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Juhlavuoden humua

ELLI

Vuosi 2007 on merkittävä vuosi niin
lippukunnan kuin koko partioliikkeen kannalta.
Tänä vuonna partio täyttää 100 vuotta ja
HeMe 90 vuotta. Omassa toiminnassamme
juhlavuosi tulee näkymään  monessa
paikassa.

Ensimmäisinä, ja meidän kannalta isoimpina
tapahtumina, ovat 90-vuotisjuhlat ja
konkari-illallinen, jotka tämän Kihon
ilmestyttyä on jo pidetty. Toisena
juhlavuoden isona tapahtumana on SP:n
järjestämä Suurjuhla Tampereella. Tämä
partioliikkeen 100-vuotista taivalta juhlistava
tapahtuma kerää alustavien suunnitelmien
mukaan 20 000 partiolaista Tampereelle.

Edellisten kahden yksittäisen tapahtuman
lisäksi juhlavuosi tulee näkymään esimerkiksi
vartioikäisten kesäleirillä. Keskiviikkona 1.8.
kutsuu maailmanjärjestö kaikki partiolaiset
ympäri maailman nostamaan lipun ja täten
juhlimaan partion sataa vuotta.

Juhlittavaa riittää, mutta samalla pitää
tietenkin muistaa perustoimintaan
panostaminen ja sen kehittäminen.

Pitkät perinteet toisaalta helpottavat
toiminnan pyörittämistä, mutta toisaalta ne
myös velvoittavat kantamaan erityistä
huolta lippukunnasta. Toiminnasta  pitää
jokaisen johtajan pitää omalta osaltaan
huoli. Moni johtaja saikin uuden haasteellisen
tehtävän hoitaakseen ja kehittääkseen.
Valta vaihtui sekä vartioikäisten- että
vaeltajaveljesjoukon johdossa. Myös
lippukunnan korkein johto uudistui. Itse
nousin lpkja:n tehtävästä vielä askeleen
ylemmäs ja sain lpkja:n edellisestä
vaeltajaveljesjoukonjohtajasta.
Uuteen tehtävään kuuluu aina uusia
haasteita. En olisi vielä pari vuotta sitten
uskonut tähänkään tehtävään ryhtyväni,
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KKKKK a n s ia n s ia n s ia n s ia n s i
Kuvaaja:Kuvaaja:Kuvaaja:Kuvaaja:Kuvaaja:
WWWWWerttierttierttierttiertti

mutta niin vain vuosikokouksessa hallituksen
puheenjohtajaa valittaessa pääsi käymään.
Lippukunnanjohtajan tehtävän vastaanottoa
helpottaa se, että voi luottaa hallitukseen.
Hallituksen runko  pysyi lähes samana viime
vuoteen verrattuna ja on samalla varsin
kokenut. Kuitenkin sinne saatiin myös uusia
kasvoja tutustumaan lippukunnan hallinnon
saloihin.

Partion hienoimpia asioita onkin, että saa
kasvaa tehtävien mukana ’turvallisella’
tavalla. Aina löytyy joku jolta voi pyytää
apua  ja tämä henkilö auttaa aina parhaansa
mukaan. Näin pystyy ensinnäkin löytämään
itsestään uusia ominaisuuksia, jotka eivät
vielä olleet päässeet esiin.

Toisekseen voi kehittää olemassa olevia
heikkouksia parempaan suuntaan. Itse
ainakin voin sanoa, että olen kehittynyt
partiossa valtavasti. Mutta toisaalta yhtä
tärkeää on mielestäni se, että olen pystynyt
tunnistamaan heikkouksiani monipuolisemmin
kuin partion ulkopuolella olisin
todennäköisesti kyennyt

Toivotankin kaikille johtajille voimia jaksaa
tehtävissään. Vaikka toiminta monesti tuntuu
raskaalta, saa juuri vastuutehtävistä usein
eniten myös itse irti. Hyvää ja
tapahtumarikasta kevättä itse kullekin.

PS

- Mitä mieltä olette vaaleista?
- Vaaleat, brunetit, punapäät...
kaikki partiolaiset ovat omalla tavallaan
ihania. Show must go on!
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Syysretki
1.-
3.

9

Muiden maamme luetuimpien aikakauslehtien mallia seuraten lanseeraamme tässä numerossa
juttusarjan “Kiho ennen”. Sarjassa kurkistetaan Kihon ja samalla lippukuntamme jännittävään
historiaan, joka nykyisellään on lähes tuntematon muille kuin arkistoja ahkerimmin koluaville.
Seuraava kuvaus partioretkestä, Kihosta 1/1983 todistaa, että hemeläisten rutiinit ovat
pysyneet jo ainakin neljännesvuosisadan pääpiirteittäin samoina.

TINDE

(KUVAN SKANNAUS: KORKKI)

Kiho -ennenKiho -ennenKiho -ennenKiho -ennenKiho -ennen
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KihokasvoKihokasvoKihokasvoKihokasvoKihokasvo

Nimi, ikä, tehtävä lippukunnassa?
Eli Jude, Jussi Salonen, ikä 16, tehtävä
vaeltaja, johtajatyyliin ilmeisesti…

Kauanko olet ollut HeMessä ja miten
tänne päädyit?
Mä en ite muista, siitä on jo niin pitkä aika,
ootas kun mä lasken nopeesti… Kahdeksan
vuotta suunnilleen. Ja tänne päädyin kun
sisko suositteli.

Paras partiomuisto?
Enpä tiedä, ehkä Iku-turso–leiri varmaankin.

Entä traumaattisin?
Tota tota, tää onkin vaikee, ei oikeestaan
oo hirveesti mitään sellasia.

Lempiretkiruoka?
Varmaan miilu!

Mitä partiotapahtumaa odotat eniten
tällä hetkellä?
Varmaan kesäleiriä tai 90-vuotisjuhlia.

Mikä on mielestäsi Kihon paras palsta?
Varmaan Puiden välistä kuultua…

Miten on hiihtoloma tähän asti sujunut?
Tosi hyvin, Rukalla kaveriperheen kanssa,
tullu laskettua ja kaikkea.

Miten veikkaat Hanna Pakarisen
pärjäävän euroviisuissa?
Musta tuntuu, että se pärjää semihyvin. Joo.

Luetko jotain kirjaa tällä hetkellä?
Kyllä luen itse asiassa, Minna Canthin Papin
perhe. Erittäin mielenkiintoista.

Haluatko lähettää terveisiä?
Noo terveisiä kaikille kavereille ja silleen!

Haastattelu: HANI

Kuva: KIHON ARKISTO

Jussi "jude" Salonen
s.90
Vaeltaja/
johtajapartiolainen

Täl

Tällä kertaa kihokasvoksi on
valittu kaikkien vartsutyttöjen
päiväuni ja johtajiston
kultakurkku Jude, Jussi
Salonen.
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VUOSIKOKOUS 11.2.2007

Partiopaitoihin pukeutuneet särmikkäät HeMe:läiset saapuivat talvisena sunnuntaina kello
neljän aikoihin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle. Tavoitteena kaikilla oli päästä
kuulemaan tärkeistä menneen ja tulevan vuoden tapahtumista. Kokouksessa käytiinkin
virallisesti läpi kuluneen vuoden 2006 kohokohdat, sekä innostavat uudet suunnitelmat
vuoden 2007 varalle. Uusi uljas hallituskin näki ensimmäistä kertaa päivänvalon.

Yhdistyksen puheenjohtaja venähti yllättäen aivan silmissä ja hiuksetkin tummenivat
kummasti… Vai mahtoikohan kyseessä kuitenkin olla lippukunnanjohtajan vaihdos. Kyllä vain,
sillä kunniakkaasti lippukuntaamme johtanut Perda luovutti arvokkaan pestinsä vakaan ja
varman Pekka "PS" Suomalaisen hoiviin. Paikallaolijat pääsivät ajan tasalle myös
lippukuntamme budjetin kiemuroista ja saimmekin aimoannoksen informaatiota kyseisestä
aiheesta.

Kaiken tämän tärkeän tiedonjaon tasapainoksi tilaisuudessa oli tietenkin myös kahvitarjoilu.
Ja sepä vasta monipuolinen ja herkullinen olikin, kahvittajat olivat laittaneet parastaan peliin
ja sen kyllä huomasi. Kun masut olivat täyttyneet herkuista ja aivot virkistyneet kahvin tai
teen vaikutuksesta, jatkui kokous entistäkin rytmikkäämmällä tempolla. Kun kokous lopulta
päättyi loisti kaikkien silmistä odotus ja innostus tulevan vuoden ohjelmaa kohtaan.
Malttamattomasti aloimme odottaa mahdollisuutta päästä taas telmimään kolkkien ja
vartiolaisten kanssa leireille ja retkille ja toteuttaa unelmiemme vaeltajaohjelmaa,
lippukunnan 90-vuotisjuhlinnasta puhumattakaan.

KIRKKU
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Mistä tietää vuoden vaihtuneen? No,
merkkejä on monia. Lumet alkavat sulaa (tai
sitten eivät). Abiturientit käyvät
hermostuneiksi (ainakin osa).
Alennusmyynnit tulevat ja menevät. Mutta
partiovuoden alussa on aina vähintään yksi
pysyvä traditio: uusi hallitus muodostetaan.

Ja tääääääässsä he tulevat!

*valojen välkyntää, tunnusmusiikki raikaa,
yleisö huutaa pitkää haa-huutoa*

HALLIDOLS 2007, FINAALI

Nuoresta iästään huolimatta vankan
kokemuksen sihteerinä omaava Elena “Elli”
Haarlaa sipsuttaa korkokengissään lavalle
ja, varmistuttuaan että kaikkien silmät ovat
hänessä, aloittaa kehräävästi “Hiljaa aasi
laulaa, syömään mennessään...” Vapise
Marilyn, sinut on päivitetty! Toivottavasti
myös sihteeri muistaa jatkossakin päivittää
tietokannat...

Ensimmäisenä yrmeän tuomariston eteen
astelee Leirihyttysen posteripoikanakin
patsastellut Pekka “PS” Suomalainen.
Tuoreen lippukunnanjohtajan
itsevarmuudella hän röyhistää rintaa ja
kajauttaa sankaritenorillaan ilmoille Leevien
letkeän klassikon: “Ylämäki, alamäki,
ylämäki, alamäki, yhdessä kulkien...”
Keskellä kappaletta sävelmä kuitenkin
hiljenee, seuraa omituista mutisevaa
monologia, joka muuttuu lopulta
Tiernapojiksi. Tuomaristo on ymmällään ja
kutsuu sisään seuraavan kilpailijan.

Tuomariston koottua jälleen itsensä, on
seuraavan kilpailijan vuoro astua estradille.
Ensin kuuluu vain nauru, mutta parin
minuutin jälkeen sitä seuraa jo nainenkin,
toista vuotta Kolkkaveljesjoukkoa luotsaava
Riikka “Nipsu” Väliahde. Hän näyttää
vielä hetken pohtivan lauluvalintaansa,
kunnes hysteerisen kikatuksen lomasta
erottuvat sanat “Saimaan saaressa
pikkuinen torppa –” sen pidemmälle Nipsu ei
sitten pääsekään, sillä tällä kertaa edes
naurun naamioiminen itkukohtaukseksi ei
auta. Tuomaristo kutsuu valkoiset sisaret
apuun. Moovit olivat kuitenkin hienot.
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Mutta mitä tämä on? Oliko lavalla luvallista tuoda muitakin
soittimia kuin ilmakitara? Ainakaan vartiolaisveljesjoukon
johtaja Olli “Puuma” Aimolan viisikielinen ei jäänyt
tiukkaakin tiukempien turvamiesten haaviin. Ja onko hänellä
bändärikin mukanaan? Ei suinkaan, sehän on uusi lpkja Tua
“Pampula” Välke. Eikö kukaan kertonut heille, että duetot
ovat kiellettyjä? Ei ilmeisesti, koska siinä he vetävät
“Leaving on the jetplanea” innolla, jollaista näkee vain
joillain vartioretkillä... Yleisö yhtyy lauluun, tuomaristo
näyttää vihreää valoa.

Taasko jotain hämminkiä? Mitä tätä
hallitusta oikein vaivaa? Hurraavia
kansanjoukkoja? Liehuvia lippuja ja
iskulauseiden huutelua? Sulavasti kuin
luistimet jalassa syntyneenä Kati
“Kirkku” Pankka suhahtaa tuomariston
eteen. Kiharapäisen vaeltajaikäisten
veljesjoukonjohtajaneitosen äänekkään
energinen “Det glider in” ei jätä ketään
kylmäksi! Tuomaristo tuulettaa! Heme
tekee MAAAAAALIN!

“Annan toisten mä talletella suuret setelit”
hyräilee taloudenhoitaja Jaana “Pipari”
Piirainen. Pitäisikö tuomariston huolestua?
Ei toki, taloudenhoitajan toimessa Jaana on
jo vanha konkari, hän osaa kyllä tallettaa
ne mahdolliset suuret setelit (joita ei
ainakaan toistaiseksi ole juuri näkynyt)
visusti Hemen tileille.
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Suoraan armeijan harmaista HeMen
ruskeisiin ja tiedotusvastaavan vakanssiin
siirtyvä Lari “Laku” Lehtomäki on
valinnut kappaleekseen Popedan ikivihreän
“Kersantti Karoliinan”. Kertooko tämä jotain
turhautumisesta valtion leikkikoulussa? Vai
voidaanko tästä päätellä, että kotisivut
alkavat viimeinkin taas päivittyä?
Tuomaristo pitää peukkuja.

ja lahjoittaa kuulotorven.
Pitkän harkinnan jälkeen tuomaristo ilmoittaa, että kaikki Hallidols 2007-kilpailun semifinalistit

pääsevät jatkoon. Nähdään seuraavissa Hallidols-kisoissa 2008!

*valojen välkettä, yleisö villiintyy*

TINDE

Kuvat: KIHON KUVA-ARKISTO

Mutta kuka on tuo pieni blondi, joka
raahustaa viimeisenä finalistina tuomariston
eteen? Vanhuus on jo tuonut särinää
Perttu “Perda” Aimolan ääneen, mutta
urheasti hän puolustaa paikkaansa
hallituksessa, tänä vuonna hallituksen
jäsenenä: “Ennen oli miehet rautaa,
kämppä oli puuta, hii-ohoi!” Tuomaristo
taputtaa ylimääräiset sympatia-ablodit
(vaikka eihän partiolainen saisi taputtaa...)
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h

Hallituksen jäsen: Pertt
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tu "Perda" Aimola
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Tällä palstalla julkaistaan tasaisin väliajoin
kolumni -tai mielipidekirjoitus lippukuntamme
entisen tai nykyisen jäsenen kirjoittamana.

MänkijämieliMänkijämieliMänkijämieliMänkijämieliMänkijämieli
Kun lähestyttiin vuotta 2000, oma poikani
aloitti partiouransa HeMessä.  Perinne oli
siirtynyt isältä pojalle. Kyseessä ei ollut
pakottaminen vaan avoin keskustelu
harrastuksista ja omista kokemuksistani
partiotoiminnassa. Valinta oli pojan. Oli ilo
katsoa, kuinka innokkaasti partiotoiminta vei
pienen “reppanan” mukanaan aktiiviseen
toimintaan.  Nyt jo VJ:nä toimiessaan hän
voi kertoa muille omista kokemuksistaan ja
olla esimerkkinä pienemmille partiolaisille. Saa
nähdä, siirtyykö perinne sitten joskus
jälkipolviin. Ainakin pikkusiskoon
“mänkijähenki” tarttui monen vuoden
vastustuksen jälkeen. Mänkijämieli kypsyi.
Suoraan vartioikäisiin meno oli haastavaa,
mutta hyvä henki lippukunnassa otti tytön
hyvin vastaan ja partiotoiminta sai
miellyttävän alun.
Partiotoiminta on iloista ja hyödyllistä
toimintaa. Se yhdistää ja kasvattaa. On
mukava nähdä kuinka omien ikäluokkieni
partiolaiset tulevat omien jälkikasvujensa
kanssa toimintaan mukaan. Lapset toimivat
kolkissa tai vartioissa ja vanhemmat
vaihtavat kuulumisia monien vuosien takaa.
Partiokokemukset eivät unohdu koskaan.
Joku ne aina muistaa ja yhteisissä
tapaamisissa niistä on mukava keskustella.
Perinteitä on hyvin helppo siirtää jälkipolville
ja ohjata nuoria hyvän toiminnan piiriin.
Toiminnalla on kuitenkin se lantin toinen
puoli: rahoitus. Millä toimintaa tuetaan ja
ketkä voivat sitä tehdä? Helpoin tapa tukea
toimintaa on antaa se pienikin apu
lippukunnalle. Jokainen voi osaltaan vaalia
perinteitä ja miettiä mikä oli se anti, minkä
itse sai ollessaan mukana partiotoiminnassa.
Olisitko valmis antamaan pienen
tunnustuksen siitä työstä mitä aikanaan teki
sinun ikäluokkasi johtajat?
Onko meissä “mänkijähenkeä”?

HeMe:n juhlarahasto Nordea 103150-
6004808

Mänkijäterveisin
JUNIOR

On hienoa nähdä, kuinka jokin järjestö toimii
ja kehittyy vuosien saatossa. Helsingin
Metsänkävijät viettää tänä vuonna 90-
vuotisjuhlaansa.  Se on saavutus, johon
moni ei pääse vaikka pyrkisikin. Pitkän
toiminnan salaisuus on johdonmukainen ja
oikea toiminta. Oikeat ihmiset oikeilla
paikoilla. Lisäksi tarvitaan oikeanlaista ja
yhtenäistä ajattelutapaa. Pyrkimystä
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Perinteitä, jotka siirtyvät isältä pojalle,
äidiltä tyttärelle.
Itse aloitin veljeni viitoittaman  partiourani n.
1967. Normaalin kolkka-ajan jälkeen meni
muutama vuosi Sopuli-vartiossa. Toiminta oli
reipasta ja partiohengen mukaista. Kuitenkin
muut asiat alkoivat tulla etualalle ja
partiotoiminta jäi taakse. Muutama välivuosi
vierähti ja kiinnostus partiotoiminnasta
herahti uudelleen mieleen. Mikä sai tämän
aikaan, en tiedä, mutta taas oltiin mukana
partiotoiminnassa. Vuosi taisi olla 1977. Oli
Komionkorven juhlaleiri ja vanhat kaverit
taas ympärillä ja täydessä touhussa.
Seuraavat vuodet menivät sitten hieman
sivummalla aktiivitoiminnasta mutta läheltä
HeMen toimintaa seuraten.
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Tässä lehdessä alkaa Kihon uusi juttusarja, joka käsittelee Hemen historiaan merkittävästi
vaikuttaneita hahmoja. Sarjan avaa itseoikeutetusti lippukuntamme perustaja

Ilmari "Iso-Hukka" Vainio
Syntyperältään ranskalaissuomalainen
Charles Edouard Ilmari Vainio syntyi
19.11.1892 Helsingissä roomalaiskatolilaiseen
perheeseen. Vuonna 1916 hän tuli
piirustusopettajaksi helsinkiläiseen kouluun.
Suhtautuen antaumuksella ja
uudistuksellisesti opetukseen hän sai oppilaat
puolelleen, sekoittaen välillä tunneilla mukaan
sielutiedettä ja filosofiaa, joita hän siihen
aikaan tentti yliopistossa.

Maaliskuussa 1917 muutama toisen ja
kolmannen luokan poika tuli kysymään
Vainiolta, haluaisiko tämä alkaa perustaa
omaa partiojärjestöä. Aluksi hän ei
lämmennyt ajatukselle, mutta halusi harkita
asiaa. Kuitenkin jo 17. päivä samaa kuuta
perustettiin virallisesti Töölön partiopojat,
nykyinen Helsingin metsänkävijät. Ilmari “Iso-
Hukka” Vainio halusi tarjota nuorille pojille
elämyksiä, joita koulu tai vanhemmat eivät
pystyneet heille antamaan, ja keventää
etenkin koulun pojille aiheuttamaa raskasta
taakkaa.

Jo samana vuonna 1917 alkoi mänkijätoiminta
Iso-Hukan innoittamana myös Oulussa.
Myöhemmin toimiessaan tullinhoitajana joutui
Vainio kiertelemään paljon ympäri Suomea,
pystyen näin rohkaisemaan ja auttamaan
lippukuntien perustamista eri paikkakunnille.
Tällä tavalla mänkijöiden piiri laajeni 1920-
luvun alussa. Iso-Hukka loi Suomen Meren-
ja Metsänkävijäin liiton näiden perustamiensa
metsänkävijäjärjestöjen yhdyssiteeksi, joka
vuonna 1919 erosi hetkeksi Suomen
partiolaisista. Vainio pysyi liiton
itseoikeutettuna johtajana aina 1950-luvulle
asti.

Vuonna 1923 Vainio julkaisi Partiopoikain
käsikirjan, päästen näin suuren
partiomaailman tietoisuuteen. Iso-Hukka
Vainio oli erittäin isänmaallinen johtajahahmo,
ja tämä aatteellinen punainen lanka näkyi
hänen toiminnassaan läpi elämän. Iso-Hukan
ehdotus oli myös sinivalkoinen Väinämöis-
mallinen partiopäähine, joka hänen mukaansa
“soveltuu partioasuun kuin valettu”.

Ilmari “Iso-Hukka” Vainio menehtyi
Helsingissä Joulukuun 1. päivänä 1955.

Tehtävät partiossa:
· 1917-22 Helsingin Metsänkävijöiden lpkj
· 1918-55 Suomen Metsänkävijäin liiton
johtaja
· 1918-19 Suomen Partioliiton sihteeri
· 1930 Joensuun Metsänkävijöiden lpkj
· 1934 Turun Metsänkävijöiden lpkj
· 1935-36 Tornion Metsänkävijöiden lpkj
· 1948-49 Helsingin Metsänkävijöiden lpkj
· 1953-54 Suomen Partiopoikaliiton johtaja
· 1953-55 Suomen Partiopoikajärjestön
johtokunnan jäsen
· 1954-55 Suomen Partiopoikaliiton
johtokunnan ja työvaliokunnan jäsen

Kunnianosoitukset:
· Metsänkävijäin Liiton kiitollisuudenmerkki
· Suomen Partioliiton kiitollisuudenmerkki
· Mannerheim-solki II & I
· Hopeasusi nro 5
· Helsingin valtauksen muistomitali
· Talvisodan muistomitali
· Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
· Suurmänkijä nro1
· Suomen Partiopoikajärjestön kunniataulu
· Olympiamitali
· Suomen Partiopoikaliiton ansiomerkki
· Salmin Rajaveikkojen, Toimen Poikien ja
Stockholms ScoutkÂrenin kunniajäsen

lähteet:
Helsingin metsänkävijöiden kotisivut http://
www.heme.partio.net/?st=historia&nd=10
Suomen metsänkävijöiden kotisivut http://
metsankavijat.partio.net/historia.php#iso-
hukka
HeMen 75-vuotisjuhlajulkaisu, “Pojasta polvi
paranee, tytöstä tahti tiivistyy” (1992)

HANI
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Kaupungissa oli pimeää ja märkää. Mulle tuli kiire pakata ja sulloin rinkkaan vaan jotain,
toivoen etten unohtaisi mitään tärkeää. Turvauduin isoveljen kyytiin ja huristimme nupit
kaakossa kohti Komiota, ja ennen kuin tajusin mitä oli tapahtunut, olin matkalla Sammattiin
parinkymmenen muun hemeläisen kanssa. Talviretki oli alkanut.

Vartsujen Talviretki -07
“Sammatin salaisuus”
12–14.1.2007

Perjantai:
Oli jo pimeää, kun saavuimme Sammatin
leirikeskukseen. Hämmästelimme kysymystä
“Nukutko teltassa?”, sillä Keiju oli hankkinut
meille luksusmökin kaikilla mausteilla.
Lämmittelimme ulkona muun muassa
mahtavan rapuleikin ja muiden
ryhmähommelien parissa.
Illan mittaan kaikki saivat salaperäisen
viestin, jossa luki: “Treffataax saunal”, ja
siten muodostuivat ryhmät: Yankeesit,
Varjojen Kuninkaat, Prinssinakit, Varjojen
Salarakkaat sekä jotkut oudot KämäPerunat.

Tämän jälkeen pystyttelimme telttoja, jonne
jotkut himopartiolaiset menivät nukkumaan.
Ei olisi kannattanut mennä telttaan, sillä
Cappe ja Remu vikisivät koko yön kylmyyttä,
ja siksi Fixu pakeni sisälle keskiyöllä,
aiheuttaen Keijulle traumoja.

Ennen tätä Nipsu-kokki taikoi meille
herkullisia pesto-lämppäreitä.
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Lauantai:
Jammailimme ulos teltasta ja mökistä “Hei me
heilutaan” tahtiin, ja talsimme takaisin
hampulipesun jälkeen syömään puuroa.
Yhtäkkiä mökissä soi Staying Alive, ja joku
epämääräinen tyyppi lähestyi meitä tanssien
yläkerrasta. Kun musiikki pysähtyi, kävi ilmi,
että pojan nimi oli Pertti ja hän oli
jämähtänyt 70-luvulle sydänsurujen vuoksi.
Pertin sielu ei saa rauhaa ennen kuin hän
löytää edesmenneen rakkaansa sormuksen
järvestä. Me reippaat partiolaiset tokaisimme
“Aina valmiina!”, ja lähdimme selvittämään
Sammatin salaisuutta, sillä eihän noin
komiata sälliä voi jättää pulaan!

Päivän aikana sormusta etsittiin kaikkialta.
Huhu kertoi, että se olisi kalan vatsassa,
joten tuli tehtyä kaikenlaista. Kuljimme
ryhmissä, ja pyysimme vinkkejä erilaisilta
hyypperöiltä, kuten hieman perverssiltä
runointoilijalta. Tongimme kissan vatsaa ja
kaivoimme kalojen hautoja, mutta sormusta
ei löytynyt sitten mistään. Siispä
präisäsimme hangessa, ja muistaaksemme
Kilppis sai jopa yhden henkinauhan, sehän on
jo ennätys!

Sitten Hiskuria kohtasi jymy-yllätys: hän
meinasi tukehtua kalapuikkoon. Kun
kaivoimme Hiskurin kurkkua, löysimme sieltä
onneksemme Pertin rakkaan sormuksen!

Koska maapallolle oli jo levinnyt tieto meistä
huipputyylikkäistä partiolaisista Suomen
kuumimmassa menomestassa Sammatissa, ei
ollut yllätys kun meitä pyydettiin kilpailijoiksi
70‘s show’hun! Studiona toimi yläkerta ja
aiheena oli tietysti 70-luku. Tanssimme,
visailimme ja lauloimme tiemme tähtiin, ja
kenellekään ei varmaan jäänyt epäselväksi,
että juontaja on aina oikeassa. Lööbailimme,
harjoittelimme notskiesityksiä ja söimme
päivällistä, kunnes oli aika mennä
hankaamaan ihrat naamalta eli suuntasimme
saunaan.

Illalla olikin aika päivän kohokohdan, eli
ILTANODEN! Tämä perinteikäs tapahtuma jäi
varmasti kaikkien mieleen, sillä esitykset
olivat taas kerran parhaasta päästä.
Haluaisimme erityisesti kiittää Elastista ja
kumppaneita, RHRÄFSIspossea, kuumia
patsaita sekä Wertsukan yöseikkailuja.
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Päätimme nuotion tunnelmallisesti Almin ja
Fixun laululla.

Yöllä tapahtui jotain ennenkokematonta,
salaperäistä, kuumaa, kiihkeää,
sydäntäraapaisevaa, hurjaa, glamourista,
menevää, hikistä, punastuttavaa,
ujostuttavaa, hymyilyttävä, kotkamaista,
Skorppari löytyi eteisestä nukkumasta ja se
sai tanssijalat itse kultakin vipattamaan,
mutta ei siitä sitten enempää.

Sunnuntai:
Siivottiin, pakattiin ja syötiin, kilpailtiin eri
asennoissa ja sitten pakkauduimme bussiin ja
käänsimme nokan kohti kotia. Taas oli yksi
mahtava retki takana, Kiitos kaikille
järjestäjille, meillä oli ainakin zupperkivaa!

Raapustivat: taruaaurat eli FIXU ja KILPPARI
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Konkariveljesjoukko järjestää juhlavuoden aikana luentosarjan, joka käsittää neljä esitelmää
mielenkiintoisista aiheista. Tilaisuudet on tarkoitettu konkareiden lisäksi johtajistolle ja
vaeltajille. Luentosarja aloitettiin helmikuussa hyvällä menestyksellä. Seuraavaksi aiheena on
Kimpari Bird Projects eli tutustutaan KBP:n historiaan ja nykypäivään.

Juhlavuoden 2. luento: Linturetki Kimparille lauantaina 12.5. Retkeä johdattelevat Deeri ja
Raakku.
- Tapaaminen aamulla kello 8:00 Björnträskin pohjoispäässä, josta myöhemmin siirtyminen
Kimparille. Retki kestää noin klo 15:00 asti.
- Mukaan omat eväät ja säänmukainen varustus.
- Ilmoittautuminen viimeistään edeltävällä viikolla Minkille (lauri(at)laurimark.fi tai puh.
050 5551226). Yhteiskuljetus pyritään järjestämään Komiolta ja/tai Kauklahden juna-
asemalta. Ilmoita osallistumisesta sekä voitko kuljettaa tai oletko kyytiä vailla.

Luentosarjaa jatketaan syksyllä, mutta sitä ennen konkarit tapaavat Juhlaleirillä
vierailupäivän yhteydessä.

terveisin,
MINKKI

KONVJJ

Konkariveljesjoukko
tempaisee:
Juhlavuoden luentosarja
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PPPPPuiden välistäuiden välistäuiden välistäuiden välistäuiden välistä -Perda alkaa lipsua...
-PS virkkaa pieniä pipoja, pimittääkö hän
meiltä jotain erittäin tärkeää informaatiota?
-Senkin sika!
-Kihon uusi sarjakuva tuhoisa: vartiolaiset
valitsevat väärin!
-Talviretkellä suorastaan KUHISI
vartiolaisromansseja!
-Kotkan moovit villitsivät vartsutytöt
-Löytyyköhän itäeurooppalainen
ratsastusvideo piankin Youtubesta?
-Hisse himoaa verta (edelleen)!
-Hisse tietää (yhä) kaiken!
-Jooseppi
-Onko se lintu? Onko se lentokone? Ei, se on
Puuma! Ja se tulee takaisin!
-Hisse pääsi Idolsin semifinaaliin!
-Wertillä Hunajainen teehetki talviretkellä...
-Olkaa varuillanne nauhuri nauhoittaa
-Hukat, hukat, hukat..
-Koiralla juoksuaika?
-Perdalla 2 lasta ja 3 rakastajatarta mutta
on silti sinkku?
-Kuvat ensi numeroon.
-Henri ui Meressä
-Titte pois puhelimesta!

-PS tai niin kuin hän itse sanoo SP!!!
ajattelee kovaan ääneen
-SUPER-PEKSII!!!
-Addu pukeutuu mielestään hyvin kun taas
Puuma on homoeroottinen.
-Elli!!! Jotain rajaa!!!
-Hei, Pojat voisko asiat tehdä
helpomminkin??!?
-Sensuroidaanko perda hallituksesta??
-"hymhym, Kerran mänkijä, aina mänkijä..."

Tähän sinäkin voisit saada kTähän sinäkin voisit saada kTähän sinäkin voisit saada kTähän sinäkin voisit saada kTähän sinäkin voisit saada kuvaamasiuvaamasiuvaamasiuvaamasiuvaamasi
kkkkkuvan!uvan!uvan!uvan!uvan!

Lähetä meille onnistuneita tai "onnistuneita" partio-otoksia ja kerro kuvan takana oleva
tarina.Erityisesti iäkkäämmät valokuvat ovat tervetulleita.

Kumpi pitää paikkaansa:
"Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" vai "Hyvä valokuva pysäyttää ajan"

Lähetä kuva .jpeg -muodossa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
kiho@heme.partio.net.

Ja ei muuta kJa ei muuta kJa ei muuta kJa ei muuta kJa ei muuta kuin penkuin penkuin penkuin penkuin penkomaan komaan komaan komaan komaan kuva-arkistoja ja skannaamaan!uva-arkistoja ja skannaamaan!uva-arkistoja ja skannaamaan!uva-arkistoja ja skannaamaan!uva-arkistoja ja skannaamaan!
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Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

Helsingin
Metsänkävijät

maksaa
postimaksun.
Käyttämällä

postimerkkiä,
tuette

toimintaamme

OSOITTEENMUUTOS

NIMI:

HALUAN JATKOSSA KIHO-LEHDEN SEURAAVAAN

OSOITTEESEEN:
VA

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

ESIM. SAMAAN OSOITTEESEEN USEAMPIA KIHOJA,

MuuttuvatkMuuttuvatkMuuttuvatkMuuttuvatkMuuttuvatko tietosi?o tietosi?o tietosi?o tietosi?o tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisim-
man nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!

Nyt sinulla on tilaisuus mainostaa lehdessä,
jonka levikki on keskimäärin 500kpl ja
lukijakunta kaikenikäistä. Tuet samalla
nuorisotoimintaa.
Ota yhteyttä toimitussihteeriin ja sovi
ilmoituksestasi!

Ilmoitushinnat  v.2007:
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.

Mainosta KihossaMainosta KihossaMainosta KihossaMainosta KihossaMainosta Kihossa



Helsingin Metsänkävijät ry
Ansaritie 2-4
00350 HELSINKI

.��43.��43.��43.��43.��43

Koska Kiho on sen arKoska Kiho on sen arKoska Kiho on sen arKoska Kiho on sen arKoska Kiho on sen arvoinen!voinen!voinen!voinen!voinen!
Unettomia öitä ja harmaita hiuksia, liian pieniä kuvia ja venyviä deadlineja...

Puhumattakaan teknisistä ongelmista...
Silti jokaista kihoa jaksetaan aina tehdä sillä samalla innolla, lämmöllä ja

rakkaudella, kuin muutakin partiota.
Ai miksikö? Siksi, että Kiho on meidän mielestämme sen arvoinen.

Minkä arvoinen Kiho sinulle on?

Maksa Kihon Kannatusmaksu ja varmista seuraavankin Kihon matka painoon.

Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!Me kiitämme!

'öitä


