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Pääkirjoitus
Viime syksynä, juuri ennen
lippukunnan
toiminnan
käynnistymistä johtajistoa
kokoontui Partiokämpälle
työskentelemään Kehittyvä Lippukunta
työkalun kanssa.

ta välikohtausta, joiden etäistä ukkosjylyä
ei tässäkään lehdessä voitu, eikä mielestäni pidäkään täysin välttää.

Tuo työskentely toi monen muun asian
mukana esille myös lippukunnassamme
olevia kehityksen paikkoja. Itseeni kolahti
erityisen kovasti tiedonkulun heikkous ja
jopa olemattomuus lippukunnan jäsenten,
hallituksen, seurakunnan, Partiotyön
Tuen ja yleensäkin kaikkien niiden osasten välillä, jotka yhdessä muodostavat liminkalaisen partion ydinjoukon.

Kuksan päätoimittajana tehtäväni ja haluni on parantaa tiedon kulkua. Kuksan lisäksi mainioita tietokanavia ovat lippukuntamme ja seurakunnan uudistuvat
nettisivut, Rauhan Tervehdys-lehti sekä
mm. Kuksa-jäsenrekisterin viestintäominaisuudet.

Tänä keväänä tietokatkot eri tahojen välillä ovat jälleen poikineet monta harmillis-

Kuksa tutki tiedon kulkemista lippukunnassa. Lyhyt raportti aiheesta löytyy tämän lehden sivulta 10.

Näiden kanavien käyttö ja täyttö ovat
meidän kaikkien tehtävä ja velvollisuus!

Hannu
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Kysy

?

– PJ vastaa

Kesäkuussa 2015

!

Milloin pitää tehdä kirjallinen
turvallisuussuunnitelma?

Mikä on Pajose?

Pajose eli PaJoSe (joskus myös virheelliSuomen partiolaiset uudisti turvallisuus- sesti 'pajonen') tunnettiin alkuaan nimellä
ohjeitaan tänä keväänä. Niiden mukaan JoSe, eli (partio)johtajaseminaari.
kirjallinen turvallisuussuunnitelma vaadi- Alunperin kyseessä oli Niittykärppien johtaan tapahtumista, joissa:
tajiston viikonloppuseminaari, jossa ruo-osallistujia on paljon (satoja)

dittiin mennyttä toimintaa, tehtiin pitkän
tähtäimen suunnitelmia ja mietittiin, mihin
-osallistujat eivät ole partiolaisia
lippukunta on menossa. Kyse oli siis pal-toiminnalla on tarkoitus kerätä rahaa ja
jon yhdistyksen vuosikokousta laajem-toimintaan liittyy erityisiä riskejä (esimer- masta konferenssista, jossa voitiin pohtia
asiat kunnolla läpi. Aikaa varattiin tietysti
kiksi ilotulituksia tai tulta tehokeinona).
paljon myös johtajien yhteiselle hauskanLaki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvepidolle, saunomiselle ja hyvälle ruualle.
lusten turvallisuudesta ei koske partiolippukuntaa, silloin, kun se tarjoaa palveluk- Nykyään Pajose järjestetään vain muutasiaan vain jäsenilleen ja ilman taloudelli- man tunnin pituisena perjantai-illan kokouksena pari kertaa vuodessa.
sen hyödyn tavoittelua.
Tällä palstalla Kuksan pestaama partiojohtaja etsii vastauksen hänelle esitettyyn
kysymykseen. Vastausta vailla olevat kysymykset voi lähettää Kuksan toimitukseen.

MORSE
L ä h e t ä
s ä h k ö
p o s t i a
k u k s a n
t o i m i t u k s e e n ,
n i i n
s a a t
p a l k
i n n o n .
Hyvä ja ei-niin-hyvä

Lähetän tiedot ja kutsut ajoissa kaikille ja Ei ole kiirettä! Kyllä
huolehdin, että tieto menee perille.
sen vielä ehtii. Eiku...
Tällä palstalla kerrotaan hyviä ja vähemmän hyviä retkeily- erä- ja muitakin vinkkejä.
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Partiouutisia
LNK allekirjoitti sopimuksen
Lippukunnan viralliset allekirjoittajat kirkkoherra Ilkka Tornberg ja talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen allekirjoittivat asiakirjan, jolla Niittykärpät liittyy ns. pohjoispohjalaisten lippukuntien sopimukseen. Sopimuslippukunnat sitoutuvat valitsemaan ja
Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön rahaston hoitokunnan, joka ohjaa rahastosta
jaettavia lippukunta-avustuksia. Rahasto
on peräisin lakkautetun Pohjois-Pohjanmaan Partiotuen omaisuudesta.

JUTTU POISTETTU

Make palaa työhönsä
Seurakunnan
partio-ohjaaja
Markku
”Make” Korhonen palaa takaisin työhönsä vuorotteluvapaansa päättyessä. Vapaallaan Make on mm. suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon.
Ultsi näki karhun
Ultsi oli Mollin ja Ruun kanssa Torikalla
fiilistelemässä ja sinne tuli karhu. Se oli
erauspentu eli puolikasvuinen. Kun pentua lähestyttiin, se nousi takajaloilleen ja
lähti. Karhu kaveerasi kurjen kanssa ja
söi ruohoa tai karpaloita. Seuraavana päivänä se oli mennyt Ruutikankaan kohdalla tielle hirviaitojen väliin ja poliisit johdatteli sen sieltä pois. Ultsi kertoi, että oli hienoa nähdä karhu ja ”se oli tosi uputi”.

Kalastusopas ilmaiseksi nettiin
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Gummerus ovat tuottaneet Ottiopas-nimisen digitaalisen kalastusoppaan, jossa on 30 kalalajin esittelyt sekä
havainnolliset ohjeet kalan käsittelyyn
sekä runsaasti kalastajan perustietoa.

MAINOS POISTETTU
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Kannattaisiko kausimaksu?
Korven Koukkaajat -niminen lippukunta on jo kahden vuoden ajan tarjonnut mahdollisuuden maksaa koko vuoden leirimaksut yhdellä kausimaksulla. Kausimaksu sisältää
kaiken lippukunnan järjestämän toiminnan vuoden aikana eli kaikki leirit, retket, vaellukset, purjehdukset, kurssit, tapahtumat jne. Onpa mukaan listaan laitettu myös jokunen piirin tapahtuma. Maksun suosio on kasvanut lippukunnassa hiljalleen
Kausimaksun myötä lippukunta on voinut vähentää osallistumismaksuihin liittyvää
hallinnointia ja perintää. Samoin osallistumismaksutuloja on kertynyt hieman enemmän ja varmemmin, sillä ne ovat vähemmän riippuvaisia perintään käytetystä energiasta. Lippukunnan talous ja kassa on vakaampi, sillä kausimaksut tulevat sisään
heti vuoden alusta. Myös perheiden arki on helpompaa, kun jokaisesta viikonlopusta
tai tapahtumasta ei tarvitse erikseen maksaa.
Lisäksi osallistumismäärät tapahtumiin ovat kasvussa! Osittain syy on siinä, että
maksettu kausimaksu kannustaa jäseniä osallistumaan mahdollisimman moneen tapahtumaan ja lisääntyneen taloudellisen varmuuden myötä myös tapahtumista tehdään parempia.
Olisiko tässä ideaa myös Niittykärpille?
Kyselee Hande

Olleita ja menneitä

Kuksan toimituksen tietoon on kiirinyt tietoja
mm. alla olevan taulukon
mukaisista seikkailuista.
Mitä?
Jotos
Päkmä City PT-kisa
Waarien melontaretki

Milloin?

Missä?

8.-10.5. Partiokämpällä
18.4.

Limingan kylällä

13.-17.5 Simojoella

Katso s.
15
13
8-9
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JUTTU POISTETTU
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Waarien melaretki Simojoen tulvavesille

3. Ensimmäisen yön
vietimme kodassa
Toljankosken kupeessa.
3. Ensimmäisen yön
vietimme kodassa Toljankosken kupeessa.

2. Ensimäinen koitos – Aurakoski: Huolellisen laskusuunnitelman ja kypäröiden
kiristämisen jälkeen hurjalta näyttävän kosken lasku
sujui ilman suurempia koettelemuksia.
Toivakkakosken
kuohut
nähtyämme päätimme kantaa kanootit, välttyä kastumiselta ja pitää lounastauon.

Pyry, Joni, Sami ja Markus
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Niittykärpät reaktionopeustestissä
Kuksa päätti tutkia kuinka nopeasti viesti kulkee lippukunnassamme netin ja sähköpostin kautta. Kuksan konttorilta lähetettiin sähköpostia 170 Niittykärpälle ja pyydettiin heitä vastaamaan heti. Sama viesti laitettiin vastauslinkin kera myös lippukunnan
nettisivuille. Tässä tuloksia.
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Tuloksista voidaan vetää esim. seuraavia johtopäätöksiä:
-vuorokaudessa 35% lippukunnasta tavoittaa sähköpostilla
-Ensimmäisen kahden tunnin aikana tavoitetaan jo puolet tästä porukasta.
Kolmen vuorokauden kuluttua sähköpostilla on tavoitettu hieman alle puolet porukasta eikä määrä enää paljon siitä kasva myöhemminkään. Samassa ajassa koko lippukunnasta tavoitetaan nettisivujen kautta n. 5 %.

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

Pidetään meidän kaikkien yhteisessä käytösä oleva kolo
siistinä, niin viitsii tu lla uudestaan kun ei toisten sotkuja
tarvitse siivota! Kehtaa myös esitellä muille.
PS. Onko kaikki kololla säilytettävä tavara todellakin säilyttämisen arvoista?
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Arvon Muoreilta

Muorien määrä on kasvanut tässä eräänä Hampurilaisaterioiden teko sujui erinhuhtikuisena viikonloppuna, perinteisen omaisesti ja ruoka oli herkullista, sekä
Testin läpäisivät Maria Quiroz sekä
erittäin täyttävää. Tästä johtuikin, että
Saara Krekilä. Onnittelut heille!
päätimme käydä viemässä ylijäämä sämpylät ja pihvit veljesjärMuorit ja waarit päättivät yhteijestömme johtajan ovelle, jotta
sesti järjestää retken partioheilläkin olisi mahdollisuus etäikämpälle hampurilaisaterioiden
sesti osallistua tähän illanviettoon.
teon, sekä pienimuotoisten kisojen
Jatketaan yhteistyötä jatkossakin!
merkeissä keskiviikkona 15.4.
 Muorit
Waarit ilmeisesti olivat jänistäneet Muorien ylivoimaisuuden edessä, sillä loppu- Ps. Kuulimme huhua, että tiedotus olisi
jen lopuksi paikalla 6 Muoria ja waarien pettänyt eikä waarien yhteyshenkilö olisimäärä pyöreät nolla.
kaan kertonut asiasta eteenpäin muille
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Nähtäväksi jää...
Saako lippukunta uudet kotisivut?
Millaisia partiopaitoja LNK käyttää syksystä alkaen?
Miten 'tursukeskustelu' päättyy, jos päättyy?
Minkä nimiset laumat aloittavat syksyllä toimintansa?
Mikä on Terve-15?

Milloin Tuen vuosikokous järjestetään?

Vaihtuuko Kuksan toimituskunta jälleen?
Mitä karhunhammasvaelluksella tapahtuikaan?
Tällä palstalla on kysymyksiä, joiden ratkaisu ylittänee uutiskynnyksen seuraavassa lehdessä.

Kenttäkeittiö - ”Villi keittiö”
”Villi keittiö, ruokaa luonnosta
vuoden ympäri” on ruotsalaisten
Rune
Kalf-Hansenin,
Lisen
Sundgrenin ja Charlotte Gawellin tekemä kirja luonnonkasvien
käytöstä ruuanlaitossa. Tekijöistä Lisen on Yrttituntija, Rune
kokki ja Charlotte valokuvaaja. Ruotsin ruoka-aikaakatemia palkitsi kirjan viime vuoden lopulla. Suomalaisen version kirjasta kustansi Metsäkustannus
oy. Ruotsissa ja Suomessa on melko samanlainen
kasvillisuus, joten ulkomainen alkuperä ei niin paljoa
haittaa. Suomennokseen on sitä paitsi lisätty suomalaisia nettilinkkivinkkejä. Kirja on jaoteltu vuodenaikojen mukaan ja jokaisen luvun alussa on vuoden ajalle tärkeimmät villivihannekset.
Yhteensä kirjassa esitellään n. 50 kasvia. Kirjan kuvat ovat päteviä. Ruokaohjeita on
reilusti yli sata. Osassa ohjeista luonnonkasvit ovat pääraaka-aine ja osassa ne toimivat vain mausteina. Ohjeissa on uusia ideoita ja vinkkejä, mutta osa ohjeista on aika
hienostelevia. Kirjasta löytyy ohjeita niin keittoihin, kasvis-, liha- ja kalaruokiin kuin
myös juomiin ja jälkiruokiin. Osa kirjassa esitellyistä kasveista ei Limingan korkeudella kasva, jos edes eteläisessä Suomessa. Kirjaa voi silti joka tapauksessa suositella
lämpimästi kaikille joita villiruoka kiinnostaa.
 Hannu
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Päkmä City
Partiotaitokilpailut kisattiin Limingan kylällä partioviikolla 18.4.2015. Tässä tulokset
Seikkailijat ja tarpojat

Sudenpennut

Pisteet /42

Pisteet /37

Naalit

25,2

Merikotkat

25,0

Kotkat

25,0

Meritähdet

22,7

NIP

21,4

Ahmat 1

21,6

Karpalot

20,4

Auringonkukat

19,9

Mustikat

16,4

Hirvet

19,0

Piisamit

15,8

Ahmat 2

18,4

Supersudet

14,4

Pihlajanmarjat

17,6

Tuomenmursut

13,4

Huuhkajat

10,4

Muista lehdistä lainattua
Neljä melojaa kaatui koskessa Simossa varusteet karkasivat virran mukaan
Neljä melojaa jäi veden varaan Simojoella perjantai-iltana.
Pelastuslaitos sai kello 19.30 hälytyksen, jonka mukaan kaksi kanoottia ajelehtii vedessä. Paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen yksiköitä Kemistä, Torniosta ja Simosta
sekä rajavartiolaitoksen helikopteri.
Kanootit löydettiin joesta, ja niiden sisällä oli runsaasti tavaraa.
Neljä melojaa löytyi hetkeä myöhemmin. He olivat kaatuneet koskessa, mutta päässeet omin avuin rannalle.
Pelastuslaitoksen mukaan he olivat aktiivisia melontaharrastajia, joilla oli asianmukaiset varusteet. He olivat lähteneet matkaan Simojärveltä ja meloneet kaksi päivää.
Melojat pääsivät nopeasti lämpimään, sillä kaatumispaikan läheisyydessä oli leirintäalue, jossa he pääsivät saunaan. (Kaleva)

Kuksa 2/2015
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Perinteinen Pyhän Yrjänän
juhlaillallinen
Tämän jutun kirjoittaja päätti lähteä katsomaan, minkälainen tapahtuma on Pohjois-Pohjanmaan Partioperinneyhdistyksen perinteinen Pyhän Yrjänän juhlaillallinen.
Niinpä hän ilmoittautui tapahtumaan ja
suuntasi 24.4. Ouluun, Juhlatalo Rauhalaan, jonne oli kertynyt n. 40 ihmistä (joista kirjoittajan lisäksi tällä kertaa 3 niittykärppää, heistä 2 järjestäjinä) aina piirijohtajasta entisiin partiolaisiin ja partion
tukijoihin.

me myös sudenpentujen piirustuskilpailulle voittajatyötä

Pääruuan jälkeen näimme piirin talvileirin
Tuisku 2015 koostevideon, sekä kuulimme piirijohtaja Antti ”Aake” Kerolan puIlta alkoi mukavasti tervetulopuheella ja hetta aiheesta ”Muuttuva partio muuttututustumisleikillä, jonka jälkeen pääsim- vassa maailmassa”. Jälkiruokana oli tuulime nauttimaan maukkaista alkupaloista. hattuja suklaakastikkeella kahvin tai teen
Alkuruuan jälkeen testasimme tietouttam- kera, pianon soidessa taustalla.
me 12 kohtaisesta visassa, jossa aiheina Loistavien ja maukkaiden ruokien jälkeen
oli mm. Perinneyhdistyksen lehti Partio- järjestäydyimme sisaruspiiriin, jonka jälrumpuutus ja Pyhä Yrjö. Saimme myöskin keen juhlaillallinen loppui.
katsella Tupoksen seikkailijoiden tekemän videon modernisoidusta Pyhän Yrjön Kirjoittaja voi todeta, että juhlaillallinen oli
legendasta, sekä kuunnella loistavaa pia- ehdottomasti hintansa arvoinen tapahtunomusiikkia. Pääruuan aikana äänestim- ma ja suosittelee sitä kaikille tämän jutun
lukijoille.
 MK

Leirilaulu
Tuomenmursuill' oli partioleiri.
Woomal poomal lei!
Mursut ne hoiteli sengaaleita.
Woomal poomal lei!
Kansainvälinen siellä, kansainvälinen täällä,
joka puolella kansainvälinen.
Woomal poomal lei!
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Hallitus kokousti ja Pajose kokoontui
Hallitus kokoontui Partiotoimistossa 13.3. -Ilmoitettiin, että naisille halutaan perusklo 18.06-18.54. Paikalla oli yhteensä 9 taa samowaareja vastaava ryhmä.
johtajaa. Kokouksessa:
Seuraavan kerran hallitus kokoontui
-Päätettiin että Pyry tiedot10.4. klo 18.17 alkaen 7 johtajan voitaa vaeltajia ja Juulia samoajia
min.
apurahasta kansainväliseen parTuossa kokouksessa keskusteltiin vatiotoimintaan.
kioasioiden lisäksi turvallisuussuunnitel-Todettiin, että partiopaitojen
valmistaja lopettaa, mutta tekee
vielä seuraavat kymmenen paitaa.

mien tekemisestä leireille.
Pajose kokoontui partiokämpällä 18.4.

Tuon kokouksen pöytäkirja ei kuitenkaan
-Päätettiin, että Markus, Pyry ja Hannu ehtinyt valmistua ennen tämän lehden
hoitavat Kuksan päätoimittajan hommaa. painoon menoa.  HL
-Todettiin, että Syksyn PT-kisojen suunnittelu on vielä kesken.

Jotos
Perinteinen Jotos pidettiin tänä vuonna 8.-10.5. kämpällä. Perjantai-illan ohjelmaan kuului kanisterilauttojen
suunnittelu ja testaus. Kaikki kokeilleet pysyivät pinnalla, eli lauttaa voi sanoa onnistuneeksi epäilevistä katseista huolimatta. Lauantaina perinteiset donitsi- ja
rinkkalautat saivat hiukan epäperinteisemmän muodon
kun rakentajien luovuus pääsi valloilleen (ja ohjeiden
noudattaminen oli ilmeisen rankkaa puuhaa). Donitsin
patentti - vähemmän risuja, enemmän kanistereita - oli
toimiva, mutta Naalikanootiksi nimetty tekele upposi arvostelijoiden katseiden alla juuri niinkuin kaikki, paitsi
tekijät itse, olivat etukäteen sanoneet.
Tänä vuonna Jotoksella myös tehtiin historiaa; Temmesjoella ensimmäistä kertaa leirin aikana kaaduttiin
kanootilla meloessa, mutta onneksi sieltäkin selvittiin
eteenpäin partiolaisten sisukkuudella.
Jotoksella ehdittiin myös saunoa, nukkua laavuissa enemmän tai vähemmän ja nauttia erinomaisista ruuista sekä ehdottomasti parhaasta seurasta. Erityiskiitokset vielä
kokillemme Tapsalle!  Juulia

Tähän tulee osoite

ja tähän postimerkki

Tarmo

Seuraava Kuksa
Kuksa nro 3/2015 ilmestyy syksyllä lippukunnan toiminnan
pyörähtäessä käyntiin. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lippukunnan nettisivuilla.

Niittykärppien
tuoreimmat
uutiset netissä
www.niittykarpat.f

Lehteen tulevia juttuja ja kuvia kannattaa lähetellä jo kesällä osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi tai Kuksan postilaatikkoon Kotikololle. Myös juttuideat ja kaikki muukin palaute on tervetullutta.

