siinä on tapahtumassa.
T: Mauno

Voisiko joka ryhmä lähettää
rahankeräysideoita Kuksan
toimitukseen, niin teemme
aiheesta jutun.
T: Kuksan toimittajat

Seuraava Kuksa
Kuksa nro 2/2015 ilmestyy Toukokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lippukunnan nettisivuilla. Lehteen tulevia
juttuja ja kuvia voi jo nyt lähetellä osoitteeseen
kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon Kotikololle.
Myös juttuideat ja kaikki muukin palaute on tervetullutta.

Niittykärppien
tuoreimmat
uutiset netissä
www.niittykarpat.f

