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Vaikka
toukokuu
oli
jälleen
kerran
toimintarikas erityisesti vj-kurssin ansiosta,
riitti myös kesän alkuun meininkiä. Kesäkuun
alun kolkkaleiriä suosivat säät oikein kunnolla,
tai oikeastaan olisi jopa voinut olla hieman
viileämpää ajoittain. Leirillä oli jälleen kerran
hieno tunnelma ja itsekin pääsin nauttimaan
siitä muutaman päivän ajaksi. Heti kolkkiksen
jälkeen sunnuntaina kokoonnuimme Helsingin
rautatieasemalle määränpäänä Tampere ja
Suurjuhla ’07. Olimme johtajiston kesken
päätyneet menemään suurjuhlassa pelkkään
paraatiin osittain kolkkaleirin takia.
Iso mielenkiinnon aihe suurjuhlassa olivat
luvatut ikäkausien uudet nimet. Suomen
Partiolaisten ohjelmassahan nykyiset kolme
ikäkautta eli sudenpennut (meillä kolkat),
vartioikäiset ja vaeltajat korvataan viidellä
ikäkaudella
jotka
myötäilevät
yksilön
kehitysvaiheita nykyisiä paremmin. Uusiksi
ikäkausinimiksi paljastuivat sudenpennut (79v.), seikkailijat (10-12v.), tarpojat (1215v.), samoajat (15-17v.) sekä vaeltajat
(18-22v.).
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On mielenkiintoista nähdä millaisiksi kunkin
ikäkauden ohjelmat muodostuvat. Kutakin
ohjelmaa ruvetaan testaamaan ensi syksynä
joissain lippukunnissa ja tavoitteena on, että
jo 2008 syksyllä voisi jo vapaasti ruveta
käyttämään uusia ohjelmia. Siirtymä-ajaksi
on tavoiteltu 2008-2010 jonka jälkeen uuden
partio-ohjelman tulisi olla valtakunnallisesti
käytössä. Erityisesti kiinnostaa mitä saadaan
kahdelle viimeiselle ikäkaudelle, tällä hetkellä
kun vaeltajaohjelma (14-17v.) on hyvin
monessa lippukunnassa tuuliajolla. Meilläkin
tällä hetkellä yritetään pitkän tauon jälkeen
saada vaeltajille varsinainen ohjelma jota
toteuttaa.

HeMe:ssä tullaan varmasti tarkkaan ja
kriittisesti punnitsemaan uusia ohjelmia ja
ikäkausia,
olemmehan
vähemmistöä
partiomaailmassa
yhtäällä
kahdeksanvuotiaana aloittavien kolkkien ja
toisaalla putkivartioiden kanssa. Pitää myös
muistaa, että tälläkin hetkellä meillä on
käytössä
omat
kolkkaja
vartioohjelmamme. Lisäksi pitkät perinteet ja
tiukkaan
juurtuneet
asenteet
omassa
toiminnassa
hankaloittavat
mahdollisia

uudistuksia. Varmaankin jonkun verran
tulemme partio-ohjelmaamme muuttamaan,
mutta on hankala nähdä HeMe siirtymässä
viiteen ikäkauteen ja täysin samoihin
ikäkausiohjelmiin muiden kanssa. Mutta saa
nähdä miten pitkälle muutoksessa mennään,
olihan joskus varmasti hankala kuvitella tytöt
mukana HeMe:n toiminnassa, mutta nykyään
toisenlainen tilanne tuntuu oudolta.
PS

Kihokuva
Aina ei jaksa riehua, välillä täytyy
muistaa vetää henkeäkin, sillä muuten
voi käydä hassusti. Näin toimi myös
Haukka Jermuretkellä.

K a n s i
Kuvaaja:

Riepu

Rauhoittuminen pätee moneen asiaan
elämässä ja erityisesti näin kesällä
kannattaa
muistaa
kaiken
temmeltämisen keskellä ladata vähän
akkuja uutta koulu- tai opiskeluvuotta
varten ja erityisesti johtajiston pitäisi
muistaa kerätä voimia kesän leirien
lomassa sillä vaikka partio on kivaa ja
ihanaa on se myös rankkaakin.
Hyvää kesää kaikille ja ladatkaahan
akkunne aurinkoenergiaa täyteen
uutta kaamoskautta varten!
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“Harmaa Kettu”,
“Vilssi”,
Erkki Varanko
(ent. Willstedt)

Henkilöhistoriaa
Erkki Varanko liittyi HeMen toimintaan heti
sen käynnistyttyä. Alkuaikojen toiminta
keskittyi
hyvin
paljon
retkeilyyn
ja
partiotekniikan harjoitteluun. Muistelmissaan
lippukunnan
30-vuotisjuhlajulkaisussa
Varanko muistelee ensimmäisiä retkiä ja
leirejä sekä partiokavereitaan suurella
lämmöllä. Varanko vieraili Vainion johtaman
16-henkisen
mänkijäjoukon
kanssa
ensimmäisinä
sinivalko-huivisina
kansainvälisellä partioleirillä Tukholmassa
1921. Erkki Varanko oli ensimmäisiä
hemeläisiä, jotka kävivät partiojohtajan
jatkokurssin ja saivat Gilwell-tunnukset.
Iästään ja luontaisesta auktoriteetistaan
johtuen Varangosta tuli vuonna 1923
lippukunnan perustajan, Ilmari Vainion,
seuraaja. Varanko toimikin järjestönjohtajana
(myöh. lpkj) aina vuoteen 1935. Tuohon
aikaan
toiminta
oli
tiivistä,
mutta
kaavamaista. Voidaan sanoa, että silloin
luotiin rauhallisella kehityksellä hyvä perusta
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vahvalle lippukunnalle.
1935
partiojärjestö
Metsänkävijöiden
kasvaneen pääoman myötä perustettiin
Helsingin Metsänkävijät Johtajisto ry, jonka
johtoon Varanko nimitettiin. Yhdistykseen
hyväksyttiin kaikki HeMen 17 vuotta
täyttäneet partiojohtajat.
Yhdistyksen
puheenjohtajana Varanko paukutti nuijaa 11
vuoden ajan aina vuoteen 1946.
Suomen Partiopoikaliiton Helsingin piirin
perustettiin samana vuonna kuin Johtajisto
ry. SPPL:n Helsingin piirin perustavassa
kokouksessa Mänkijät määräsivät tahdin, kun
kokouksessa oli edustettuna kaikki kolme
Metsänkävijöiden
veljesjoukkoa
ja
puheenjohtajan nuijaa heilutti Erkki Varanko.
Yksimielisellä enemmistöllä SPPL:lle päätettiin
ehdottaa piirinjohtajaksi mänkijä Ilmari
Homia.
Lähes
suora
lainaus
HeMen
60vuotisjuhlajulkaisusta
“Lapsenkengistä

konkariksi”. Kirjoittaja prof. Eino E. Suolahti.
Erkki Varanko oli toisella tavalla ihanne
nuorille mänkijöille kuin Ilmari Vainio.
Varangossa oli sitä suomalaista turvallisuutta
ja varmuutta, jota tarvittiin silloin, kun oli
kysymys nuoren itsestään vielä epäselvillä
olevan psyyken muovaamisesta. Hän oli
miehekäs ja esikuvaksi kelpaava.
Oli tärkeää, että E. Varanko jaksoi niinkin
kauan Helsingin Metsänkävijäin johdossa,
sillä vasta 1930-luvun lopussa partioliike
alkoi sijoittua niihin uomiinsa, joissa se
sittemmin on voinut toimia. Valtiovalta ja
myös kunnallinen virkavalta on ottanut
partiotoiminnan
aivan
toisella
tavalla
suojelukseensa
kuin
aikaisemmin,
ja
partiotyön tukeminen on tullut paljon
kiistattomammaksi kuin niinä vuosina, jolloin
sen sijoittuminen yhteiskunnan kenttään oli
vielä kyseenalainen.
Erkki Varangon miehekäs hahmo antoi
yhteiskunnan tukipylväille luottamusta siihen,
että partiotyö ei ole pelkästään pikkupoikien
toimintaa leikkimielessä, vaan että siihen
sisältyy huomattava annos yhteiskunnallista
rakennustyötä tulevaisuutta silmällä pitäen.

LKM I & II
30.3- 1.4
Komiolla
tapahtuneen
vaikean
ja
mielikuvitusta vaativan kirjallisen osion
jälkeen lähdettiin kävelemään dösälle,
missattiin se ja mentiin seuraavien kanssa
samalla. Perillä Karprintillä alettiin valua
hiekkakuopille päin ja päästiin perille ilman
(suurempia) vastoinkäymisiä. Pystytettiin

Tehtäviä partiossa:
· Helsingin Metsänkävijöiden lpkj 1923-35
· Helsingin Metsänkävijät Johtajisto ry:n pj
1935-46
· SPL:n liittoneuvoston jäsen
· SPPL:n johtokunnan jäsen
· SPPL:n taloudenhoitaja
· SPPL:n talousvaliokunnan pj
Huomionosoituksia:
· Helsingin Metsänkävijöiden kunniajäsen
nro2
· Helsingin Metsänkävijöiden
kunniapuheenjohtaja nro2
· Suurmänkijä nro3
· Hopeasusi nro14
Lähteet:
· HeMen 30-vuotisjuhlajulkaisu “Pojasta
mieheksi sinivalkoisin tunnuksin”
· HeMen 60-vuotisjuhlajulkaisu
“Lapsenkengistä konkariksi”
· “Pojat Partiossa”, Pääkaupunkiseudun
partiopoikatoiminnan historia

kympit ja tiipii ja alettiin valmistautua
yösuunnistukseen.
Harhailtiin
metsässä
jonkun
aikaa,
etsittiin
rasteja
(kiitti
nelosrastin pöllimisestä karhu!) ja palattiin
hiekkakuopille
nukkumaan.
Lauantaina
lähdettiin suunnistamaan yksin. Ensin
mummusaleille
ja
siitä
vielä
rastien
saattelemana kämpälle. Syötiin ja tehtiin
vielä jotain, en muista mitä ja sitten
saunaan.
Sunnuntaina oli kakkosten suunnistus ja
varmaan jotain muutakin. Siivottiin ja
lähdettiin. Hyvä työkin tehtiin varmaan
jossain välissä.
IIPPU
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Kihokasvo
Tällä kertaa Kihon tenttauksen
kohteeksi joutui namein naali Siiseli,
eli Siiri Rekola. Hänet tavoitimme
noin kolmannella soitolla:

Siiri "siiseli" Rekola
s.1994
vartiolainen
S

i

i

Hei Siiri, kuinka hyrrää?
Hyvin.
Partionaloitusvuotesi
ja
nykyinen
olotila?
Eli mä alotin partion 4 v sitte ja hemeen tulin
2 vuotta sitte ja nyt vartiolaisena naaleissa.
Siviilisääty?
Single
Mitä teet vapaa-ajallasi partion ohessa?
Oon kavereiden kaa, lenkkeilen ja harrastan
uintia.
Kerroppa joku hauska tapasi?
Tyhmäilen kavereiden kanssa
No entäs lempipartioruokasi?
Emmä tiiä, aika monta. ehkä lämppärit
kuitenkin.
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Kerro partiovitsi?
(Siiri ei keksi ja rupeaa huhuilemaan Iipulta
vitsikirjaa) No onks pakko vastata, öhh
No ei tartte.
Sitten
ultimaalisesti
paras
partiokokemuksesi?
Vj-kurssi oli mahtava ja meccala toki.
Nyt vielä sanaleikki loppuun, sano sana
joka alkaa
K:lla koira
A:lla asia
L:llä lumi
S:llä siiri

Kiitos ja oikein makoisaa kesälomaa!
LOHI

90 -vuotisjuhlat
Aikamoinen kakku...

Koostumuksestani oli taisteltu jo pidempään
koko kevään ajan. Kaikilla oli oma
mielipiteensä siitä, miten juuri minusta tulisi
juhlan ehdoton kuningas. Jotkut pitivät
itsestään
selvyytenä,
että
minut
täytettäisiin vadelmalla ja kermalla, kun
toisille hedelmät ja mousse olivat selkeästi
ainoat oikeat täytteet. Pitkän väännön
jälkeen ei yhteisymmärrystä syntynyt,
kovapäisiä nuo suunnittelijat, sanon minä!
Lopulta
itse
leipurimestarit
tekivät
diktaattorin päätöksen ja hyvä niin, sillä
muuten en varmaan olisi koskaan edes
valmistunut!
Tuleva juhla jännitti etukäteen. Olin edellisen
päivän hermorauniona, kun kymmeniä
pellillisiä paistettiin ja levyt toisten jälkeen
pinottiin ja väliin ladottiin mitä herkullisimpia
aineksia. En uskonut kaiken valmistuvan
ajoissa, mutta nähtiinhän se, että olin
väärässä.
Kun tuo pitkään odotettu lauantaiaamu
koitti, ajatukseni olivat ristiriitaiset. Entä jos
tyydyttäisikään juhlaväen makuhermojen
mankuvia vaatimuksia entä jos ulkonäköni ei
olisikaan kutsuvan herkullinen. En kestänyt
ajatusta siitä kuinka epämiellyttävyyteni
lässäyttäisi koko tunnelman. Pidin peukkuja
pystyssä ja toivoin hartaasti, että kaikki
menisi niin kuin oli toivottu.
Hermostuneisuuttani lisäsi se, kun sain
kuulla, että salin puolella kaikki ei ollut
sujunut aivan toivotulla tavalla. Juontajat
olivat
tunkeutuneet
lavalle
väärässä
kohdassa ja erheellisesti ilmoitelleet aivan
höpön pöppöä ja pöpön löppöä. Suurimmilta
osilta ohjelmallinen osuus oli kaiketi
onnistunut hyvin. Varsinkin veljesjoukkojen
tekemiä spektaakkeleja kiiteltiin ja niiden
energiaa
pursuavasta
esiintymistyylistä
puhuttiin paljon! Tietenkin lippukunta sai
myös lahjoja näin syntymäpäivänsä kunniaksi
ja ei ansioituneita hemeläisiä myöskään
unohdettu. Kuulinpa huhua, että Suomen
Turusta asti oli tuotu soittokunta vain tämän
päivän kunniaksi. Tarkemmin ajatellen uskon,
että se tuotiin lähinnä kunnioittamaan
minua?

Kun salissa elettiin juhlan loppusuoraa, minut
laitettiin juhlakuntoon. Sain ylleni valkean
peitteen ja kaiken komeuden huippuna oli
suuri HeMe-karhu. Voi, miten upealta tuntui
kantaa tuota hienoa kuvaa ja odotella salista
purkautuvaa ihmismassaa. Lopulta koitti
jännittävä hetki, jolloin minut pantiin
koetukselle. Ensimmäinen ahne pikku kolkka
saapui partiopaita prässättynä ja kädet
ojossa minua kohti. Vastaanotto oli lämmin ja
tunsin itseni voittajaksi!
Monet mänkijät löysivät tiensä luokseni,
vaikka osa ei millään meinannut päästä
herkuttelemaan asti, kun oli liika tuttuja
tavattavana ja vielä enemmän tarinoita
kerrottavana. Mahtaa olla, että suurimmat
herkkusuut saivat kaksikin palaa ennen kuin
kaikki olivat minua edes huomanneet.
Nautiskelin juhlan tunnelmasta: lämmin henki
ja iloinen ilmapiiri velloivat ympärilläni.
Mänkijähuiveja oli lähes silmäkantamattomiin
ja vaikutti, että aika moni oli ottanut itseään
niskasta kiinni ja saapunut paikalle.
Osa vieraista ei sitten meinannut lähteä
kulumallakaan.
Aulaan
väsättyjä
esittelypisteitä ihailtiin ja vielä pientä
herkkupalaa tultiin nöyrästi pyytämään.
Lopulta ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin
laittaa kaikille halukkaille mukaan vähän
makeaa. Ja niin pikku hiljaa rupesivat
viimeisetkin juhlijat lähtemään. En tiennyt
mitä ajatella. Niin nopeasti oli kulunut tämä
kauan valmisteltu juhla, joka oli loppujen
lopuksi onnistunut hyvin tai melkeinpä todella
hyvin! En kuitenkaan voinut estää haikeutta
nousemasta pintaan, sillä siihen menisi
varmasti kymmenen vuotta ennen kuin
seuraavan kerran näin paljon hemeläisiä ja
heidän ystäviään kokoontuisi taas samaan
paikkaan.
Tärkeintä kuitenkin, että minusta pidettiin ja
mitä olisikaan juhla ilman kakkua? Varmaankin
vähän sama kuin partio ilman HeMeä!
N IPSU
PS. Kiitos Piparille ja Pampulle ehdottoman
upeasta tarjoilusta!
7
Kiho 2-2007

Ansioituneita
90-vuotisjuhlassa muistettiin ansiokkaita hemeläisiä. Kaikille heille yhteistä oli esimerkillinen
partioura ja kiinnostus lippukuntamme toimintaan "aktiiviuran" jälkeen, ei sillä etteivät he
enää olisi aktiivisia...

Ovela on jakanut omaa aktiivista ja
monipuolista kokemustaan erilaisilla kursseilla,
niin piirin kuin keskusjärjestötasollakin.
Kouluttaessa Ovela on päässyt jakamaan sitä
valtavaa partiopääomaa, jonka hän on
ehtinyt kerätä HeMessä etenkin 1990-luvulla
eri
johtajatehtävissä,
ja
joka
on
luonnollisestikin
karttunut
aktiivisen
partiotoiminnan jatkuessa. Ovela toimi
Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten
koulutusryhmässä koulutusohjaajana 20002005,
josta
2001-2003
piirin
koulutusministerinä
ja
2004-2005
koulutusryhmän varapuheenjohtajana.
Ovelan mänkijähenkisyyttä kuvaa myös se,
että hänellä on aina riittänyt aikaa retkeilyyn
myös
aktiivisen
partiojohtajauran
ulkopuolella. Silloin kun Ovela ei ole ollut
vartion, lippukunnan tai piirin leirillä, retkellä
tai vaelluksella, on hänet hyvin saattanut
löytää valloittamasta Ruotsin korkeinta
huippua Kebnekaisea tai tutustumassa
Suomen kauniiseen saaristoon joko veneillen
tai hiihdellen. Myös partiotaitokilpailut ovat
olleet Ovelan sydäntä lähellä.

Kultainen Suurmänkijämerkki 69
Ovela, Olli Järvinen
Ovela on liittynyt HeMeen 1982 ja on käynyt
koko
lippukunnan
johtamisjärjestelmän
pivonjohtajasta lippukunnanjohtajaksi asti.
Hänet on palkittu aktiivisesta ja aattellisesta
toiminnasta usealla ansiomerkillä, muun
muassa I-luokan Mannerheim-soljella ja
Hopeisella Karhunkäpälällä.
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Ovelan toiminnan painopisteinä näkyivät jo
veljesjoukonjohtaja- ja lippukunnanjohtajakausilla mänkijyydelle ja partioaatteelle
keskeiset
osa-alueet,
joita
hän
toi
lippukunnassa
esille
niin
nuorempia
johtajapolvia tukien ja ohjaten kuin myös
itse omia projekteja tehden.
Kiho 2-2007

Ovela on omaksunut partioaatteen ja
mänkijyyden sisällön ja jakanut sitä piirissä ja
erilaisilla keskusjärjestön kursseilla. Hän on
luonut piirille keinon ohjata lippukuntien
toimintaa yhteisellä toimintakilpailulla. Ovela
toimi tämän lippukuntakilpailun johtajana ja
tavoitteeksi hän asetti saada lippukuntia
toteuttamaan partio-ohjelmaa ja käyttämään
luontoa paremmin hyödyksi arkipäivän
toiminnassa.
Ovela on esimerkillinen partiojohtaja
mänkijä koko sydämeltään.

ja

Kunniajäsen nro18
PePe, Mikko Aimola
PePe liittyi HeMeen 1965 ja on ensi hetkestä
lähtien ollut sydämeltään puhdas mänkijä.
Aktiiviaikanaan
hän
antoi
eniten
partiopoikaveljesjoukolle
toimien
vartionjohtajuuden
jälkeen
joukkueenjohtajana
ja
edelleen
partiopoikaveljesjoukonjohtajana.
Myöhemmin
PePe
toimi
lippukunnan
keulakuvana
johtaen
HeMeä
selkeällä
otteella tavoitteenaan pitää laadukasta
partiotoimintaa yllä ja luontevana työkaluna
hän käytti kolkka- ja vartio-ohjelmia.
Lopetettuaan lippukunnanjohtajana, PePe
alkoi siirtyä vähitellen taustajoukkoihin,
joissa hän edelleen vahvasti vaikuttaa.
Kämppäisäntänä toimiminen oli hyvää
jäähdyttelyä henkisesti rankan aktiiviuran
jälkeen, koska kämpän kautta kosketus
lippukunnan tilaan säilyi.
Usean konkarin jäädessä pois kaikesta
lippukunnan toiminnasta, PePe on vuosittain
kunnioittanut
HeMeä
läsnäolollaan
Itsenäisyyspäivänjuhlassa,
tukenut
myyjäisissä ja kerännyt mainoksia Kihoon.
PePen on voinut myös nähdä useasti
sinivalkoisessa asussa Jukolan viestiä ja
lätkimässä sulkapalloa HeMe Open –
sulkapalloturnauksessa.
PePen johdolla Rullarit ovat perustaneet
rahaston, josta he kohdistavat huomattavia
taloudellisia
avustuksia
lippukunnan
toimintaan vuosittain.
PePen aloitteesta teema-Kiho on nyt
julkaistu yhden kerran ja toivon mukaan
tämä otetaan lippukunnan perinteeksi, koska
kuten hän on sanonut, niin joka vuosi
vaihtuvalla teemalla kerätään arvokasta
tietoa HeMen historiasta.
Reilu vuosi sitten PePe ryhtyi kahden muun
konkarin
kanssa
elvyttämään
Konkariveljesjoukkoa, koska he huomasivat
konkareiden etääntyneen lippukunnasta
liikaa.
5.12.2006
MK:n
päätöksellä
perustettiin Konkariveljesjoukon toimintaa
koordinoimaan Harmaa Savu, johon PePe
itseoikeutetusti
kuuluu
neljän
muun
lippukuntalaisen kanssa. Harmaan Savun
tärkeimmiksi
tehtäviksi
luokiteltiin
Konkariveljesjoukon ja lippukunnan välinen
yhteydenpito, konkareiden yhteystietojen
kerääminen
ja
ylläpitäminen
sekä

konkaritapahtumien järjestäminen.
Samassa yhteydessä HeMelle perustettiin
juhlarahasto, jonka hoitokuntaan PePe
kuuluu. Juhlarahaston tavoitteena on kerätä
pääomaa vuoden ajan, jonka jälkeen
kartuttaa sitä ja muutaman vuoden päästä
ruveta jakamaan vuosittain avustuksia
aatekasvatukseen,
koulutukseen
tai
erätoimintaan.
Nuorisokasvatus on ollut muullakin tapaa
lähellä PePen sydäntä, sillä hän toimi
jalkapallon juniorijoukkueiden valmentajana
11 vuoden ajan. Samalla hän vastasi
jalkapalloseuran valmentajien koulutuksesta.
PePe on oman aikakautensa suuri vaikuttaja
ja hän on ymmärtänyt, että johtajuus ei lopu
siihen, kun pesti loppuu, vaan johtajan rooli
jatkuu
koko
elämän.
Hänen
omin
tunnuslauseensa on “Kerran mänkijä, aina
mänkijä”, ja tämän elämännuoran mukaan
hän on toiminut, niin siviilissä kuin
partiokavereidensa joukossa.
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Merikallio-Lindmark –rahasto on HeMen
kaukoretkeilytoiminnan tukemista varten
perustettu rahasto. Wekku on ollut tämän
rahaston
hoitokunnan
jäsen
yli
vuosikymmenen ja hoitanut sen taloutta ja
jakanut avustuksia aktiivisille ulkomaan- ja
lapinmatkaajille.
Wekun apua tarvittiin, kun M. Vahanen
Oy:lle perustettiin rahasto vuonna 2005.
Hän toimi välikätenä yrityksen hallituksen ja
Mörisevän Karhun kanssa ja loppujen lopuksi
työsti myös säännöt rahastolle.
Kuten jo aiemmin todettua, Wekkua kiinnosti
jo nuorena urheilu ja hän on jatkanut tätä
harrastusta myös myöhemmällä iällä, ja
hänet tiedetäänkin ahkerana lenkkeilijänä.
Hän on ollut vuosien ajan lyömätön HeMe
Open –sulkapalloturnauksessa ja osallistunut
lähes vuosittain Jukolan viestiin. Tämä
esimerkillinen toiminta on saanut myös muita
konkareita saapumaan urheilun merkeissä
viettämään
hyvää
aikaa
vanhojen
kavereiden kanssa.

Kunniajäsen nro19
Wekku, Kari Pankka
Wekku oli aktiiviaikanaan lippukunnan
tukipilareita, mistä kertoo etenkin se, että
hän toimi yhteensä neljän vuoden ajan
lippukunnanjohtajan
apulaisena,
joista
samanaikaisesti
kaksi
vuotta
vaeltajaveljesjoukonjohtajana. Toimintansa
linja Wekulla oli selvä: partiourheilu. Hän
olikin kova suunnistaja ja tuttu näky
partiotaitokilpailuissa.
Hektisten hallitusvuosien jälkeen Wekku
jäähdytteli partiotoimintaa kämppäisäntänä
vuosien ajan.
Wekulla on vankka kokemus hallinnon
koukeroista usean hallitusvuotensa ansiosta
sekä omasta ammatillisesta suuntauksestaan
johtuen.
Hän
tuki
HeMeä
toimien
tilintarkastajana usean vuoden, josta häntä
palkittiin
Lippukunnan
Hopeisella
kiitollisuusmitalilla vuonna 1994.

10

Konkarikilta Rullarit on jakanut vuosittain
Itsenäisyyspäivänjuhlassa
taloudellista
avustusta lippukunnalle ja Wekku on tämän
killan yksi yhdeksästä jäsenestä.
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Wekku
on
laajentanut
työkenttäänsä
myöhemmällä
iällään
nuorison
urheilukasvatuksessa
toimien
jalkapalloseuran
juniorijoukkueen
joukkueenjohtajana useiden vuosien ajan
järjestäen loistavat puitteet nuorille liikunnan
ja hyvinvoinnin saralla.
Wekku on ollut koko aikuisikänsä ajan
kiinnostunut HeMen toiminnasta ja toiminnan
laadusta ollen koko ajan aktiivijohtajista vain
huutoetäisyyden päässä, jos joku on
tarvinnut apua talouden pyörittämisessä tai
tarvinnut
neuvoja
rahastojen
hoidon
suhteen.

Hopeinen karhunkäpälä nro 33
Perda, Perttu Aimola
Perda liittyi Helsingin Metsänkävijöihin 15
vuotta sitten kolkaksi Sudenpentuihin.
Kolkista hän siirtyi Hirvien kautta Sopuleihin
ja
lopulta
vartionjohtajan
apulaiseksi
kahdeksi vuodeksi kyseiseen vartioon.
Johtajistossa
Perda
löysi
paikkansa
kolkkajohtajistosta
josta
hänet
pian
nostettiin
hallitukseen
sihteeriksi.
Hallitukseen Perda onkin sen jälkeen jäänyt,
eli hallitusvuosia on takana jo kuusi
kokonaista. Kolme edellistä vuotta Perda
johti
lippukunnan
toimintaa
lippukunnanjohtajan
valtaistuimelta.
Lippukunnanjohtaja-aikanaan
Perda
on
pyrkinyt kehittämään lippukunnan toimintaa
eteenpäin,
mutta
samalla
perinteitä
kunnioittaen.
Hänen
johdollaan
on
valmisteltu niin partio-ohjelman päivittämistä
kuin
lippukunnan
keskipitkäntähtäimen
suunnitelmaa. Viimeiset pari vuotta Perda on
laajentanut
toiminta-aluettaan
Suomen
Metsänkävijöihin, vaikuttaessaan SuMen
sihteeristössä. Perda on aktiivinen mänkijä,
joka ammentaa toimintaansa virikkeitä
partion aatteelliselta puolelta sekä pitkistä
perinteistä.

Otso nro 6
Satu Pasanen
Satu liittyi Vanhempainneuvoston toimintaan
vuonna 2001 kun hänen molemmat lapsensa
olivat aktiivisia kolkkia. Oltuaan puoli vuotta
jäsenenä VaNessa, otti hän rohkeasti
vetovastuun VaNen toiminnasta, ja oli viisi
vuotta puheenjohtaja.
Satun puheenjohtaja-aikana VaNen toiminta
kehittyi ja uusia varainhankintamuotoja
keksittiin vanhojen rinnalle. Satu halusi
myös, että vanhemmat tutustuvat lastensa
harrastukseen,
joten
VaNe
osallistui
viikonlopun
ajaksi
kämpän
kunniaksi
järjestetylle yhteisleirille, Karhukalliolle.
Satun tarmon ja oma-aloitteisuuden ansiosta
Vanhempainneuvosto ja lippukunta ovat
lähentyneet viimeisten vuosien aikana ja
toivottavasti tämä suuntaus jatkuu vaikka
Satu siirtyykin syrjään VaNen toiminnasta.
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II-luokan Mannerheim-solki
Nipsu, Riikka Väliahde
14-vuotiaana Nipsu aloitti johtajauransa
HeMessä, kun hänestä tehtiin Naalien
vartionjohtajan
apulainen.
Vuotta
myöhemmin hänestä tuli vartionjohtaja.
VJ:nä Nipsu loi Naaleihin ainutlaatuisen
hengen, joka näkyy edelleenkin, vaikka Nipsu
onkin siirtynyt partiourallaan eteenpäin.
Vartionjohtajana
Nipsu
suunnitteli
määrätietoisella
ja
luovalla
tyylillään
ryhmälleen toimintaa ja toteutti sen pirteällä
otteella.
Nyt Nipsu on toiminut kaksi vuotta
kolkkajohtajana, josta viimeisen vuoden
veljesjoukonjohtajana. Niin kolkat kuin
kolkkajohtajatkin pitävät Nipsusta ja hänellä
on virtaa ja ideoita vaikka toisille jakaa.
Nipsu tahtoo kehittyä ja kasvaa, ja onkin
ottanut aina vaan vastuullisempia tehtäviä.
Nipsulla on ehtymätön ideavarasto ja aivan
uskomaton
taito
toimia
ryhmässä
suunnitellen ja toteuttaen ohjelmaa. Hän
johtaa kolkkia kuin vanha tekijä ja taitaa
vertaisjohtajuuden salat. Muutamalla sanalla
sanoen hänen kanssaan on mukavaa ja
piristävää tehdä partiotyötä, ja miltäpä
tuntuisi retki ilman Nipsun hersyvää naurua…

Kunnioittakaamme
ansioituneita pitkällä
Haa-huudolla!
12
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Kämppätalkoot 4 -6.5
Perinteiset
kämppätalkoomme
alkoivat
perjantaina
Komiolta.
Maksimoimme
tehokkuutemme jakautumalla pienempiin
tiimeihin: läävä, kauppa, K-Rauta ja Matti
Myöhäiset. Maalina toimi Kämppä, jonne
kaikki ennemmin tai myöhemmin saapuivat.
Palkinnoksi oli iltapala ja lämmin makuupussi.
Lauantaiaamu
alkoi
tutulla
rutiinilla:
aamupalalla ja lipunnostolla. Ja eikun
hommiin. Tämän kerran urakkaan kuului mm.
ikkunapokien ja lipputangon maalaus,
myrskäreiden kunnostus, saunan lauteiden
pesu, ylä- ja alaliiterin siivous ja uuden
polttopuujärjestelmän rakentaminen

alaliiteriin
(huom.
toinen
kotimainen
huomioitu opaskyltissä!) Illalla pääsimme
nauttimaan saunasta ja herkullisista yrtti- ja
valkosipulivoipatongeista.
Olet
taitava,
Perda!
Sunnuntaina viimeisteltiin aikaansaannokset
ja
siivottiin
tehokkaasti.
Lopuksi
joukkueemme
hajaantui
jälleen.
Kulkuvälineenä auto ja maalina koti.
Palkintona lämmin suihku ja äidin tekemä
ruoka.
J ESSI
K UVA :PS
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KELJUT KONNAT 14.4.
Klo 12.00 kolkat saapuivat Komiolle vielä
tietämättöminä siitä mitä jännittävää päivä
toisi tullessaan. Paikalle saapui juuri ajallaan
sopivasti kolkkia päivän haasteisiin. Heillä oli
varusteinaan isot mustat jätesäkit, sekin oli
vielä arvoitus mihin he niitä tarvitsivat.
Kolkat jaettiin kahteen ryhmään, poikien ja
tyttöjen
ryhmiin,
ja
heille
annettiin
kirjekuoret, jossa selvisi minne heidän piti
mennä.
Ensimmäiseksi he suuntasivat Komiolta
viereiselle Pohjolan kentälle. Heidän oli
käytettävä apunaan jätesäkkejä, jotka
toimivat suojapukuina. Siellä heitä vastaan
tuli niinku kaks hemeläistä, jotka olivat ihan
sairasta pissistä, siis ihan oikeasti ne oli ihan
sika liisoja. Paikalla oli myös lääkäri, joka oli
hädissään ja kertoi, että hemeläisiin oli
levinnyt
pissistauti.
Siis
epäpartiomaisuustauti,
pojat
ja
tytöt
muuttuivat pissiksiksi ja fruittareiksi. He
tekivät kaiken mitä partiolaiset eivät voisi
koskaan tehdä, vaikka olivat oikeasti
partiossa. Siinä olikin kolkilla haaste: kuinka
pelastaa lippukuntamme tällaiselta tuholta.
Kolkat saivat myös kirjekuoren, jossa oli
vihje matkan jatkamiseen.
Seuraavaksi he päätyivät huoneeseen,
jossa oli vain himmeä valo valaisemassa.
Huoneessa oli myös ennustaja, joka auttoi
kolkkia ennustamalla. Hän antoi myös taika
ainetta (karkkeja), jotka auttoivat heitä
matkalla.
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Vihje johdatti kolkat puistoon, joka oli siis
Viiripuisto.
Siellä
heitä
odotti
hullu
pissishemeläinen, joka juoksenteli ympäri
puistoa, hänen seurassaan oli lääkäri.
Lääkäri ei voinut koskea heme:läiseen,
koska hänellä ei ollut suojapukua. Mutta
onneksi
rohkeat
kolkkamme
tulivat
auttamaan. Heidän tehtävänään oli saada
henkinauha sairaasta pois. Niin he sitten
onnistuivat ja matka jatkui. Reitti oli huiman
jännä ja kolkat seurasivat henkinauhaa plus
maassa olevia jälkiä. Matka oli haastava,
mutta vihdoin he saapuivat Tilkan kololle,
joka on kaikkien vartiolaisten rakas kolo,
melkeinpä meille kuin koti. Siellä he pukivat
suojapukunsa päälle erittäin tiukasti, koska
heidän tehtävänään oli saada erittäin vanha
lehtileike pois. Eikä siinä vielä kaikki,
lehtileike oli aivan epäpartiomaisuustaudin
bakteereissa, joten siihen koskeminen ei
käynyt ilma suojapukua. Lehtileike oli
Kiho 2-2007

lippukuntamme perustamisvuosilta. Siinä luki,
että samankaltainen tauti oli vallinnut
lippukunnassamme myös vuosia sitten.
Lehtileike kertoi myös miten selvitä taudista
ja niin kolkat lähtivät kiireesti Komionkololle
päin. Sinne kolkat matkasivat silmät
sidottuina jollain nopeasti kiitävällä koneella.
Saavuttuaan Komiolle he tiesivät jo hyvin
mitä tehdä. Kaikki sairastuneet hemeläiset oli
saatava samaan paikkaan, heidän huivinsa oli
sidottava
yhteen
ja
kieputettava
sairastuneiden ympärille. Sitten viimeiseksi
vielä, kaikkien täytyi laulaa yhdessä laulu,
Tää ystävyys ei raukene. Ja niin urheat
kolkat olivat taas toimineet urheasti
selvittäessään ja pelastaessaan hemeläisiä
vaivanneen sairauden. Siitä saamme kiittää
heitä, miten lippukunnallemme olisikaan
käynyt ilman rohkeita kolkkiamme?
JOTAIN
RAKAS

TAPAHTUNEEN

UNIKKONNE

SUUNTAISTA

SELITTÄNYT:

Eräänä keväisenä lauantaina HeMeläiset
joutuivat
koetukselle
jälleen
kerran.
Lippukuntaamme
oli
iskenyt
ANTIPARTIOLAISUUS –virus! Tämä kamala
tauti levisi ruton lailla johtajien keskuudessa.
Kaikki tartunnan saaneet käyttäytyivät kuin
eivät olisi kuulleetkaan koko sanaa partio ja
muuttuivat pissiksiksi ja fruideiksi (=nimitys,
jota
käytetään
yleensä
“massatyyliin”
pukeutuvista, runsaasti alkoholia käyttävistä,
rumasti puhuvista nuorista).
Onneksi kaiken tämän kauheuden keskelle
saapuivat uljaat ja urheat kolkkamme. He
tarttuivat heti tuumasta toimeen ja lähtivät
taistelemaan tautia vastaan jätesäkeillä
suojautuneena. Kolkat etsivät johtolankoja,
mm.
epäilyttävältä
ennustajalta
ja
kummalliselta henkinauhojen kerääjältä,
mutta vasta 1800-luvulta peräisin olevan
artikkelin avulla löysivät ratkaisun taudin
parantamiseksi. Näppärinä kolkkina he
suuntasivat Komiolle ja keräsivät kaikki
tartunnan saaneet piiriin partiohuiveillaan
laulaen samalla “Tää ystävyys ei raukene…”.
Tämän yhteistyön voiman vaikutuksesta
kolkkamme pelastivat sairaat johtajat ja
samalla lippukunnan tulevaisuuden!
Lopuksi jäimme kaikki odottelemaan hakevia
vanhempia leikkien parissa.
MUISTELI:

FIXU

Paraati 22.4
Kokoonnuimme Kaivarin ravintolan edessä
normaalin tapaan harjoittelemaan, että
varmasti taas valloittaisimme katsojat
suorilla
riveillämme.
Porukkaa
olikin
kohtalaisesti
ja
niin
aloitimme
harjoituksemme.
Kun kaaos oli hallinnassa, söimme hieman
välipalaa,
että
jaksaisimme
marssia.
Rutiineista
poiketen
ei
ollutkaan
makaronisalaattia vaan karjalanpiirakoita
munavoin kera. Nam!

Parin muun laulun, puheiden ja palkintojen
jaon jälkeen alkoi itse marssi, joka sujui
ongelmitta. Tuttu mummokin oli taas
kannustamassa Hemeä.
Saavuimme kaikki paraatin päätökseen
Olympia-terminaalille, josta jokainen sitten
lähti kotiin.
N INNI

Syysretki 1.-3. 9

Lähestyessämme Senaatintoria alkoi tuttu
laulu soimaan kajareista ja laulajatkin
kuulostivat kovin tutuilta. Fixu ja Almihan
siellä Tuomionkirkon portailla Puuman
säestyksellä lauloivat Kesis-laulua!
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-zûberJERMURETKI 27-29.4
Perjantai:
Jermut ja muutama johtaja treffasivat
Kampissa tuossa iltapäivällä. Jännittyneet, ei
enää niin pienet jermut, odottivat pääsyä
bussiin ja pitkää kävelymatkaansa kohti
tuntematonta. Askel toisensa perään vihdoin
saavuttiin
päämäärään:
upean
järven
rantaan, jonka kaikki tietysti tunsivat
Valkjärveksi!
Laavujen
rakentelu
ja
notskikeppien tahditon etsiskely alkoi, ja
ihanaksi yllätykseksi myös Puuma ja Riepu
saapuivat järvelle. Syötiin makkaraa ja
maiskuteltiin
avaruusbanaaneja.
Ilta
fiilisteltiin laulamalla Puuman opettamaa
versiota Tuhannen yötä -biisistä.
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Lauantai:
Aamulla herättiin ihanaan auringonpaisteen
ja hentoon tuulenvireeseen. Toisin sanoen
poikien laavu oli tuulen mukana melkein
lähtenyt paikoiltaan; tarina ei kerro kuka
laavun rakensi. Trankuilla tehtiin aamupala ja
lähtö oli kahdessa eri ryhmässä kämpälle.
Leikittiin sitten eri leikkejä ja ratkottiin monia
erilaisia aivopähkinöitä. Kämpällä taas vähän
syötiin jotain erittäin hyvää ruokaa ja alettiin
kohta valmistautua rastiradalle. Rastit
kertoivat eri vartioiden eläimistä ja niiden
tavoista.
Lööbailtiin
Kämpällä
valmistellessamme taas erittäin maittavaa
ruokaa. Sitten oli vuorossa tyttöjen sauna ja
poikien ruoka. VAIHTO! Tyttöjen ruoka,

poikien sauna. Kun kaikilla oli lämmin päästiin
vielä tunnelmoimaan iltanuotiolle. Leijonia,
leipureita, lettuja. Ah, miten iltanuotio tuo
fiilistä elämään! Osmaritkin valmistettiin
taidolla ja tyylillä notskilla. Vuorossa
hampipesu, jonka jälkeen kuultiin erittäin
pelottava ja todella jännittävä tarina eräästä
pojasta, joka piti erityisen paljon Kimparin
maastosta,
erityisesti
yhdestä
isosta
kivestä. Hipsittiin ylös valmistautumaan
nukkumaan…

joita sitten syötiin ja upea aurinkoinen +
todella lämmin päivä, oli kaikilla hyvä mieli jo
herätessään. Kaikki asiat tehtiin erittäin
ripeästi ja päästiin jälleen kävelylle kohti
bussipysäkkiä.
Ikävä
kyllä
taidettiin
myöhästyä ensimmäisestä bussista (joka oli
kyllä liikojen suklaataukojen vika!). Mutta se
ei ketään haitannut ja bussipysäkillä leikittiin
vielä monet kerrat leipuri Hiivaa kaikilla
mahdollisilla tavoilla. Myös Tuhannen yötä laulua laulettiin tahdittoman monta kertaa!!

Sunnuntai:
Herätys, lipunnosto, aamupala ja raivokas
siivous antoivat inspiraation sunnuntain
aloitukselle. Ja jos vielä mainitaan lihapiirakat

RAKKAUDELLA:

RIEPU
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Mänkijämieli

Tällä palstalla julkaistaan tasaisin väliajoin
kolumni -tai mielipidekirjoitus lippukuntamme
entisen tai nykyisen jäsenen kirjoittamana.

Viitasaarelta,iltaa!
En suinkaan ole mikään juttunikkari, mutta
kuitenkin: Pieni muistelus 1950-luvun
jälkipuoliskolta omalta vj-kaudeltani. Tuolloin
oli tapana, että Kimparin maastossa
järjestettiin
pääsiäislomien
aikana
vartionjohtajien pääsiäiskilpailu, ja tuona
kyseisenä kertana vielä pääsiäisvaellus
kilpailun päälle. Eiköhän kuitenkin yö nukuttu
välillä, luulisin näin. 50-luvun pääsiäiskelit
olivat yleensä kurjat: suojaa, räntää,
vettäkin ja väliin pakkasasteita. Lunta oli
väliin paksustikin, ja sosemuotoisena.
Varustepuolessa oli näin jälkikäteen arvioiden
paljonkin toivomisen varaa: huopavuorattua
kumisaapasta ei vielä ollut kehitetty,
monokengän varsi oli auttamattoman matala,
osalla porukasta kärkisiteet ym. Sukset
kuitenkin olivat lähempänä totuutta kuin
nykyisin, ne kantoivat jotenkuten ainakin
valmista uraa hiihtäessä, ladunaukaisijoita
piti vaihtaa aika usein... Kellään ei
kuitenkaan ollut varsinaisia metsäsuksia,
mistäpä niitä kaupunkilaispojilla...
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Martti “Raakku” Virolainen johti porukkaa,
reitti
suuntasi
ensimmäisenä
päivänä
Kimparilta itään Palojoen yli Veikkolan järville,
sitten pohjoiseen kohti Nuuksion perämehtiä.
Muistiin
ei
ole
jäänyt
iltapäivän
yksityiskohtia, mutta illalla tultiin jonkin
pikkujärven rantaan märkinä ja kuitteina.
Paikalla oli (saattaapa olla vieläkin?)
reserviläisten maja, lämpimänä ja asuttuna,
no vot! Mutta, mutta, jos pieni toivonkipinä
lämpimästä kämpästä ehti syttyä itse kunkin
aatoksissa, se koki tylyn lopun: eihän nyt
tietenkään
mänkijät
kämppään,
vaan
umpilaavuihin kämpän viereen! No, pienen
marinan jälkeen lusikka oikein päin käteen ja
umpilaavut,muistaakseni 2 kpl, pystyyn.
Tuona
iltana/iltayönä
Raakku
osoitti
vakuuttavasti olevansa erätaidoissa meitä
muita hollin matkaa edellä: polttopuina oli
toki koivuhalkoja, mutta jäisinä ne eivät
paljoa mieltä ylentäneet, vaan Raakku teki
tulet alta aikayksikön! Kuluiko tikkuja 1 vai 2,
sillä ei niin merkitystä, mutta puolessa
tunnissa emme enää olleet köyhiä, eikä
kipeitä. Voitto oli paljolta henkistä laatua,
selvittiinpä kuitenkin!
Seuraavasta päivästä ei muuta muistu, kuin
että märkyys tietenkin jatkui ja otti voimille.
Oikeastaan en muista, miten päästiin Porin
tielle, mutta kotia kuitenkin tultiin.
JUHANI SAARINEN
“H ANNIBAL ”

Moottoritie on kuuma!
Aamun sarastus hiipi unisiin silmiini, kun
kirjaimellisesti ryömin vuoteestani kohti
Kirkun autoa. Edessä häämötti iki-ihana
varainhankintapäivä
tien
varressa.
Kurvasimme
navigaattorin
avulla
tuntemattomalle Shellille ja kahvin rippeet
juotuamme varustauduimme joka työmiehen
unelmaliiveihin. Sain käteeni ja taskuuni
jätesäkin ja näköpiiriini kantautui rannaton
roskameri Tuusulan-väylän penkalla.
Auringon mukavasti poltellessa olkapäitäni
kyykistelin roskien lomassa ja tein mitä
ihmeellisimpiä
löytöjä.
Parhaimpiin
saavutuksiini jäi kenkäpari, video, cd,
eläimen raato ja 15 paria työhanskoja.
Jotkut onnekkaammat meistä löysivät 50
euron seteleitä ja jopa käyttökelpoisen
(hemelle lopulta päätyneen) kännykän!!
Kuten
jokaisessa
täyspainotteisessa
työpäivässä myös tässä olivat tauot
parhaimpia. Niitä vietettiin niin sillan alla,
bussipysäkeillä

kuin mc:n penkillä uutta Coca-Cola-lasia
ihastellen. Perinteisesti minun ja Ellin
matkatavoite oli seuraava silta. Harmiksemme
siltoja tuntui kuitenkin olevan useampia ja
matkan kertyminenkin tuntui selkäytimessä.
Monien mieleen jäi törkyinen alikulku, jossa
Bart Simpson graffiti uhosi: “En siivoa!”
Tämän myötä muistelin itse niitä aikoja, kun
joskus olin luontoa roskannut ja ajatellut
jonkun siivoavan jälkeni. Päivän mittaan
vannoinkin
useasti
roskien
pysyvän
taskuissani tästä eteenpäin. Jokainen roskan
nosto oli ikään kuin muistutus siitä, kuinka
tärkeää on että jokainen omalta osaltaan
muistaa kunnioittaa luontoa. Ei ole varmaa,
että homeinen jogurttipurkki päätyy kiltin
tiensiivoajan huomiin tai kannattavaa, että
jätät palkkatulosi nokkosissa piileksivään
kahvimukiin.
TASSU
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Vj-kurssi –07
-vuoden kohokohta
Niin kuin monet tiedämme, vj- kurssi koostuu neljästä kaupunki-illasta ja yhdestä, neljä
päivää kestävästä retkestä.Kaupunki-illat menivät tämmöisiin tahtisiin:

Ensimmäinen kaupunki-ilta:
Kärsimätön Shamaani odotti vj-kokelaita
Viiripuiston uumeniin viideksi, mutta kukaan
ei tullut. Sen pituinen se. BUSTEEED !
Huijattiin. Tulihan sinne oikeasti kaikki, paitsi
ainakin puoli tuntia myöhässä. Joten vuoden
kohokohta alkoi, mutta pienen viivästyksen
kera. Kun pääsimme sisälle Shamaani toivotti
meidät tervetulleeksi, ja kyseli hieman mitä
odotimme tulevaisuudestamme partiossa.
Pian
saivat
kurssin
johtajatkin
puheenvuoron, kun kaikki kokoonnuimme
peremmälle istumaan. Saimme myös apua
huputeknologialta jota kaikki eivät osanneet
käyttää(toffetoffetoffetoffe..).
Sitten
kirjotettiin ja kirjotettiin ja sitten tapahtui
jotain jännäää ja odottamatonta. Me
KIRJOTETTIIN LISÄÄ!
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Huippukiinnostavien diojen ja otsikoiden
jälkeen Keiju työnsi meidän ulos ovesta. Oli
aika luottamusharjoitusten. Voiko ryhmäsi
luottaa sinuun? Jos haluat tietää, niin tässä
muutama pikku vinkki: taputa olkapäälle ja
katso mitä tapahtuu! Nojoo, kumminkin.
Oli ihan jees ja Rätin ryhmä voitti, (useiden
Puuhun törmäämisien jälkeen). Sorry Varjon
ryhmä, nyt tiedetään oikea voittaja! Sisälle
ja
iltahartaus.
Kaikki
olivat
überhyberinnoissaan kertomuksesta, joka kesti
vähintään vain 20 kallista minuuttia. Sitten
olikin jo aika hipsiä kohti tuntematonta.
Seuraava kaupunki-ilta odottaa.
to be continue…
MeGeZZ: Aurinkoiset,Miket, Kauniit ja Upeat,
Magnustit sekä iki-ihanat johtajamme!
IHKUSTI,
KURILLA

RAAPUSTIVAT
JA

TYÖLLÄ:

RIEPU

VERELLÄ
JA

MIKKE

JA

KOVALLA

Toinen kaupunki-ilta:
6.5 VJ-peruskurssin toinen kaupunki-ilta
kutkutti ja kihelmöi WH/Vartio-aiheiden
äärellä
Viiden aikaan, tasan tarkkaan viisi yli viisi
kajahti
Pikkuhuopalahden
kerhotalossa
Viirissä ilmoille VJ-kurssin huuto ja sitä
seurannut pulina, kun täpinöissään olevat
vartiojohtajakokelaat asettuivat aloilleen ja
valmistautuivat tämäniltaiseen epistolaan.
Tämän illan aiheena oli WH eli wartioharjoitus
ja vartio.
Ensimmäisen puheenvuoron varasti Puuma,
joka esitteli HeMen vartio-ohjelman, Ruskean
linjan sekä selitti luokkamerkkijärjestelmän
merkityksen ja kuinka se tulee vaikuttamaan
tuoreisiin vartionjohtajiin ja heidän tulevien
vartioidensa toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Aluksi ihmisten silmät
pyörivät päässä ja korvat heiluivat, mutta
viimeisten säkeiden aikana viimeisilläkin
syttyivät valot pään päällä ja näytti siltä,
että asia oli ainakin kuultu ja siirretty
selkärankaan, josta se kaivetaan esille, kun
Suuri savu ensimmäisen kerran kohtaa ennen
syyskauden alkua.
Ulkona leikittiin perinteistä “raajaleikkiä”,
jossa ryhmille annetaan tehtäväksi esim.
“kolme kättä ja kaksi peppua maahan” ja
hauskaa oli! Sisälle siirryttyään kurssilaiset
saivat kuulla Toopen suusta, mikä on vartion
rooli,
vartion
tehtävä,
toiminta
ja
kokoonpano.
Lohi avasi seuraavaksi sanaisen arkkunsa ja
innoitti kurssilaiset sekä kouluttajaportaan
näyttelemään
case-kohtaisia
tilanteita
wartioharjoituksista
ja
retkiltä,
joissa
jokaisella ryhmäläisellä oli oma roolinsa ja
spektaakkelien jälkeen kohtaukset laitettiin
poikki ja pinoon ja purettiin. Amaryllis pääsi
esittämään itseään yhdessä ryhmässä, joka
huvitti ainakin kouluttajaporrasta.
Almi esitteli toimintasuunnitelman, sen
merkityksen ja mitä sitä tehtäessä on
otettava huomioon, jonka jälkeen tehtiin

ryhmätöinä kuvitellut toimintasuunnitelmat.
Keiju kertoi hyvän wh:n rakenteesta ja Lohi
antoi osviittaa siitä, minkälaisia erilaisia
erikois-wh:ita on olemassa.
Vielä ennen viimeistä koulutusta kurssilaiset
kokeilivat luottamusta toisiinsa kaatumalla
tikkusuorana
muiden
käsien
päällä,
vaihtelevalla menestyksellä. Viimeisenä vaan
ei
vähäisimpänä
käytiin
läpi
“VJ
kouluttajana”-aihio,
jonka
Puuma
oli
valmistellut.
Iltahartaudessa
hiljennyttiin
jälleen
sisaruspiiriin ja haikein mielin takaisin kotiin
arkitöiden pariin, mutta varmasti jälleen
kerran monta kutkuttavaa ideaa ja ajatusta
rikkaampana. Itselläni ainakin kihelmöi vatsan
pohjasta.
VASEMMALLA,
NAAVAPARTA
(PUUMA)
Kolmas kaupunki-ilta:
Perinteinen kokoontuminen Viiriin, Illan
aiheena oli retki, retken järjestäminen, mitä
tehtävä ennen retkeä ja retken jälkeen.
Paljon monisteita jaettiin ja mehusteltiin
tulevaa vj-kurssiretkeä. Ulkonakin käväistiin
ja
iltahartauden
kautta
koteihin
odottelemaan huimaa retkeä!
SKRIIVAILI

LOHI
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Tässä välissä oli ajallisesti Vj-kurssin
huipentuma, eli ah niin kaunis retki!
(16.5-20.5.2007)
To:
Kaikki sai alkunsa siemenestä, joka kylvettiin
Espoonkeskukseen, josta otettiin kihelmöivä
bussi kohti tuntematonta määränpäätä!!
Huiii. No sitten ryhmä jaettiin kahdeksi
ryhmäksi, ja nämä kaksi huippuryhmää saivat
tehtävän: suunnistakaa yöpymispaikalle.
Yöpymispaikan sijainti oli kaikkien kokelaiden
päässä vielä hieman pimennossa, mutta
iltanuotion jälkeen saivat kaikki kuitenkin
hyvin unta tossuun.
Pe:
Aamulla kokelasvartioiden piti itse herätä
oikeaan ajoitukseen, jotta kerkeäisivät
lähtöön ajoissa. Hyvin kaikki heräilivät ja
lähtivät hännät heiluen kohti rasteja, jota oli
tiputeltu matkan varrelle, kohti Valkkiksen
rantaa. (sitä kaunista rannankaistaletta).
Siellä oli tarkoitus pitää majaa seuraavan
yön yli. Illan mittaan kävi vaikka mimmoista,
jotkut loivat suorastaan pakkomielteen
saada kalaa omatekemillään ongillaan ja
vaikka kuinka oli puhuttu pulahtamisesta
22
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raikkaaseen Valkjärveen, ei kukaan lopulta
uskaltanut sitä tehdä. Päivälliseksi loihdittiin
myös grande paella, jota hämmennettiin koko
retken
osallistujien
voimalla.
Myös
wakawanha Wertti ilmestyi leikkimään
kanssamme
metsäleikkejä
sammaleen
seassa. Makoisien lihapiirakoiden ansiosta
kaikki nukahtivat kylläisinä ja tyytyväisinä.
La:
Heräämistaitoja testailtiin taas ja hyvin meni
tänäkin aamuna. Vielä piti muutamalle rastille
suunnistaa, tiedossa oli mm. arviointia ja
huimaa
kalliolaskeutumista
Wertin
ohjastuksella! Monet voittivat pelkonsa
tässä huimassa koetuksessa.
Rastien jälkeen Kimparille saapuminen oli
yhtä taivaallista kuin Kimparille saapuminen
nyt yleensäkin voi olla. Sää taisi olla hyvä ja
siitä nautittiin aurinkoa ottaen.
Leikittiin markkinalaaksossa leikkejä, jotka
retkivartiot
olivat
suunnitelleet,
ja
ylivoimainen suosikki taisi olla ’meksikolainen
hiplaaja’-leikki kaikessa riemukkuudessaan.
Pimeyden noustessa oli aika yösuunnistuksen
josta juostiin saunaan! Ja nukkumaan sitten.

Su:
Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin koitti
viimeisen
retkipäivän
aamu.
Vielä
suunnistettiin hikinen suunnistus, jossa
Rocky-poika näytti taitonsa ja siivoiltiin ja
viikkailtiin Kämpän ja saunan viltit erittäin
suoraksi. Viimeinen lipunlasku ja aurinkoinen
matka kohti Karlprintin bussipysäkkiä ja
kaupunkia.
Neljäs kaupunki-ilta:
Kaikki kokoontuivat viiden maissa perinteeksi
muodostuneeseen viiri-puistoon ja ilmassa
leijaili arvokkuuden ja onnistumisen fiiliksiä.
Tämä oli viimeinen kokoontuminen tällä
hienolla porukalla. Kertailtiin vielä tärkeitä
asioita upean powerpointin kanssa ja
leikittiin.
Muunmuuassa
vaihteeksi
mexicolaista hiplaajaa.Sisälle tullessa tuli
kahvitarjoilun
aika,
patonkia,
mustikkapiirakkaa
ja
kermavaahtoa,
jaminami. Kurssitodistukset jaettiin ja leirin
parhaita
muistoja
itse
kukin
jakoi
iltahartaudessa.
Oli
aika
haikeiden
jäähyväisten ja kurssin lopun.
Kiitos kaikille kurssin osallistujille, johtajistolle
ja niin kaikille ! Oli mahtava kokemus olla
mukana järjestämässä tätä ja hauskaa
todellakin oli.
Koonnut:Lohi
Kuvat:PS
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Juhlavuoden konkareiden luentosarja jatkuu... aivan omalta takapihaltani. Kuulemme myös,
että sotkat, lapasorsat ja heinäsorsat ovat
hävinneet Björnträskiltä, mutta vesistossä
kirmailee kyllä useita saukkoja, koskikara
talvehtii
edelleen
Palojoessa
ja
Siuntionjoessa,
purotaimenta
pääsee
Björnträskin seurojentalon parkkipaikka alkoi
kalastamaan
samasta
joesta
ja
lauantaina 12.5 täyttymään autoista ja
näätäpariskuntakin on tavattu verottamasta
paikalle täytyi melkein kutsua Siuntion
lintujen pesintää.
liikkuvaa
järjestyspoliisia
selvittämään
ruuhkaa. Mitä tapahtuu, esiintyykö Lordi
Linturetkemme
jatkuu
peltojen
poikki
vihdoin Siuntiossa? Onko Siuntion karu kansa
Palojoen suulle ja sieltä takaisin autoille.
villiintymässä?
Olemme nyt tunnistaneet yhteensä 26 lajia
joko näköhavainnoin tai äänen perusteella.
Alkuhämmingin jälkeen selviää fanien
Seuraavaksi
suunnistamme
kämpälle.
sinivalkoisista huiveista, että mänkijät ovat
Kimparilla Deeri kertoo sanoin ja kartoin
kokoontumassa sankoin joukoin konkarien
KBP:n historiasta ja toiminnasta. Monet
koolle kutsumaan lintutapahtumaan. Kimpari
mänkijät
jatkavat
aktiivuran
jälkeen
Bird Project eli KBP on kutsunut mänkijät
partiointia
suunnistuksen
parissa,
PTtutustumaan
Kimparia
ympäröivään
skaboissa, erilaisissa eräjotos-kilpailuissa tai
ihmeelliseen luontoon heidän silminsä.
muuten nuorisotyössä, toisten elämän
täyttää oma vartio – perhe. KBP aloitti
Sankka joukko konkareita ja johtajia lähtee
lintuharrastuksensa
piirin
järjestämästä
Deerin johdannon jälkeen Björnträskin
pönttökilpailusta vuonna 1971. Linnunpöntöt
lintujärven
rannoille.
Matkalla
viritettiin Kimparin maastoon ja siitä se alkoi.
järjestäytymiseen
ottaa
Siuntion
Ensin alue oli heidän retkeilyaluettaan, sitten
kunnanjohtaja joukkomme vastaan ja kertoo
siitä tuareisen li harrastusalue ja nyt
viimeisimmät ympäristöuutiset. Björnträskiin
Kimparin maastot ympäristöineen ovat olleet
laskeva Risubacka- joki, joka on pahasti
jo pitkään tutkimusaluetta. KBP tekee
saastunut
raskasmetalleista,
alkaa
maailmanlaajuisestikin
ottaen
aivan
puhdistua, koska Lohjalla sijaitseva tehdas
huippututkimusta.
Linnut
rengastetaan,
on saanut ympäristöystävällisiä koneita.
määritetään ikä, otetaan verinäyte ja kaikki
tiedot kirjataan ylös. KBP:llä on viisi rajattua
Alkuseremonioiden jälkeen pääsimme itse
tutkimusaluetta. Kirjosiepot, puukiipijät,
asiaan. Isäntämme, Deeri ja Raakku,
tikat, joista erityisesti palokärjet, lehtopöllöt
asensivat kiikarit paikoilleen. Jännitys tiheni.
ja haukat ovat analysointivaiheessa. Kerätty
Peippo! Ensimmäinen laji. Hyvä alku. Sitten
tieto 37 vuoden ajalta analysoidaan ja
räjähti. Laulujoutsen! Kaulushaikara! Kurki!
tutkimukset julkaistaan. KBP:n suurin huoli
Harmaahaikara! Mitä tämä on? Onko KBP
onkin
tutkimuksen
jatkumo.
Kerättyä
vähän “järjestellyt” tapahtumia? Luuraako
aineistoa ei haluta jättää kaapin hyllylle
Kousa ja Ride kaislikossa lintujen kanssa?
pölyttymään, vaan arvokas tieto ja tutkimus
“Big Five” huudahtelevat jo asiantuntevat
halutaan siirtää nuoremmille ja mieluusti
konkarit.
mänkijöille, jotka jatkaisivat siitä mihin KBP
on päässyt.
“The
Big
Five”
on
eurooppalaisten
metsästäjien luoma nimitys viidelle eläimelle,
Retkemme lähestyy loppuaan. Matkalla
joiden kaataminen kruunaa metsästäjän
autoille tarkastimme vielä Raakun johdolla
uran. Nämä nykyään suojellut eläimet ovat
parit kirjosiepon pöntöt rengastaaksemme
afrikkalainen puhveli, elefantti, leijona,
linnut, mutta pöntöissä pesikin talitiaisia,
leopardi ja sarvikuono. Näistä viidestä
jotka jätimme rauhaan. Havannoimme
eläimestä
arat leopardit
ja
yhteensä 37 lajia päivän aikana.
salametsästyksestä kärsineet sarvikuonot
ovat vaikeimpia tavata luonnossa.
Deerin sanoin retkemme hipoi täydellisyyttä.
Näkemämme harvinaisuudet, mukana Suomen
Me luonnonystävät emme kuitenkaan pyri
kansallislintu laulujoutsen, Suomen värit
kaatamaan eläimiä, meille riittää, kun
mänkijöiden sinivalkoisessa huivissa, voiko
näemme nämä vapaina luonnossa. Alku on
enempää toivoa. Saimme sen, mitä emme
tapahtumalle uskomaton. Itsekin olen
osanneet alkuun odottaa – The Big Five!
Kuusamoa myöten yrittänyt tavata kurkea ja
laulujoutsenta luonnossa, mutta turhaan,
V EKKU
Nämä minulle harvinaiset lajit löytyvätkin

THE BIG FIVE
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JUHLARAHASTON
KUULUMISIA
HeMen 90-vuotisjuhlien jälkeen Juhlarahasto
on jatkanut järjestäytymistään tavoitteena
perustaa toimiva säätiö jo tämän vuoden
aikana. Säätiön sääntöjen tekemiseen on
koottu sääntötoimikunta tai partiomaisesti
kilta, jonka muodostavat Jusa, Jussi
Nuorteva, Reiska, Reijo Virtanen sekä Pelu,
Vesa Lappalainen. Yrityksille myytäviä
tuotteita ovat allekirjoittaneen kanssa
ideoineet useat eri henkilöt. Nyt monista
esille tuoduista vaihtoehdoista valitaan
parhaat. Santeri, Markku Luoto kartoittaa
mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tulevan
säätiön
hallintokin
alkaa
pikkuhiljaa
muotoutua. Säätiötä tulee hallinnoimaan 5-7
hengen hoitokunta ja 15-25 hengen
valtuuskunta tai vastaava tulee valvomaan
säätiön
toimintaa
ja
myös
nimittää
hoitokunnan. Käytännön tavoitteena on
pitää valtuuskunnan järjestäytymiskokous
ensi syksynä.

Mitkä
voisivat
olla
tulevan
säätiön
mahdolliset aineettomat tavoitteet? Säätiötä
täytyy ajatella tästä hetkestä ikuisuuteen ja
perusidean pitää olla mahdollisimman laaja ja
avoin. Voisiko säätiö tukea mänkijöitä
Suomen
suurimman
eräkoulun
toteuttamisessa? Entä Suomen suurin
johtajakoulu?
Onko
partiossa
saatava
johtajakoulutus
pivonjohtajasta
partiojohtajaksi minkä arvoista? Voisiko
säätiö tukea mänkijämäisen partioinnin
vankistamista? Pystymmekö vaikuttamaan
partion yhteiskunnallisen arvostukseen?
Saako “koko elämän aikainen oppiminen”
ansaitsemaansa
arvostusta?
Ja
ketä
tuetaan?
Mänkijät
ovat
tunnettuja
partiovaikuttajia kautta aikain. Mänkijöitä
toimii nyt, kuten aiemminkin, Suomen
Partiolaisissa, Partiosäätiössä ja eri piirien
hallintoelimissä. Tuntuu siten luontevalta,
että säätiö tukisi heidän työtään?

Juhlarahaston lähitavoite on saavuttaa
25.000 euron summa, jotta säätiöityminen
on mahdollista. Tällä hetkellä varoja on
kartuttanut 63 mänkijää, vanhempaa sekä
yhteisöä, mm. Joensuun Metsänkävijäin
Partiosäätiö on tukenut Juhlarahastoa.
Varoja on karttunut 6.600 euroa, joten
tavoitteen saavuttaaksemme vielä noin 204
mänkijää tai tukijaa tarvitaan lahjoittamaan
varoja rahastolle. Vastaavasti säätiön suuri
taloudellinen
tavoite
on
saavuttaa
kymmenkertainen
summa,
jotta
osingonjaosta
olisi
jotain
hyötyä
lippukunnalle. Tähän on kaavailtu aikaa
kuluvaksi kolmisen vuotta. Eri rahastot, joita
lpk hallinnoi tällä hetkellä, tulevat siirtymään
säätiöön. Rahastojen varat eivät kuitenkaan
kartuta säätiön pääomaa, vaan ovat säätiön
käyttövarantoa. Asiaa tutkitaan vielä, ja jos
laki sallii, tullaan eri rahastojen varat
käyttämään
pääoman
kartuttamiseen.
samalla
tutkitaan
em.
rahastojen
hallintopohjaa, voidaanko näitä yhdistellä.

Kysymykset ovat laajoja ja vaikeita ja niihin
voivat kaikki ottaa kantaa näillä sivuilla.
Mitkä tulevat olemaan säätiön toiminnan
tulevat suuntaviivat? Mitä halutaan ja mitä
ollaan valmiita toteuttamaan tavoitteiden
saavuttamiseksi?
Kaiken kaikkiaan säätiöajatus on saavuttanut
suuren suosion niin aktiivien, konkareiden
kuin
myös
vanhempien
keskuudessa.
Kysymyksien tulva on osoitus kiinnostuksesta
ja näin tulkiten kiinnostus on ollut huimaa.
Yritämme jatkaa perustamistyötä “parhaan
kykymme mukaan”.
Vasemmalla
PEPE
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Puiden välistä

- Jensku ei salaile tunteitaan...
- Kaikki kolkkapojat muuttuivat jermuretkellä
puumanpoikasiksi
- Yksi roska... toinen roska... kolmas
roska...
- Paraati: Fanimummo ei jättänyt taaskaan
väliin!
- Miss Perttu on viimein kruunattu!
Hemeläisduetto
euroviisujen
ennakkosuosikki heti Moldovan jälkeen!
- Solar Films ostamassa oikeudet kohuttuun
itäeurooppalaiseen ratsastusvideoon!
-Vaikka Latella ei riitä näkö, niin Toffella
riittää ulkonäkö!
-Lehtomäet osaa heittää...
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Mainosta Kihossa
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.

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:
VA

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

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