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Syksyn toimintakauden alkaessa meillä on
edelleen samat neljä kolkkaparvea, mutta
saimme jälleen pienen tauon jälkeen
viidennen vartion mukaan toimintaan.
Aikaisemminkin meillä olisi ollut tilausta
viidelle, ellei jopa kuudelle vartiolle, mutta
ongelmanamme on ollut vartionjohtajapula.
Vartionjohtajan työ on raskas, etenkin 14-/
15-vuotiaalle peruskouluaan päättävälle
nuorelle. Muistan omalta vja-ajaltani, että
lähes joka viikonloppu oli jokin tapahtuma,
jos se ei ollut vartion oma päivä-, laavu- tai
kämppäretki,
niin
sitten
piti
olla
kunnostamassa kämppää Kämppätalkoissa,
suorittamassa luokkamerkkejä tai Hiipivässä
Haamussa.
Kiho 3-2006

Tämän lisäksi oli pidettävä joka viikko
wartioharjoitus, joka tietysti oli itse
suunniteltava.
Ei
siis
ihme,
että
vartionjohtajia on vaikea löytää, varsinkin
jos heille avoimesti kertoo, mitä kaikkea
heiltä vaaditaan ja mihin tapahtumiin heidän
oletetaan osallistuvan.
Kuten kaikessa elämässä, myös lippukunnan
toiminnassa eletään aaltoliikettä; välillä
toiminta on elotonta, eikä sillä ole
tavoitteita,
mutta
parhaimmillaan
elinvoimaisen HeMen toiminnasta huokuu
tekemisenilo ja avoin ilmapiiri jossa sekä
toiminnalla
että
lopputuloksella
on
merkitystä.

Nimenomaan vartioiden toiminnasta huomaa,
ollaanko nyt aallonharjalla vai pohjalla.
HeMessä toiminnan laatu pysyy kuitenkin
korkealla
yleiseen
partiomaailmaan
verrattuna ja suuri tekijä tässä on pitkän
historiamme aikana luodut tavat ja perinteet.
Toki niitäkin muokataan ajan henkeen
sopivaksi, mutta perusteet ovat samat kuin
ennenkin.
Jos meillä on nousukiidossa elävä lippukunta,
niin vartionjohtajat ovat esimerkillisiä ja
partiomaailmasta innostuneita, ja tällöin
vartiot
toteuttavat
vartio-ohjelmaa
retkineen,
suunnistuksineen,
palvelutempauksineen ja pt-kisaillen. Silloin
vartionjohtaja on antanut hyvää esimerkkiä
vartiolaisilleen
vartion
toiminnasta
ja
seuraavan vartionjohtajan on helppo astua
edeltäjänsä saappaisiin, sillä hänellä on
valmis suunta siitä, mitä wh:ssa ja retkillä
tehdään.
Jos taas vartionjohtaja ei järjestä retkiä,
eikä edes aina vaivaudu saapumaan wh:en,
antaa hän huonoa esimerkkiä tovereilleen.
Tällaisen esimerkin jälkeen on vaikea ottaa
vartiota vastuulleen, koska seuraajalla ei ole
minkäänlaista kuvaa siitä, mitä vartiotoiminta
on.
Mistä vartionjohtaja sitten saa mallia ja
neuvoja vartion toiminnan pyörittämiseen? Vj
saa apua aina omalta joukkueenjohtajaltaan,
jonka tärkein tehtävä on olla vartionjohtajan
tukipylväs.

Lisäksi vinkkejä ja toimintamalleja saa
vjn:ssa,
SuSan
retkillä
ja
muilta
vartionjohtajilta. Virikkeitä voi imeä mistä
vaan, vaikka koulun liikuntatunneilta.
Jokainen vartionjohtaja tarvitsee tukea,
toiset enemmän ja toiset vähemmän, mutta
jokainen vaatii palautetta ja erityisesti on
mukava kuulla, että nyt ollaan menossa
oikeaan suuntaan. Jos taas vj on hukassa,
eikä
tiedä
mitä
pitäisi
tehdä,
joukkueenjohtaja voi yhdessä vj:n kanssa
käydä läpi syksyn toimintasuunnitelman ja
suunnitella ainakin ensimmäisen kuukauden
wh:t.
Joukkueenjohtajien
ja
vartioikäisten
veljesjoukonjohtajan
antama
tuki
on
korvaamaton niin vartioiden toiminnalle kuin
koko lippukunnalle, koska kuten aikaisemmin
totesin, vartioiden tekemiset heijastuvat
kuvaan
koko
lippukunnasta.
Vaikka
kolkkaveljesjoukkokin on yhtä tärkeä kuin
vartioikäisten veljesjoukko, varmasti kaikki
myöntävät, että parasta partiossa on
nimenomaan vartioaika ja siihenhän myös
koko järjestön toiminta pyrkii.
Antakaamme siis kaikki tukemme ja apumme
vartionjohtajille, koska vartionjohtaja on
lippukunnan tärkein johtaja!
PERDA

Työpaikkailmoitus
Kihon kunniakas toimituskilta tarvitsee
uusia, innokkaita journalisteja tekemään
lippukunnan parasta lehteä. Oletko se
juuri sinä? Vai oletko aina palanut halusta
päästä mukaan tekemään Kihoa, mutta
kirjoittaminen ei tunnu omimmalta jutulta?

Silloin olet varsinkin etsimämme henkilö!
Kiho
tarvitsee
taittamisesta
kiinnostuneita ihmisiä kiltaan. Työ ei ole
raskasta ja opetetaan kädestä pitäen.

KiHO HAL
UAA JUURI SINUT!!
HALU

K a n s i
Kuvaaja:

PS

"Tärkeimpiä asioita, joita partiossa oppii,
on yhdessä toimiminen.
Ainakin leirillä kaikki vetävät yhtä köyttä,
joskus ihan konkreettisesti."
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Ostia Antika
Jälleen kerran kesän alkumetreillä järjestettiin kolkkien kesäleiri. Tänä vuonna mukana
Kimpartin jylhissä maastoissa seikkailivat Antiikin ajan mystiset henkilöt Afroditestä itse
Julius Ceasariin. Koko leirin ajan paistateltiin ihanassa auringon paisteessa ja vietettiin
upeita, sydameenpainuvia hetkiä yhdessä uusien ja vanhojen ystäviemme kanssa.

1.päivä
Tulimme Kimparille joskus. Emme tiedä
milloin, koska kukaan ei näyttänyt meille
kelloa. Ensiksi kannoimme paljon tavaroita
mäkeä ylös. Se oli vähän raskasta, mutta
palkitsevaa.Sitten olikin jo lounaan aika ja
saimme hernekeittoa. Nam! Sen jälkeen
pystytimme teltat ja tuuletusriu’un. Kun ne
olivat valmiit, me söimme spagettia. Jee!
Sitten huudettiin ja tehtiin nakit. Illalla oli
iltanuotio ja menimme nukkumaan.
2. päivä
Heräsimme aamulla virkeinä tai väsyneinä.
Menimme pesemään hampaat ja sitten
nostettiin lippu. Sen nostivat Pesukarhu ja
Skorpioni. Aamupalaksi söimme muroja ja
maitoa. Muroihin sai myös hilloa.Nakkien
jälkeen oli rastirata. Rasteja olivat trangia-,
suunnistus-,
eläin-,
työkaluja
myrskylyhtyrasti. Kun tulimme rasteilta,
valmistauduimme telttatarkastukseen, jonka
piti sitten päivystäjä. Sen jälkeen oli ruoka.
Ruokana oli jotain keittoa.

Kun olimme syöneet, teimme nakit. Lounaan
jälkeen alkoi jännittävä ohjelma, jossa
etsittiin elämän eliksiiriä. Seikkalimme
ympäriinsä iltapalaan asti. Yhdellä rastilla oli
aika pelottava oraakkeli ja yhdellä ratilla piti
ratkoa haasteellisia arvoituksia. Meillä oli
mukana
näkymättömyysviitta.
Lopulta
löysimme sen eliiksiirin Zeuksen avulla.
Sen jälkeen zzzzz..
3. päivä
Heräsimme kello 9.00. Menimme syömään
aamupalapuuroa ja maistui monelle. Rakkaalla
puurolla on monta nimeä: Suussa sulava
kaurahiutalekeitos, samettinen aamunautinto
jne..
Sitten
mentiin
lipunnostoon.
Lipunnostajina olivat Myyrä ja Hiskuri.
Kolkkaviirin sai punainen pivo! Sitten
lähdimme tiedemiesrasteille, joita olivat tuli,
maa, vesi, ilma, tuuli ja avaruus. Nasun
mielestä kivoin oli maa, mutta Mammutin,
Nepon ja Namun mielestä tuli.Menimme
lounaalle, jossa ruokana oli kalakeittoa joka
sisälsi ainakin miljoona pippuria, mutta keitto
oli silti erittäin maukasta!Sitten lähdimme
taidepajoille, joita olivat taikataikina ja
kipsinaamiot.
Punainen
pivo
teki
kipsinaamiot. Sen jälkeen leikittiin, uitiin,
syötiin ja tehtiin nakit. Pian olikin iltanuotio
ja ensimmäisenä iltana alkanut johtajien ja
pikku-johtajien jatkonäytelmä sai uuden
osan.
Kolkkatytöt
esittivät
upean
käsienkuivaustanssin ja lopuksi paistettiin
lettuja. Nukkumaan.
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4. päivä
Lauantai oli vierailupäivä. Heräsimme aamulla
ja nostimme lipun. Sitten suunnistettiin.
Sitten menimme saunaan. Sitten tulivatkin
vanhemmat. Kaikki saivat aika paljon
tuliaisia. Illalla oli iltanuotio ja siellä oli kivoja
esityksiä. Vanhemmat lähtivät sen jälkeen
pois. Onneksi kenellekään ei tullut koti-ikävä.
5. päivä
Klo 8.00 meidät herätettiin verrattaen
elektronisesti. Tänään olivat olympialaiset ja
jermu-vaellus. Aamupalaksi oli ihanaa
myslikaurapuuroa. Sen jälkeen menimme
lipunnostoon. Lippu nostettiin ja nakit tehtiin
sen jälkeen. Sitten olivat olympialaiset. Ne
olivat rastiradan kaltaiset. Lajeja olivat:
esterata, kuningastuoliralli, kiekonheitto,
paini, saappaanheitto ja tanssi. Näiden lajien
jälkeen kokoonnuimme kämpälle. Sen jälkeen
taisteltiin yhdessä vielä köydenvedossa,
soudussa ja miekkailussa.
Seuraavaksi jermut pakkasivat ja oli
telttatarkastus. Muut menivät uimaan kun
jermut lähtivät vaeltamaan. Kun olimme
uineet ja soutaneet tarpeeksemme menimme
syömään. Ruokana oli perunamuusia ja
kalapuikkoja. Tosi hyvää! Sen jälkeen teimme
nakit ja leikimme paljon erilaisia leikkejä.
Illalla oli vielä lettukestit.

6. päivä
Aamulla meidät herätettiin noin 8.00.
Menimme
hammaspesulle
ja
sitten
lipunnostoon. Lipun nostivat Jog ja Jensku.
Kaikilla oli tosi kova nälkä, joten söimme
muroja. Sitten menimme tekemään nakit.
Nakkien jälkeen on kolkkainkoitos. Sinne
menimme pareittain. Kun olimme suorittaneet
kaikki rastit, jermut olivat vastassa.
Lähdimme jermujen kanssa kämpälle ja
menimme uimaan. Uinnin jälkeen menimme
syömään ja tekemään nakit. Sitten oli
markkinat.
Markkinoilla
oli
hierontaa,
kasvomaalausta, miekkailua, tee-huone,
jukeboxi ja muuta kivaa. Häpeäpaaluun
ensimmäisenä ostettiin Risu. Lopuksi siellä
syötiin juhla-ateria, jossa oli alkuruoka,
pääruoka ja jälkiruoka. Nakkien jälkeen oli
iltanuotio, jossa oli paljon esityksiä. Sitten
hammaspesulle ja nukkumaan.
7. päivä
Aamulla oli haikea herätä, koska oli viimeinen
leiripäivä. Hampaiden pesun jälkeen oli hiukan
aikaa pakkailla. Aamupalalla oli omenabanaanipuuroa.
Sitten
oli
lipunnosto.
Kolkkaviiri jaettiin leirin aikana eniten pisteitä
keränneelle pivolle eli punaisille. Myös
tuhannen taalan kysymyksistä palkittiin
joitakin. Sitten pakattiin ja purettiin teltat.
Sen jälkeen oli aika lähteä. Hei hei Kimpari ja
ensi vuonna uudestaan!
Kolkkien päiväkirjasta koonnut NIPSU
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Susa:n melontaretki
14 -16.7.2006

Mikä olisikaan parempi tapa viettää kaunis
kesäviikonloppu kuin meloen yhdessä
partiokavereiden kanssa? Tästä pääsivät
nauttimaan vartioikäistenveljesjoukonjohto
yhdessä vartionjohtajien kanssa.
Matkamme alkoi tuttuun ja turvalliseen
tapaan Komion kololta, jossa keräilimme
varusteemme ja mahduttauduimme 10
hengen voimin kahteen täyteen lastattuun
henkilöautoon. Toisessa autossa kuskina
toimi Apina ja toista ohjasti varmalla kädellä
Late.
Matkamme
suuntasi
eteläisestä
Haagasta kohti Nummi-Pusulan ja Karkkilan
erämaajärvien muodostamaa labyrinttiä ja
sen sydäntä Vähävesi Farm -nimistä
retkimelontakeskusta.
Ennen
melontakeskukseen saapumista kävimme tosin
piipahtamassa
Masuunin
paikallisessa
Hesburgerissa, jotta keho ei liiemmin saisi
vieroitusoireita hampurilaisten puutteesta ja
jotta jaksaisimme läpi tulevien päivien
koitokset.
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Reilun tunnin matkan ja pienen eväs-/
shoppailutauon jälkeen pääsimme viimein
perille itse melontakeskukseen, jossa meidät
otti iloisesti vastaan tilan isäntä Risto J.
Hellgren. Hänen opastuksellaan kasasimme
melontavarustuksemme,
johon
kuului
Kiho 3-2006

intiaanikanootti, pelastusliivit ja kuivasäkki
sekä
tietysti
omat
henkilökohtaiset
varusteet. Varusteiden keräämisen jälkeen
siirryimme isännän opastuksella rantaan,
jossa vielä harjoittelimme melontatekniikkaa
ja
kävimme
läpi
muutamia
turvallisuusnäkökohtia.
Tämän
jälkeen
pääsimme vesille ja aloitimme pitkän mutta
nautinnollisen vaelluksemme.

Perjantai-iltana etenimme hyvää tahtia
Vähäveden-Keskiveden-KolmpersejärvenJäljänjärven ja Saarijärven kautta aina
Saloveteen asti, jonka pohjoispäässä sijaitsi
yöpymispaikkamme Halkosaari. Perjantaiiltana ei juuri muuta ehdittykään tehdä, kun
asettua aloilleen syödä ja möyriä nukkumaan
miettien jo, mitä seuraava päivä toisi
tullessaan.
Lauantaiaamuna herätessämme oli aurinko jo
ehtinyt korkealle taivaalle ja porotti sieltä
suloisesti lämpöään noin 25 Celsius-asteen
teholla. Eikun kimpsut ja kampsut kasaan,
aamiainen navan alle ja taas kanootit
liitämään. Etenimme ennennäkemätöntä
tahtia
ja
saavuimme
seuraavalle
yöpymispaikalle jo aikaisin iltapäivällä.
Lieneekö ollut tarkoituskin, mutta satuimme
parkkeeraamaan aivan Laten kesämökkiä
vastapäätä sijaitseville kallioille ja saimmekin
kuulla, että meille oli sauna lämmitettynä
heti kun vaan tarpeemme niin vaatisi. Tästä
iloisesta uutisesta innostuneena kaivoimme
saunomisvermeet rinkoistamme ja siirryimme
lahden
toiselle
puolelle
saunomaan.
Saunottuamme
ja
siitä
isäntäväkeä
kiitettyämme
siirryimme
takaisin
majoitusalueellemme
ja
aloimme
keskustelemaan
tulevan
syksyn
ohjelmistosta ja vartioiden toiminnasta. Illalla
nautimme iltapalaksi vielä popcornia ja
jälkkäriksi
Laten
äidin
toimittamia
muurinpohjalettuja, jotka veivät kielen
mennessään.
Sunnuntaipäivän resepti oli suurilta linjoiltaan
varsin yhtenevä lauantain kanssa eli kamat
kasaan ja melat heilumaan. Sunnuntainakin
aurinko helli meitä suurella lämmöllään.
Joitain jopa siinä määrin että heiltä melonnan
tiimellyksessä paloi hartiat. Reittimme
takaisin
Vähävesi Farmille kulki taas
Jäljänjärven-Saukonpään-Antiaisen
ja
Tämäkohdun kautta. Saavuimme perille
väsyneinä joskus sunnuntai iltapäivällä ja
varusteet luovutettuamme sulloiduimme taas
autoihimme ja hurauttelimme kotia kohti.
Mukana
ikimuistoisella
retkellä
oli
Kikalaisista: Late, Rapu, Apina, Sitruuna ja
Tohveli
sekä vartionjohtajista; Remu, Risu, Gengar
sekä Kotka
Takapiruna ja ea-vastaavana: Särki
TEKSTI

JA

KUVAT:

LATE
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Ruottinkeissi
Kaikkeen sitä pääseekin mukaan partion kautta.
Kevään lopulla sähköpostilistalla haettiin
vapaaehtoisia lähtemään Ruotsiin johonkin
sotilas/partiotaitokilpailuun
Maanpuolustuskoulutus ryn kautta ja Apinan
kanssa päätimme lähteä. Saimme kesän
alussa joukkueeseen vahvistuksena Kirkun ja
joukkueenjohtajaksi ja tulkiksi tuli Kimi
MPKry:stä.
Kesän täydellisen hiljaisuuden jälkeen minuun
otettiin uudestaan yhteyttä, että “kai te
olette vielä lähdössä.” Haimme varusteet ja
kävimme radiokoulutuksen Santahaminassa
vielä päivää ennen lähtöä. Yhtenäinen
varustus sisälsi mm. kaksi pakkaa M/91
maastopukuja, baretit, Sorsat, t-paidat,
makuupussit ja -alustat.
Ruotsin päässä satamassa olikin yllätys, kun
ruotsalainen upseeri oli vastassa samalla
tilalimusiinilla, jolla Ruotsin korkeimmat
sotilaspamput kulkee ja meidät vietiin sillä
kilpailupaikalle.
Majoituimme
parin
ruotsalaispumpun kanssa samaan telttaan ja
olimme ensimmäisiä ilmoittautumassa, joten
olimme asiaankuuluvasti joukkue numero yksi.
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Kimi piti heti alusta alkaen, että baretti oli
oikein päässä, taskut kiinni, kengännauhat
piilossa, puntit särmättynä jne, ja olimmekin
särmimmän näköinen ryhmä, ja saimme siitä
hieman ivaakin ruotsalaisilta vässyköiltä.
Itse kilpailussa lajeina oli etäisyyden
arviointi, maalinhavainnointi, radioviestintä,
ensiapu, kenttäammunta, ampumajuoksu,
yllätysrastina jousiammunta ja suunnistus.
Pärjäsimme rasteista oikeastaan niin hyvin
kuin
vain
voi
pärjätä
ja
kilpailusijoitukseemmekin
olimme
ihan
tyytyväisiä varsinkin kun ottaa huomioon,
että Apina sairastui lauantaina ja joutui
jättämään
vahvimman
lajimme,
suunnistuksen, kesken ja kävimme Kirkun
kanssa kahdestaan kaikki loput rastit. Eipä
kukaan varmaan edes arvannut, että emme
ole vapaaehtoismaanpuolustuksesta vaan
partiosta saaneet oppejamme. Saimme myös
kutsun ensi vuonna, mutta Apinan kanssa
olemme ihan oikeassa armeijassa joten
paikka on auki seuraaville.
KIRKKU

Kihokasvo
Tällä
kertaa
Kihokasvon
naamiota
kasvoilleen sovittaa Lauri “Late” Pankka.
Late on monien nimien mies, jolle “jokainen
voi keksiä oman nimen, Lateen oon
tottunut. Uusille ihmisille esittelen itseni
Lauri Pankaksi."

Aloitetaanpa ihan peruskysymyksillä,
elikkä ikä ja sivilisääty?
19 ja rapiat päälle. Sivilisääty on salainen.
No, heh, naimaton. Etsin seuraa (toim.
huom. Tytöt huomio! ).
Missä olit eilisiltana?
Ööh...
*miettii
hetken*
Tapiolassa.

töissä.

Mc

Mitä tällä hetkellä teet tarkalleen ottaen
lippukunnassa?
Istun hallituksessa ja johdan vartioikäisten
veljesjoukkoa. Se on... aika kiireistä.
Entä onko sinulla
ulkopuolella?
Heh, on. Työ.

elämää

Lauri "late" Pankka
s.1987
VIVVJ

partion

Vain työ?
Työ ja urheilun täyttämä vapaa-aika.
Partiolta ei jää juuri aikaa siihen vapaaaikaan.
Miten sitten eksyit HeMeen?
Tulin Hemeen Tapiolan Metsänkävijöiden
kautta,
jossa
toiminta
ei
vastannut
odotuksiani. Ja koska konkari-isäni Vekku oli
ollut Hemessä vaikuttamassa 70-luvun
alusta, Heme oli aika luonteva valinta. Myös
kaverini Eke toimi innoittajanani.
Millainen on hyvä partiolainen?
Sosiaalinen. Ohjaava. Älykäs. Charmantti.
Itsevarma, joustava, ja omaa hyvän
tilannetajun. Enkä nyt siis kuvaile itseäni!
Mutta siis, kaikenkaikkiaan särmä tyyppi.
Mitä partiossa oppimiasi käytännön
taitoja olet voinut soveltaa oikeassa
elämässä?
No, ihmisten käsittelyä ja joustavuutta,
erätaitoja, suunnistusta ja hahmotuskykyä.
Ei tule nyt muuta mieleen.

No olihan sitä jo siinäkin. Mikä sitten on
paras partiomuistosi?
Paras muisto... no, niitä on kosolti, parhaat
muistot ovat yleensä erilaisia projekteja ja
leirejä. Eccaia -99, Meccala -06 ja
Bialyberzeg
-05 (Puola-projekti) tulevat
ensiksi mieleen.
Kuvaile itseäsi neljällä adjektiivilla.
Aika paha... eikun, se ei siis ollut adjektiivi!
Iloinen, avoin, jämäkkä... Riku saa keksiä
viimeisen. (Riku: Masco!) Juu, just se.
Mikä supersankari olisit: Teräsmies,
Hämähäkkimies, Batman vai Wolverine?
Pitäiskö heittää Batman, kun sillä on niin
puoleensavetävä kumipuku. Ja viitta. Juu,
vastaus on Batman.
Heräät aamulla Kämpällä BP:n ja Hemen
karhun välistä. Mitä on tapahtunut?
Heehee. Elän todennäköisesti aatteen paloa
parhaimmillaan.
Viimeisen kysymyksen vuoro: Missä olet
kymmenen vuoden päästä?
En välttämättä enää aktiivisesti lippukunnan
toiminnassa mukana. Toivon mahdollisesti
olevani... jossain sotilasjohtotehtävissä.
Mahdollisesti
Euroopan
Unionin
sotajoukoissa. Kannatan sitä.
TINDE
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Partiovitsit
“Kaksi partiolaista meni mustikkaan, toinen ei mahtunut”
Aivan niin, partiovitsejä löytyy moneen
lähtöön ja useimmat niistä ovat rutkasti
omaperäisempiä kuin edellämainittu. Yhä
näinäkin päivinä jotkut ihmiset pitävät
partiolaisia
mummoja
taluttavina
solmujensolmijoina, ja siitäpä saakin helposti
väännettyä vitsin jos toisenkin. Mutta kyllä
me partiolaiset itsekin osaamme vitsejä
kertoa. Retkillä, leireillä ja partiokokouksissa
läppä lentää lähes tauotta, mutta jos
mahdollista, sitäkin useammin uusia vitsejä
syntyy todellisista partiolaisista ja oikeista
tapahtumista.
Syksyisissä Kimparin metsissä tarpova
samoilija ei voi olla kuulematta syysretken
iltanuotiolta raikuvia naurunremakoita. Sama
koskee myös muita vuodenaikoja ja retkiä,
sillä iltanotskeillahan tunnetusti laulamisen
lisäksi
esitetään
toinen
toistaan
hulvattomampia
sketsiesityksiä
ja
showspektaakkaleita. Partiolaiset ja etenkin
me
HeMe:läiset
osaamme
tehdä
yksinkertaisistakin
asioista
hauskoja,
esimerkiksi jonkun laukomasta kommentista
voi vähitellen kehkeytyä koko lippukunnan
yhteinen hokema.

Tilannekomiikkaa ei myöskään sovi unohtaa,
sillä kyllä aina löytyy joku, joka osaa
sovittaa sanansa oikeaan malliin saaden
aikaan
muikeita
hymyjä
ja
heleitä
naurahduksia. Lippukunnastamme löytyy
myös henkilöitä, joiden naurun lähes jokainen
HeMe:läinen tunnistaa jo kaukaisuuksienkin
päästä…
Seuraavien retkien sketsejä ja vitsejä
odotellessanne voitte virittäytyä tunnelmaan
muutaman netistä löytyneen partiolaisvitsin
siivittäminä. Kihon toimitus suosittelee myös
nettisivujemme
"Letkautuksia"
osion
seuraamista.
Kaksi kolkkatyttöä tuli parvi-illasta.
Isä kysyi heiltä:”Mitä teitte partiossa?”
Tytöt vastasivat: “Harjoiteltiin solmuja.”
“No mitäs te teette ensi kerralla?”
“Päästetään johtaja irti köysistä!”
- Miksi tyttö ja poika eivät voi pussata
kämpän edessä?
Koska
rakkaus
on
sokea,
mutta
partiokaverit eivät
Täytyy olla varovainen partiolaisten
suhteen liikenteessä.
- Joo, varsinkin jos heillä on ajokortti.
-Mikä on Hukkien vartionjohtajalla
pitkä, johtaja Pekka Suomalaisella
lyhyt ja uudet kolkat eivät siitä
välttämättä
edes
tiedä
ennen
partioon liittymistä?
-vastaus: Partionimi
( Tankero, PS ja kolkille ne keksitään
vasta parvi-illoissa)
K IRKKU
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Scoutfäshjöön
Partiohuivin syvin olemus
Rakkaassa
skautfäsjöön-osuudessa
on
käsitelty kaikenlaista partiomuotia uusista
partiopaidoista suunnistusasuihin. Kuitenkin
tällä
kertaa
pureudumme
partiopukeutumisen sisimpään, nimittäin
partiohuivin käyttöön ja sen mielenkiintoisen
moninaiseen luonteeseen.
Kaikkialla maailmassa partiolaiset käyttävät
partiohuivia. Puolassa kaulassa kulkee
chusta ja Virossa kaelarätt. Alun perin
huivilla oli käytännöllisiä tarkoituksia: se
soveltui
hyvin
päähineeksi
auringon
paahteeseen,
kaulahuiviksi
talvella
ja
kolmioliinaksi
kätensä
satuttaneelle.
Partiohuivi siis juontaa juurensa aina
partioliikkeen perustamisen ajoille.
Kaikilla lippukunnilla on omat huivinsa, jotka
ovat
Suomen
Partiolaisten
tunnustoimikunnan hyväksymiä. Suomessa
yleisimpänä on käytössä huivi, joka on
väriltään sinen ja jonka päässä on
lippukunnan tunnus. Huiveja on kuitenkin
laidasta laitaan ja tiedetäänpä eräässä
roikkuvan jopa hapsu huivin kärjessä.
Meillä Metsänkävijöillä komeilee kaulassamme
kuitenkin sinivalkoinen Mänkijä-huivi, jonka
jokainen saa antaessaan kolkkalupauksen
nuorena
ja
intoa
puhkuvana
pikku
partiolaisena. Valkoinen huivin puolisko
vasemmalla puolella edustaa sydämiemme
puhtautta. Ensimmäiset sinivalkoiset huivit
solmittiin nuorukaisten kauloihin jo 25.5.
vuonna 1917. Siitä lähtien on armas
huivimme kulkenut vaikeaa ja voittoisaa tietä
eteenpäin aina näihin päiviin saakka.
Kaikilla ei ole kuitenkaan käynyt yhtä hyvä
onni kuin meillä, hyvät sisaret ja veljet, sillä
sattuipa
eräällä
suurleirillä
inhottava
partiohuivivälikohtaus. Olimme ystäväni
kanssa juuri saapuneet raskaan, mutta
ilontäyteisen,
partiopäivän
jälkeen
telttaamme. Ystäväni harmikseen huomasi
jonkun
epämääräisen
mytyn
makuualustallaan ja karjaisi kovaan ääneen:
“Hyi, likaiset kalsarit” Hän otti ja viskasi
onnettoman
kangasriekaleen
ilmaan..
Toiselta puolelta telttaa kuului närkästynyt
tuhahdus: “Se on minun partiohuivini.”

Partiohuivin käytössäkin on eroja. Meille
hemeläisille on selvää, että huivia pidetään
kaulassa ja vain kaulassa, mutta joillekin
partiolaisille huivi tuntuu olevan yhtä lailla
pään
aurinkosuoja
kuin
housujen
ylhäälläpitäjä. Näihin tarkoituksiin meillä on
kuitenkin leiripäähine Väiski ja partiovyö.
Virallisten ohjeiden mukaan partiohuivi
kiinnitetään merimiessolmulla tai soljella,
mutta useasti huivi nähdään solmittavan
myös neljäntuulen- eli ystävyydensolmulla.
Huivin molempiin päihin voi myös solmia
pienet solmut muistuttamaan päivän hyvistä
töistä.
Kun
tiedustelin
eräältä
lippukunnan
nuorehkolta johtajalta, mitä partiohuivi
hänelle
merkitsee,
sain
vastaukseksi
seuraavan: “Tietenkin se luo yhtenäisyyden
tunnetta. Tuntuu siltä, että kuuluu joukkoon,
ja että me kaikki ollaan yhtä. Väreinä sininen
ja valkoinen symboloivat isänmaallisuutta,
joka on todella tärkeä asia minulle ja
uskoaksesi monille lippukuntalaisille. Myös
solmu jolla se on solmittu edustaa
ystävyyttä,
joka
on
partiossa
yksi
kantavista tekijöistä.”
Kantakaamme siis huivejamme ylpeydellä ja
kunnialla!
N IPSU
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Meccala-06

Saavuimme aika pitkän bussimatkan jälkeen
Lohjan maastoihin. Tien läheisyys ihmetytti
monia ja nähtyämme telttapaikkamme kuului
vähän mutinoita sieltä sun täältä. Kuitenkin,
kun olimme saaneet teltat pystyyn ja
pääsimme
uimaan
lämpimään
mutta
virvoittavaan veteen, oli kaikkien fiilis taas
loistava.
Leirin aikana vartiot ottelivat toisiaan ja
johtajia vastaan matseissa, joissa sai valita
ultimaten
ja
futiksen
välillä.
Myös
perinteinen murha-leikki kesti koko leirin
ajan. Siinä kaikki saivat arpomalla jonkun
henkilön nimen joka sitten piti toisten
huomaamatta halaamalla “murhata”.
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Pari päivää ahersimme lähinnä keittokatosten
parissa, mutta oli myös esim. präisis. Olimme
otaksuneet,
että
haikki
olisi
vasta
vierailupäivän jälkeen, joten emme turhaan
säästelleet
karkkia
sitä
varten.
Vierailupäivänähän saisi lisää. Joten kun
kuulimme haikin olevan ennen vierailupäivää,
jouduimme toteamaan suruksemme että
joutuisimme selviämään sen kokonaan ilman
karkkia. Noh, lähdimme kuitenkin hyvissä
mielin pelastamaan maailmaa trooppisen
rottakuumeen kynsistä. Luvassa oli mm. joen
ylitystä, kastumista ja kävelyä. Haikin
jälkeen rentouduimmekin sitten kunnon
telttasaunassa..
N INNI

Allekirjoittanut meni pahaa-aavistamatta
lupautumaan kirjoittamaan jutun Meccalasta
vierailupäivästä
eteenpäin.
Mikä
vielä
pahempaa, menin vielä unohtamaan sen
kirjoittamisen,kunnes toimituksen jäsenet
tulivat kirveen kanssa paukuttamaan ovia.
Luvattu mikä luvattu, mutta kun on niin
lyhyt muisti (normaalisti sanottaisiin kanan
muisti, mutta tutkimusten mukaan kanoilla on
yllättävän hyvä muisti, ainakin lauman
jäsenten suhteen) kuin minulla, homma
menee mielenkiintoiseksi.
No,
yritetään.
Vierailupäivänä
siis
vanhemmat saapuivat kassit täynnä sokeria
ja muuta pikku hyvää. Seuraavana aamuna
herättiinkin tunteeseen, joka syntyy kun on
syönyt makeisia läpi yön ja unohtaa pestä
hampaat (“Kuka on käyttänyt suutani
käymälänä?”). Kuitenkin partiomaisen iloisesti
otimme aamun vastaan ja aloitimme päivän
toimet. Aina iloisesti ja reippaina saavuimme
päivittäin keittokatokselle, missä meille
tarjottiin herkullinen aamiainen. Vatsat
täynnä jatkoimme päivän rutiineihin ja
saatoimme käydä läpi rasittavan ohjelman.

Tämä
ei
sitten
tule
juuri
missään
järjestyksessä, joten joidenkin mielestä jokin
olennainen osa leiristä saattaa jäädä
käsittelemättä. Ohjelmasta päällimmäisenä
jäi mieleen johtajien outo “roolipeli”. Sitä
sitten juostiin metsässä muovipussit päässä
oppaan johdolla. Outoa meininkiä, mutta
hauskaa oli.
Varsinaisen suunnitellun ohjelman lisäksi
tehtiin paljon muutakin. Vartiot ottelivat
toisiaan ja johtajia vastaan jalkapallon,
ultimaten ja pesäpallon jaloissa lajeissa.
Tosin epäilen, valitsiko kukaan lajikseen
pesäpalloa.
Metsän
epästabiileissa
olosuhteissa se on melko arvaamaton laji.
Hukkavartio voitti loppupeleissä, minkä
jälkeen käytiin all-stars -ottelu vartioiden ja
johtajien välillä. Epätoivoisella ja likaisella
pelillä johtajat saivat huijattua itselleen
mitättömällä tuloksella voiton.
Vartiot kunnostautuivat välillä myös itse
ruoanlaiton hyödyllisessä lajissa ja antoivat
keittiöhenkilökunnan päästä vähemmällä.
Lopputulos oli ainakin allekirjoittaneen
vartiossa useimmiten hämmästyttävän hyvä.
Ruuanlaitossa oli tällä kertaa se hyvä puoli ja
etu,
että
ilmojen
haltijat
olivat
poikkeuksellisen suopeita.
Sitten vielä johtajien sadistisin ohjelma,
murhaajaleikki. Toverit toimittivat toisiaan
pois päiviltä halaamisen varjolla. Kun oli
lopulta aika pakata ja lähteä, kaikki
raahautuivat
masentuneina
bussiin
ja
katsoivat kateellisina niitä onnellisia, jotka
saivat jäädä purkuleirille. Sananlasku sanoo:
loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta ensi vuonna
on taas uusi leiri.

KOTKA
KUVAT :PS
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Viimekesäinen ilouutinen kahden pitkän linjan
HeMeläisen
alttarille
astelusta
sai
toimituksessa aikaan idean kirjoittaa Kihoon
juttu partiopareista. On itse asiassa ihme,
että juttu ilmestyy vasta nyt eikä vuosia
sitten, sillä edellä mainitut häät eivät
todellakaan
olleet
ensimmäiset
laatuaan.HeMeläiset ovat nimittäin ehtineet
pariutua keskenään jo lähes kolme pitkää
vuosikymmentä,
aina
siitä
kultaisesta
vuodesta 1977 asti, kun tytöt puskivat
tiensä läpi lippukuntaan. Evoluutio ja
sisäsiittoisuus ovat jo kehittyneet niin
pitkälle, että meillä on HeMeläisiä jotka ovat
saaneet mänkijäverta kummaltakin puolelta.

Scoutlööv
foreva...
Ja nyt meillä onkin mahdollisuus haastatella
Suomalaisten laajalti HeMeen levinneen
sukupuun nuorimmaista Risua. Tämän
partiohuivi
kaulassa
syntyneen
pojan
vanhemmat Lade ja Outi olivat kummatkin
aikoinaan toiminnassa aktiivisesti mukana.
(tuut tuut)
Risu
Moi tässä on Hani HeMestä! Ovathan
Outi ja Lade sinun vanhempasi?
Joo-o
Teen Kihoon erästä juttua, saanko kysyä
pari kysymystä?
Joo
Heti ensimmäiseksi olennaisin kysymys:
oliko partion aloittaminen oma valintasi?
Juu!
Entä luuletko että vanhempasi olisivat
hyväksyneet jonkin muun lippukunnan?
Öööhmhm… Mä en tiedä.
Oletko pienestä asti saanut kuulla
juttuja partioretkistä ja –leireistä?
No onhan ne jotain kertonu.
Entä “kun minä olin nuori” –jankutusta?
No ei oikeestaan oo tullu… Tai ainakaan mä
en oo saanu kuulla.
Luuletko että on erilaista olla HeMessä
kun
vanhemmatkin
ovat
entisiä
Hemeläisiä?
No kyl se ehkä vähän erilaisempaa on.
Eipä tässä sitten muuta ollutkaan,
heippa!
Moi!
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HeMen yhden tämän hetken kuumimmista
pareista muodostavat tunnetusti parivaljakko
Sitruuna ja Apina. Kyselimme Sitruunalta
partiosuhteen hyvistä ja huonoista puolista.
Suvi
Hei Täällä on Hani! Soitanko huonoon
aikaan?
Aa moi! Et et ollenkaan.
Teen Kihoon juttua partiopareista.
Saisinko kysyä pari kysymystä?
Ai mistä?
Partiopareista.
Hahhahaa! Joo kysy vaan.
Kuinka kauan olette olleet Apinan kanssa
yhdessä?Kuinka kauan olette olleet
Nooo... me ollaan nyt oltu vuosi ja 3
kuukautta.
Mistä teidän koko juttu alkoi?
No se on aika vaikee sanoo, kun meillä on
ollut aika kauan vireillä. Mutta ehkä
Puolassa…
Oletteko saaneet kuulla paljon vinoilua
suhteestanne?
Öö, ei mitenkään kauheesti, ei.
Onko yhteinen harrastus mielestäsi
taakka vai hyvä juttu?
Mun mielestä se on pelkästään hyvä juttu,
se on aika hauskaa.
Olette kumpikin ahkeria lukiolaisia sekä
partiolaisia. Jääkö teille paljon yhteistä
aikaa vai näettekö enimmäkseen partion
merkeissä?
Mmm… No vois sanoo että enimmäkseen
partiossa, muuta aikaa jää tosi vähän, lukio
vie suurimman osan.
Onko
partiosuhteessa
mielestäsi
huonoja puolia?
Mmm… No mmh. No se voi ärsyttää muita, ja
se ehkä, että jos on joku hyvä kaveri niin se
vie sitten huomiota siltä. Mutta ne on
välttämättömiä!
Entä mitkä ovat hyvät puolet?
No tota, odotas. No se on varmaan selvä
että molemmat tykkää liikkua luonnossa ja
sitten on tietenkin yhteiset kaverit.
Luuletko, että olisit tutustunut Apinaan,
ellet harrastaisi partiota?
Joo voisin kuvitella, ehkä, en mä tiiä miksei
me oltais muuten tavattu.
No mutta kiitos haastattelusta! Ei tässä
muuta.
Joo ei kestä!

Mutta mitä muutakaan kuin orastavaa
vispiläkauppaa
voimme
odottaa
eristäessämme
kymmeniä
teini-iän
myllerrystä läpi käyviä nuoria yli viikoksi
metsän siimekseen? Pieni kilpailuhenki,
tunnelmalliset iltanuotiot, yöt tähtitaivaan
alla tai markkinoiden häpeäpaalu tuskin
ainakaan jarruttavat mitään. Kaikki me
olemme vahingoniloisina huudelleet “wow
wow wow, vähän liian nuorena!”, tai ei niin
vahingoniloisina olleet huudon kohteena.
Suhteen kehittyminen on selvästi jaettavissa
kolmeen eri vaiheeseen, jotka myötäilevät
lippukunnassa etenemistä.
Kolkat:
On aivan turha luulla kolkkien suloisten
enkelikasvojen takana olevien aivojen
miettivän vain karkkiympyrää tai seuraavaa
uintivuoroa. Heidän suhdekiemuransa voivat
olla mitä mutkikkaimmat, mikä tulikin
todistetuksi viime kesäleirillä. Ja jermut ne
vasta
ovatkin
varsinaisia
kolmiodraamatehtaita. Mutta siihen heillä
onkin oivat olosuhteet. Lähetämme heidät
mysteeriselle jermuvaellukselle pikkujohtajien
kera, sekä ainoaan vapaudenhetkeen koko
kolkka-aikana: sullomme samaan telttaan
nukkumaan syysretkellä ilman johtajan
valvovaa silmää...
Vartiolaiset:
Siirryttäessä vartiolaisiin koko touhusta jää
pois draama ja petokset. Vartiojohtajat
järjestävät
kiusallaan
yhteisretkiä
vastakkaista sukupuolta olevan vartion
kanssa,
millä
tietenkin
suunnistetaan
sekapareissa ja leikitään totuutta ja
tehtävää.
Kesäleireillä
hiivitään
yöllä
johtajien silmien välttäessä kaatamaan
toisten teltta, ja leirin huipennukseksi
saattaa
arvovaltainen
raati
palkita
seppeleellä lukuisista leirillä näkyneistä
silmäpeleistä parhaan.
Johtajat
Vaikka luulisitte mitä muuta, tässä (ja
monessa muussakin) suhteessa johtajista on
vähiten mitään sanomista. Jos on käynyt niin
onnekkaasti, että kaksi henkilöä on saanut
aikaan muutaman “heikolla” pohjalla olevan
juorun, heillä ei ole asiaan mitään muuta
kommentoitavaa kuin ainainen “me ollaan
vaan kavereita”.
HANI
15
Kiho 3-2006

Arvoisat Konkarit,
Lähestyvän juhlavuoden kunniaksi on aika
herättää
nukkuva
konkariveljesjoukko.
Viimeaikoina
konkarit
ovat
tavanneet
viralllisesti
vain
joka
viides
vuosi
veljesillallisen merkeissä. Satunnaisesti on
järjestetty muitakin konkari-tapaamisia,
kiitos Lätkän, Sepan ja muiden aktiivisten
konkareiden.
Mänkijämäisestä
konkaritoiminnasta on supistu myös kun
konkarit ovat kohdanneet lenkkipoluilla ja
kaupan kassajonoissa.
Nyt on aika toimia.
-Haluatko
tavata
vanhoja
partiokavereitasi ja osallistua mukavaan
konkaritoimintaan?
-Kuulla lippukunnan nykytoiminnasta?
-Osallistua tarvittaessa lippukunnan
toimintaan omien resurssien
puitteissa?
-Auttaa
lippukunnan
taloudellisen
vakavaraisuuden säilyttämisessä?
Konkaritoiminnan suunnitteluun tarvitaan eri
ikäluokkien edustajia.
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Mikäli olet kiinnostunut,
yhteyttä allekirjoittaneisiin.

niin

ota

heti

Konkaritoiminnasta, kuten veljesillallisesta,
tiedotetaan Kihossa, erillisellä konkarikirjeellä
sekä sähköpostilla. Jos et ole lähiaikoina
saanut
sähköpostia
veljesjoukon
toiminnasta, et ole vielä konkarien omalla
sähköpostilistalla. Pääset listalle lähettämällä
sähköpostia listan ylläpitäjälle Maarit “Inu”
Melvasalolle (inu@iki.fi). Listalla on jo noin
60
nimeä.
Enemmän
tietoa
listan
toimintaperiaatteista ja HeMen tapahtumista
löytyy
lippukunnan
www-sivuilta
(http://heme.partio.net).
Kaiva huivi kaapistasi ja tule tapaamaan
konkareita (ja nuorempiakin mänkijöitä)
lippukunnan itsenäisyyspäivän juhlaan.
Konkariterveisin,
Mikko “Pepe” Aimola - puh. 040 903 3344
Lauri “Minkki” Melvasalo - puh. 050 555 1226
Maarit “Inu” Melvasalo - puh. 040 748 5192

Suk
ellus lippuk
unnan k
oloihin, osa 4
Sukellus
lippukunnan
koloihin,

TILKKA
Kaikki loppuu aikanaan, niin hyvät kuin huonotkin asiat.
kerromme HeMen nuorimmasta kolosta.
Lippukunnan nykyisistä kolmesta kolosta
Tilkka on omistettu vartiolaisille. Jylhällä
Tilkanmäellä
kohoava
rakennus
on
varsinainen kaunotar koloksi. Koroistentie 6
E:n alimmassa asuinkerroksessä sijaitsevasta
ovesta pääsee peloton partiolainen vajaan
kymmenen metrin pituista, ankeaa käytävää
pitkin varsinaiseen kolorakennukseen, joka
on varustettu kaikille mukavuuksilla (so.
sisävessa ja juokseva vesi!). Kodikkaat
puupaneelit tekevät kolosta partiomaisen ja
erähenkisen.
Kolo
koostuu
kahdesta
huoneesta,
joista
ensimmäisessä
on
lattiatilaa ja komero, sekä vessa.Varmasti
moni
vanha
Tilkankäyttäjä
muistaa
ensimmäisiin wh:siin liittyneen uusien
jäsenten ikkunastakuljetuksen. Ensimmäisen
huoneen pikku ikkuna onkin osa Tilkan
omaperäistä viehätystä. Toisessa huoneessa
on pöytä ja sen ympärillä tuoleja. Ilmapiiri on
oudon kotoisa.
Tilkan kolo tuli lippukunnan haltuun 1956,

Sarjan viimeisessä osassa

mielenkiintoisen mutkan kautta: kolon
tuolloin
omistanut
lippukunta
Tilkan
Tuulenpojat otti tuolloin HeMeen yhteyttä
johtajapulassaan ja neuvottelujen jälkeen
Tuulenpojista tehtiin lippukuntaamme uusi
veljesjoukko. Koska kolo oli jo tuolloin varsin
väkirikkaalle HeMelle pieni, sitä remontoitiin
suuremmaksi, jolloin koloon rakennettiin jopa
oma pikkuinen valokuvaulaboratorio.
Nykyisessä tilanteessa, Töölön kolon koettua
karun kohtalonsa, Tilkan asema ja tärkeys
korostuu entisestään. Se on tällä hetkellä
ainoa vartiokäytössä oleva kolo, mutta
kuinka kauan, se nähdään...

TINDE
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Puiden välistä

- Riku “Iso Lempeä Mies”Lehtomäki
- Pienet ilmiantajat kertovat: salaromanssi
kytee Kimparin metsissä!
-” Hei, mennään Kamppiin shoppaileen Kepin
kaa!”
- Mikään ei ole ikuista. Perda vaihtaa
työpaikkaa.
- Kiho on hyvin pettynyt! Kun sulkee
metsään lauman nuoria ihmisiä moneksi
viikoksi,
luulisi
että
edes
jotain
uutiskynnyksen ylittävää ilmenisi... Mutta ei!
Saamattomat! Me tarvitsemme uutisia!

- Kehen viittaa mäkkäripussi, jossa oli sisällä
partioaitan kuvasto ja rambohuivi?
- Hemeen on ilmestynyt prätkähiiri! Mutta
onko se Vinski, Moto vai Turbo?
- Kolkat sekosivat nenäkkäästä pupujussista.
- Vanhassa vara parempi: Rullarit rullaa
edelleen.
-Kolkkiksella
havaittua:
eräistä
pikkujohtajista kasvamassa uusi machosukupolvi!
-Late
kiistää
itäeurooppalaisen
ratsastusvideon aitouden: “Tuo ratsastaja
en ole minä!”
- Ravulta hoituvat pullat ja kokkaukset, hän
ei ole Epätoivoinen Kotirouva.
Säkit
ja
melat,
pakolliset
melontavarusteet!
- Uutta verta lippukuntaan: syysretki ei vielä
pelottanut Hessua pois.
- Hiskuri ja Pusukarhu: on vai off?
- Vaihto suoritettiin kesäleirillä ja lippukunta
muuten voitti siinä.
- Kapteeni von Trapp löytyi, mutta missä
olivat laulavat nunnat?
- Kapinan merkkejä ilmassa Meccalalla! “Kyllä
ne vaan meitin nuoruudes’ salot pystyssä
pysyi...”
- Hirvet ovat palanneet, mutta hirvi on
edelleen poro

Vihkiytymisiä
Kuluneena kesänä on vietetty useammat kuin yhdet hemeläishäät.
Toimitus onnittelee näin jälkikäteen

Panda
Martsu
ja
ja
Mårde
Anttia
sekä
Eläkööt he onnellisina elämänsä loppuun asti...
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Mainosta Kihossa
Nyt sinulla on tilaisuus mainostaa lehdessä,
jonka levikki on keskimäärin 520kpl ja
lukijakunta kaikenikäistä. Tuet samalla
nuorisotoimintaa.
Ota yhteyttä toimitussihteeriin ja sovi
ilmoituksestasi!
Ilmoitushinnat v.2006:
1 sivu
150 euroa
½ sivua
100 euroa
¼ sivua
50 euroa
Tarjoukset,
mediakortit
ja
lisätedot
toimitussihteeri
Tinde
Lappalaiselta,
kiho@heme.partio.net
Muistakaa, että jokainen lippukuntalainen,
joka hankkii mainoksen, saa 20% sen
tuotoista.

Muuttuvatko tietosi?
"Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.
Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

OSOITTEENMUUTOS
NIMI:
HALUAN JATKOSSA KIHO-LEHDEN SEURAAVAAN

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette
toimintaamme

OSOITTEESEEN:

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18
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Helsingin Metsänkävijät ry
Ansaritie 2-4
00350 HELSINKI
.

43

Helsingin
Metsänkävijät
90 vuotta
lauantaina
17.3.2007
Lisätietoa tulossa
postitse kotiisi
joulukuun aikana.

