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Kesän leireillä opitaan

Kesän leirit menivät mainiosti, kiitos niistä
erityisesti leirinjohtajille ja tietenkin myös
muulle johtajistolle leireillä. Kolkkaleiri
kesäkuun alussa vei kolkat muinaiseen
kaksoisvirran maahan sekä arabikulttuurin
kehtoon. Leiri saatiin vietyä hienosti läpi,
vaikka keväällä johtajatilanne itse leirille
näytti huolestuttavalta. Suunnitteluun oltiin
osallistuttu hyvin, mutta itse leiri meinasi
jäädä kesätöiden, pääsykokeiden ynnä
muiden
jalkoihin.
Lopulta
johtajat,
pikkujohtajat sekä kolkat viihtyivät kolkkien
vuoden
päättävässä
tapahtumassa
mainiosti.
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Elokuun alussa, seuraavan toimintavuoden
kolkuttaessa jo ovelle, vartiot olivat
periaatteessa viimeistä kertaa vanhassa
kokoonpanossa
vartioikäisten
leirillä.
Valhalla-leirillä sukellettiin viikinkimaailmaan
opettelemaan erätaitoja sekä metsässä eloa.
Nyt jo toista vuotta putkeen on vartiolaisten
leirillä saatu nauttia kauniista säästä, joka
omalta osaltaan helpottaa johtajien työtä
saada leiristä hyvät muistot jäämään
pinnalle.

Leirit ovat johtajistolta iso voimanponnistus
suunnitella sekä vetää, mutta leirillä voi
saada aikaan suurempia elämyksiä, kuin
viikonlopun
kestävällä
retkellä,
joten
vaivannäkö varmasti kannattaa. Monet
parhaat partiomuistot liittyvätkin leireihin tai
vaelluksiin. Leirit vaativat paljon työtä,
mutta ne ovat myös tehokkaita työkaluja
partio-ohjelman toteuttamisessa. Leireillä
saadaan aidoissa tilanteissa harjoiteltua
monia partiotaitoja joita on retkillä, wh:issa
ja
parvi-illoissa
opeteltu.
Esimerkiksi
köytökset oppii parhaiten keittokatosta
tekemällä ja tulenkäsittelyyn vartiolaiset
saavat harjoitusta sytyttäessään tulen
veturiin.

Leirit saatiin hoidettua jälleen kerran
kunnialla ja syksy on Kihoa odotellessa jo
päässyt hyvään vauhtiin. Pian alkaakin jo
ensi vuoden kesän suunnittelu ja valmistelu.
PS

Kihokuva

K a n s i
Kuvaaja:

Tuntematon
suuruus

Syksy. Aika katsoa haikeilla
mielin menneeseen kesään ja
innolla tulevaan talveen. Aika
dipata viimeisen kerran laiturilta,
ennen kuin on pakko pistää
villapipo
päähän.
Jokainen
muistakoon silti tarkistaa, ettei
se pipo kiristä liikoja.
TINDE
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APADANA
4-10.06.2007
Oli taas se päivä. Iki-tahditon fiiwis, joka
tulee aina juuri ennen leiriä. Herään aamulla
ja mietin, onkohan rinkka nyt suunnilleen
pakattu. Tiesin että tulevasta leiristä oli
tulossa
mahtava
spektaakkeli.
Noh,
väsyneenä sitä sitten lähdettiin kohti Komion
koloa jossa jo osa porukasta odottelikin
innostuneena. Kolkkabussi saapui aikanaan
ja pääsimme lähtemään hyvissä ajoin kohti
Kimparia. Oli siis maanantai-aamupäivä.
Bussin pakattuamme huristelimme kohti
futaria ja siitä puhtia täynnä kannoimme
tavaroita ylös ja uudestaan hakemaan lisää
alas…

Lopulta kaikki tavarat oli viety ja sitten
pitikin lähteä tarpomaan pitkää, nihkeää,
hikistä,
kuumaa,
tahdikasta,
auringonpaisteista, kallioista, varpuista,
mäntyista sammalaleista sekä kasvillista
polkua pitkin ensin höndärille ja siitä sitten
kämpälle, josta mahdollisesti saunalle,
telttakylään sekä Karhulaaksoon.
Heti saavuttuamme alkoi kiivas lounaan
valmistus. Ruoka oli hyvää ja mahat täynnä
pääsimme leirin juoneen mukaan pienellä
ohjelmanumerolla. Tämän jälkeen oli aika
laittaa pystyyn majoituksemme, eli kolkat
lähtivät kohti telttakylää pystyttämään
telttojaan ja johtajat auttoivat ja osa
valmisti samalla jo seuraavaa ruokaa.
Nopean ja muikean telttojen pystytyksen
jälkeen
pääsimme
taas
aterioimaan
mahtavien kokkien taikomaa sapuskaa.
Päivällisen jälkeen rakensimme vielä viimeisiä
rakennelmia jonka jälkeen pääsimme pienten
leikkien pariin. Kun leikit oli leikitty ja teltat
pystytetty
huipentui
ilta
mahtavista
mahtavimpaan iltanuotioon. Leirin juonta
jatkettiin pienellä pikkujohtajien esityksellä ja
sen lisäksi laulettiin ja nautittiin nuotion
tuottamasta savun hajusta ja lämmön
säteilystä. Nuotion jälkeen päästiinkin
äksöniä täynnä olleen ja täyteläisen päivän
jälkeen pesulle ja nukkumaan.
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yhtä virkeinä kuin ennenkin ja
söimme aamupalaksi Cornflakes muroja. Aamupesujen- ja palojen
jälkeen oli rastiradan aika. Radalla
harjoiteltiin
mm.
nuotion
sytytystä, ensiapua ja kaikkea
muuta yhtä hyödyllistä. Sää oli
mitä mahtavin ja radan jälkeen
pääsimme
taas
nauttimaan
mahtavien
kokkiemme
valmistamasta lounaasta.

Tiistaina sitten taas herättiin tottuneesti
jonkun ärsyttävään ääneen tai muuhun
mahdolliseen unesta kauas pois saavalle
asialle. Lähdettiin väsyneinä tallustamaan
kohti
kämppää
pienen
aamupalansaantitoiveen
viemänä.
Kun
olimme syöneet mahtavalta maistuvaa
puuroa,
pivojen
tuli
valmistautua
olympialaisiin! Intoa täynnä kaikki purkivat
liiallisen energiansa olympialaisissa ja sen
jälkeen
odottikin
herkullinen
lounas.
Nälkäisinä ja hikisinä kaikki söivät ja
odottelivat jo mahdollista uimaanpääsyä,
joka sitten tulikin melkein heti ruokailun
jälkeen.
Kuitenkin
vielä
ennen
virkistäytymistä ja raikastautumista oli
luvassa präisis! JEE!
Tämän jälkeen päästiin uimaan. Samalla kun
tytöt uivat pojat pääsivät soutamaan ja
haastamaan toisiaan kisaan veneellä.
Tyttöjen uitua tytöt pääsivät haastamaan
toisia soutelemaan ja kun kummatkin
osapuolet olivat valmiit, oli taas aika syödä.
Päivällinen oli todella maittava ja mahat
täynnä
päästiin
taas
jatkamaan.
Seuraavaksi oli askartelun aika, JEE!!!
Jokaisen tuli askarrella itselleen turbaani
painoväreistä, kankaasta sekä appelsiinin
puolikkaista, joista osa hieman murskautui
väärinkäytössä. Kuitenkin kun kaikki olivat
saaneet upeat turbaaninsa valmiiksi, oli
iltapalan ja lopulta iltapesun aika. Väsyneinä
kaikki hapuilivat telttoihinsa ja odottivat jo
seuraavaa päivää.

Lounaan
syötyämme
alkoi
suunnistus, jonka jälkeen taas
yhtä
puhtaina
ja
nihkeinä
pääsimme saunomaan! Raikkaan
puhtaina ja (tällä kertaa) hyvältä
tuoksuvilta saimme kaikki kunnian
pukea uuden puhtaan APADANAleiripaidan yllemme. Itsemme
desinfioituamme
naukkeilimme
päivällistä ja kaikki alkoivat innoissaan
odottaa vanhempiensa saapumista. Pian
sitten jo polulta alkoi kuulua puheen sorinaa
ja ihmisten ääniä. Vanhempia alkoi virrata
pikkuhiljaa leiriin. Päivän päätteeksi kaikki
kokoontuivat iltanuotion ääreen. Nuotiolla
laulettiin, näyteltiin ja huudettiin, kuten
tavallista ja kaikilla oli hauskaa! Lopuksi
kaikki kerääntyivät suureen sisaruspiiriin ja
toimitettiin tutut toimet, jonka jälkeen
vanhemmat virtasivat takaisin polkua pitkin
kohti
kotejaan
ja
kolkat
pääsivät
paistelemaan lettuja. Sitten oli vuorossa
iltapesu jonka jälkeen päästiin hetkeksi taas
lepäämään.
Torstaina herättiin vaihteeksi yhtä virkeinä
kuin yhden tunnin yöunilla pärjäävät ihmiset
ja siirryttiin aamupalalle. Päivä tuntui
jotenkin melko mystiseltä. Kimparin sulttaani
ilmestyi yhtäkkiä kaikille ja oli aivan poissa
tolaltaan! Hänen rakas ja kallis lamppunsa oli
viety! No tietenkin kolkat lupasivat reippaina
auttaa sulttaania ja lähtivät metsästämään
kallisarvoista saalista. Johtolankojen avulla

Keskiviikkona
elikkäs
myös
Rockyn
syntymäpäivänä taas heräsimme tietenkin
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he
pääsivät
pala
palalta
lähemmäs
kadonneen lampun arvoitusta. Kuitenkin
välillä pitää ladata akkuja ja vastaanottaa
lisää energiaa, joten meidän oli aika saada
lounasta. Syötyämme olimme umpikujassa
emmekä tienneet sulttaanin kadonneesta
lampusta
mitään.
Yhtäkkiä
kuitenkin
sulttaani ilmestyi meille ja kertoi nähneensä
voroja
menossa
piilopaikkaansa.
Riemastuimme kun saimme seuraavan
vihjeen ja lähdimme suurella joukolla kohti
rosvojen piilopaikkaa. Sulttaani houraili
matkalla lamppunsa perään ja ehdotti
yllätyshyökkäystä. Vorojen piilopaikka löytyi
ja suunnittelimme mahtavan hyökkäyksen
heitä
vastaan.
Suuren
taistelun
timmellyksessä joku ilmeisesti hieraisi
lamppua, jolloin kaikille ilmestyi lampunhenki,
joka lupasi toteuttaa yhden toiveen! Kaikille
tietenkin syntyi riitaa kuka saa toivoa,
mutta
lopuksi
kolkat
pääsivät
yhteisymmärrykseen ja toivoivat että vorot
ja partiolaiset pääsisivät sopuun. Näin kävi
ja
sulttaani
palkitsi
partiolaiset
ruhtinaallisesti. Tämän jälkeen palasimme
nälkäisinä leiriin ja saimme päivällistä, jonka
lomassa jermut valmistautuivat mahtavalle
jermuvaellukselle. Päivällisen jälkeen jermut
lähtivät ja muilla alkoi karkkiympyrä! Paljon
kolkkia jäi kiinni mutta lopulta karkit saatiin
nappailtua
parville
ja
päästiin
herkuttelemaan. Lopuksi vielä oli iltapala
jonka jälkeen menimme nukkumaan.
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Perjantaina heti herättyämme ja syötyämme
aamupalan oli luvassa kolkkapojankoe.
Tehtävät tehtyään oli maukkaan lounaan
aika. Lounaalta siirryimme suoraan präisiksen
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pariin! Paljon henkiä menetettiin ja vettä
ruiskittiin. Hiestä ja vedestä märkinä päästiin
uimaan jonka jälkeen alettiin valmistelemaan
markkinoita! Häpeäpaalu sai taas loistaa ja
myös kasvomaalailua sekä muuta mukavaa
saatiin
kokea!
Päivällisen
syötyämme
markkinoiden lomassa valmistauduimme
viimeiselle spektaakkeliselle iltanuotiolle.
Laulua kuultiin, kitara soi, nuotio tuotti
lämpöä, huutoja kajautettiin ja esityksiä
esitettiin ja kaikilla oli tahdittoman hauskaa!
Lopuksi saatiin vielä paistella lettuja ja
lopuksi uupuneina päästiin taas unten maille.
Lauantai-aamuna heräsimme viimeisen kerran
vähään aikaa taas metsän siimeksessä!
Viimeinen leiriaamupala taas vähään aikaan
oli mahtava ja sen jälkeen oli vielä pieni
ohjelma. Tämän jälkeen päästiin syömään
viimeistä leirilounasta vähään aikaan jonka
jälkeen alkoi haikea viimeinen leiripurku
vähään aikaan. Telttojen kumoaminen ja
telttakylän siivoaminen hoitui yllättävän
nopeasti ja tämän jälkeen oli vielä pientä
viimeistä leiripäivällisfästfuudia luvassa.
Syötyämme päivällisen lähdimme iloisina
vaikkakin hieman haikeina kohti futaria, jossa
meitä jo odottikin bussi, joka veisi meidät
Komiolle. Tavarat pakattuamme pääsimme
tien päälle ja saavuimme Komiolle alkuillasta.
Taas oli yksi todella hauska ja tahditon leiri
takana hyvien ja hauskojen muistojen ja
kokemusten
kera.
Iso
kiitos
kaikille
Apadanalla olleille ja hengessä mukana
olleille!
JUDE

Kihokasvo

Nimi, ikä parvi, pivo?
Käärme, 8 vuotta, sudenpennut ja sininen
pivo.
Miten päädyit HeMeen?
No äiti on kokenut partiolainen ja se halus
mut jonnekin tällaiseen tunnettuun partioon.

Patrick “Käärme” Linnanen
s. 1998
kolkka

Mistä keksit partionimesi?
Hmm, mä vaan mietin kaikkia sellaisia
luonnoneläimiä.
Minkälaista partiossa on tähän asti ollut?
Kivaa! Ei oo ollu mitään tyhmää.
Mikä on toiveammattisi?
No joku sellainen tutkija.
Entä lempivärisi?
Viininpunainen.

Ja lempikouluaine?
Matikka.
Haluatko lähettää terveisiä?
Tota koulukaveri Klaus Vainiolle!
HANI
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Lahtivahti –07,

vaeltajien melontavaellus
Näen Toffeen. Aion haastatella häntä hieman vaeltajien vapauttavasta melontavaelluksesta
Etelä-Savossa.
Niin, eli milloinkas tämä tempaus alkoi?
Noh, vaeltajat ovat jo pitkän aikaa
tahtoneet päästää melansa irti. Nyt se
vihdoin
tapahtui.
Rapu
ja
Kirkku
suunnittelivat
meille
mahtavan
melontavaelluksen.
Me
osallistujat
tapasimme vihdoin Korkin lukaalissa. Illan
aikana
katsoimme
aiheeseen
liittyvää
Baywatchsarjaa,
painoimme
tiukan
punaiset vaelluspaidat ja jaoimme tavarat.
Mitä sitten tapahtui?
Aaaaah, silmäni juuttuivat Photobuyihin
menomatkalla, mutta yhtäkkiä huomasin
seisovani alasti rannalla. Mela kädessä
pitkästä aikaa tuntui oudolta, mutta olimme
Juden kanssa rohkeita poikia ja pääsimme
vauhtiin.
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Mainitse muutamia yllätyksiä matkan
varrelta!
Toffe: Svenska poijkarnien (jag och Jude)
lähdöt sujuivat hitaasti, mutta kiitos
arvontalaulun, nakit sujuivat kuin itsestään.
Parkuvista lapsista huolimatta nautimme
auringosta
ja
elimme
vapautunutta
Baywatch- elämää. Yksi kohokohdista oli
tietenkin ultimate-sessiot veden rajassa.
Raidistakaan ei ollut apua kun miljoonat
hyttyset parveilivat järven rannalla.
Kiho 3-2007

Entäs reitti; pitkä, lyhyt vai kaartuva?
Kai se aika kaartuva oli. Onneksi näimme
yhden papparaisen jonka takia ei jääty
sinivalaiden alle suurella selällä. Selällä
kuitenkin vaahtopäät lensivät vastatuulessa
ylitsemme.
Kosteaa.
Maisemat
olivat
ennennäkemättömiä ja toivomme vielä joskus
palaavamme sinne.
Saiko tarina huikean päätöksen?
Joo, rankkasateet alkoivat juuri kun saimme
paatit rannalle. Hyvien ajo-ohjeiden avulla
pääsimme setäni mökille saunomaan ja
nauttimaan herkuista. Paluumatkalla ei
todellakaan nukuttu vaan tykitettiin musaa
täysillä, tyyliin: “i’ll be ready…”
Haastattelija lisää:
Nähdessäni melontavaelluksen kuvat, tajusin
mitä olinkaan menettänyt!
HAASTATTELIJANA
JA

LOHI
TOFFE

TOIMI

HAASTATELTAVANA
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NÄIN ON MERKIT

-Scoutfäshjöön tutkii
Kun Aku Ankan veljenpojat Tupu, Hupu ja
Lupu ovat kunnostautuneet sudenpentuina,
saavat he normaalisti sangollisen koreita
ansiomerkkiprenikoita. Moinen metallinkiilto
muistuttaa kuitenkin enemmän armeijan
harrasmastamia
mitaliperinteita,
kuin
partiolaisille ominaisia tunnustusmerkkejä.
Ainakin HeMessä ansiomerkit ovat yleensä
kulkeneet linjalla “vähemmän on enemmän”.
Vaikka esimerkki onkin fiktiivinen, on eri
maiden ja jopa saman maan eri lippukuntien
markkipolitiikan välillä suuriakin eroja. Yksi
symboli on kuitekin sama partiopaidassa
ympäri maailman: partiolilja on partioliikkeen
tunnuksena yhtä pysyvä kuin huivi kaulassa.

Kummankin tähden viisi sakaraa puolestaan
muistuttavat
kukin
yhdestä
partiolain
kymmenestä pykälästä. Nykyisin partiolilja
löytyy kotoisten merkkien ohella myös mm.
Partioliikkeen maailmanjärjestön tunnuksesta.
Itse
lilja,
“fleur-de-lis”,
on
ikivanha
heraldinen tunnus, jota on käytetty jo
vuosisatoja
lipuissa
ja
vaakunoissa.
Erityisesti se on kuitenkin ollut Ranskan
tunnus. Ranskan vaakunassakin komeileva
lilja liitetään uskonnollisissa yhteyksissä
pyhään kolminaisuuteen ja Neitsyt Mariaan.
Kukkana
se
symboloi
puhtautta
ja
viattomuutta, mutta myös surua ja on siksi
suosittu hautajaiskukka.

TINDE
KUVAT PÄPAN
JA SP:N NETTISIVUT

Partiolilja
on
Baden-Powellin
itsensä
käyttöön
ottama
tunnuskuva,
jota
todennäköisesti
käyttivät
jo
hänellä
lähetteinä olleet pojat Etelä-Afrikan toisen
buurisodan
aikana
(1899-1902).
Partiotunnuksena
liljan
muoto
tulee
kompassineulasta ja tarkoittaa lähettien
kykyä näyttää toisille tietä. Tämä merkitys
on
periytynyt
myös
partioliikkeeseen
partiolaisen velvollisuutena näyttää toisille
tietä täyttämällä velvollisuutensa.
Kolmisakarainen tähti symboloi, samoin kuin
partiotervehdyksen
kolme
sormeakin,
partiolupauksessa mainittuja velvollisuuksia
Jumalaa, isänmaata ja kotia kohtaan.
Kansainvälisessä partioliljassa kummassakin
sivulehdessä on lisäksi viisisakarainen tähti,
joilla myös on oma merkityksensä: kaksi
tähteä symboloivat avuliaisuutta ja partiolain
noudattamista.
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Valhalla -07
Valhallalallallalallaa!
Kesäleiri oli ja meni, enemmän tai vähemmän kuumissa ja tuulisissa merkeissä. Leiripaikkana
toimi Kemiön saarella sijaitseva Turun Metsänkävijöiden luonnonkaunis niemennokka. Saimme
kokea taas kerran rajua präisäystä, tiukan haikin, maittavaa leiriruokaa, jännittävät
telttatarkastukset,
tunnelmalliset
iltanuotiot,
eläytyvää
kitaransoittoa,
raskasta
vedenkantoa, kymmenet hyttysenpistot, komentelevat VJ:t, hurjat ultimate-matsit, viimeisen
yön VJ-kapinan, Hiskurin kiperät kysymykset, hikistä suunnistusta, lukuisia pikku tapaturmia,
vauhdikkaat markkinat, eheän jatkotarinan, mukaansatempaavan leirilaulun, leirihyttysen
odotukset ja vähän muutakin.
Pari johtajaa ja leiriläistä laitettiin vielä muistelemaan leiriä:

ALMI, 17, JOHTAJA
Mikä oli leirillä parasta?
Äää emmä tiiä! Ihmiset ja kaikki ja hyvä
meno
Entä tyhmintä?
Ei ollu mitään tyhmää
Mitä mieltä olet tumelaisten saunasta?
Mihin tää tulee? Aika puutteellinen.
Asteikolla 1-10, kuinka kivaa leirillä oli?
Kakskyt!

REMU, 15, SOPULIT-VARTION VJ
Mikä oli leirillä parasta?
Präisis ja omien mestojen rakentelu.
Entä tyhmintä?
Ei siellä mitään tyhmää ollu…
Muistatko vielä leirilaulun ulkoa?
En, en oo missään vaihees muistanukkaan.
Asteikolla 1-10, kuinka hyvä sää leirillä
oli?
Kesäleiril? Mmm… ysi.

MAMMUTTI, 11, KÄRPÄT
Mikä oli leirillä kivointa?
Noo rakentaminen.
Entä tyhmintä?
Ehkä suunnistus.
Mikä oli paras leiriruoka?
Ootas mitäs kaikkea siellä olikaan… No
siskonmakkarakeitto oli tosi hyvää.
Asteikolla 1-10 kuinka kiva telttapaikka
teillä oli?
No meillä oli tosi kiva eli varmaan ysi.
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PUU, 13, HUKAT
Mikä oli leirillä kivointa?
Ootas ku mä mietin vähäsen… nukkuminen.
Entä tyhmintä?
Aikasin herääminen.
Mitä olisit vielä kaivannut leirille?
Että ois saanu pitää laavut siinä haikilla
Asteikolla 1-10 kuinka oikeudenmukaisia
olivat telttatarkastukset?
Hmm… seittemän.
SIISELI, 13, NAALIT
Mikä oli leirillä kivointa?
No emmä tiiä, siel oli ylipäänsä tosi kivaa.
Entä tyhmintä?
Noo se ku me eksyttiin haikilla… Ja ku mun
nilkka meni.
Mikä oli kivointa haikilla?
No sekin oli ylipäänsä tosi kiva.
Asteikolla 1-10 kuinka kiva leiripaikka
oli?
No ysi koska tuuli ekana päivänä niin kovaa
ettei saatu telttaa pystyyn.
JUDE

Syysretki 31.8- 2.9.2007
Raesateen
säestämänä
kokoontui
kolkkalauma Komion kololle, jännittyneinä
tulevaa
retkeä
odottaen.
Erityisen
jännittyneitä olivat arkajalat, joille retki oli
ensimmäinen, sekä vaeltajiin siirtyvät
vartsut, joiden jalat tosin myös olivat
myöhemmin arat. Syy tähän oli perinteinen
kävely
Kimparille.
Vaikka
kilometrejä
matkamittariin kertyikin, oli tunnelma hyvä.
Muikku: On helppoa kun on näin pitkät jalat!
Perillä
nukkuminen
muurahaispesän päällä.

maistui

jopa

Lauantai alkoi mukavissa tunnelmissa. Kolkat
kuluttivat aikaansa kierrellen rasteja ja
vuolivat hönskällä taideteoksia.
Dansku: Hauskinta on ollut rastit! Opettajan
naurattaminen oli kivointa!
Jog: Johtajan! Se on johtaja.
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Kontakteja vartsujen, johtajien ja kolkkien
välillä oli luvassa, kun vuorossa oli präisis.
Nörtit, banaanit ja sienet kävivät kiivasta
taistelua siitä, kuka saa oikeudet banaanien
käyttöön. Lopputulos oli hieman epäselvä,
sillä
greenpeaceläiset
tulivat
mukaan
kuvioihin takaamaan kaikkien rauhan.
Fixu: Sade lakkasi juuri kun sain sadekamat
päälle, mut oli ainakin mukavampi präisätä!
Irvis: On präisis kivaa, mut en mä innolla
sitä ole.
Iltaa vietettiin kaksien eri nuotioiden
ääressä. Vartiolaisten nuotiolla oli taas haku
poikamiehillä ja poikamiesnaisilla päällä ja
parit häävalssitkin tanssittiin.
Dödö: Mun fiilis on tällä hetkellä aika kylmä,
mut kuitenkin fiilistelevä.
Skorppari: Kiva kun tulee lisää vartsuja!

Loppuyönä metsästä tulla tupsahti kaiken
näköisiä otuksia ja vartiolaisten määrä
lisääntyi ihmeellisesti. Tärkeintä kuitenkin oli,
että kaikki löysivät tiensä ainakin johonkin
telttaan tai laavuun ja nukkuivat makoista
unta!
Sunnuntai oli perinteinen: sää epävakaa ja
siivous
rivakkaa.
Vartsut
lähtivät
Minitiitukselle ja kolkat kotiin.
Sitruuna: Harmi, kun satoi vettä, mutta kun
on vika päivä ei haittaa, sillä nyt tuntuu
ihanammalta päästä kotiin!

N INNI
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Monia ahkeria horoskooppienlukijoita on jo varmaan pitkään askarruttanut naistenlehtien
horoskooppipalstaa koskeva armoton puute. Ennustettavina ovat niin rakkaus-, työ-, kuin
perhe-elämäkin, mutta entäs partiossa? Miten voimme tehdä suuria päätöksiä, tai tietää
mihin varautua, kun tähdet eivät sitä meille kerro? Ja sitä paitsi, eikö iltapäivälehtien
horoskooppien ympäripyöreys ole jo alkanut tympiä? Vihdoinkin vuosien odotus on palkittu!
Kihon luotettava astrologi on laatinut HeMelle aivan omat yksityiskohtaiset

Partiohoroskoopit
Oinas 21.3.–19.4.
Kuuluisia oinaita: Perda, Nipsu, Pampula
Olet synnynnäinen johtaja. Nyt ei ole aika
kaihtaa vastuuta ja velvollisuutta! Jos joku
tarjoaa sinulle retkenjohtajuutta, ota se
avosylin vastaan. LKM:t ovat oinaalle juuri
oikea paikka päästä toteuttamaan itseään.
Ole
aktiivisesti
mukana
jokaisessa
tapahtumassa, tarvitset niitä purkamaan
sisälläsi jylläävää energiaa.
Härkä 20.4.–20.5.
Kuuluisia Härkiä: Puuma, Lohi, Suoma
Sinun kannattaa varautua vastustukseen,
sillä kaikki eivät ole voimakastahtoisen
luonteesi kanssa samaa mieltä. Venuksen
läheisyys tekee sinut nöyremmäksi: anna
kerrankin muille mahdollisuus toteuttaa
ideoitaan
toimintaa
suunniteltaessa.
Kokouksissa voi tulla pientä kärhämää
oinaiden kanssa, mutta älä välitä, se ei ole
vakavaa.
Kaksoset 21.5.–20.6
Kuuluisia kaksosia: Tinde, Laku
Kaipaat
koko
ajan
lisää
virikkeitä
kyllästymisen pelossa, mutta olet vaarassa
palaa loppuun. Levottoman kauden jälkeen
sinun tulee nyt rauhoittua. Tapaa ystäviäsi
rauhallisissa
merkeissä,
marraskuun
myyjäiset ovat sinulle omiaan. Älä kahmi
liikaa vastuuta, arpojen myynti on sinulle
juuri tarpeeksi. Sitä paitsi vyölaukku pukee
kaksosia.
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Rapu 21.6.–22.7.
Kuuluisia rapuja: Tiu, Wertti

Leijona 23.7.–22.8.
Kuuluisia Leijonia: Raju, Rapu, Pursu

Aivan kuten oikealla ravullakin, tällä
tähtimerkillä on kova ulkokuori, joka suojelee
herkkää sisintä. Kuun siirtyminen kolmanteen
huoneeseen antaa sinulle mahdollisuuden
paljastaa muille pehmopuolesi. Käytä
tilaisuus
hyväksi
iltanuotiolla
tai
viikoittaisissa WH:issa tai parvi-illoissa.
Sinun kannattaa myös varautua sinulle
haluamattasi sysättyyn vastuuseen.

Tyypillinen leijona on rakastaa sosiaalisia
suhteita ja on ulospäin suuntautunut. Nyt
Pluton ollessa kaukaisimmillaan sinulle ei
kuitenkaan riitä ainoastaan tavallinen elo
vaan kaipaat väriä ja dramatiikkaa! Koeta
kuitenkin olla etsimättä sitä partiosta, vaan
keskity sen sijaan vastuun ottamisen jälkeen
suunnittelemaan hyödyllistä ja mielekästä
toimintaa.
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Neitsyt 23.8.–22.9.
Kuuluisia neitsyitä: Kilppari, Jude
Orionin vyön voimistunut tähtisumu enteilee
neitsyille ulkopuolisten aiheuttamaa sekä
uusien velvollisuuksien mukanaan tuomaa
rauhattomuutta. Nyt sinun tulee käyttää
tarkkanäköisyyttäsi ratkaistaksesi ongelman,
jotta saat rauhan takaisin itsellesi sekä
kanssapartiolaistesi keskuuteen. Talviretkellä
monet asiat ratkeavat ja selkiytyvät, sinne
siis.
Vaaka 23.9.–23.10.
Kuuluisia vaakoja: Elli, Munkki
Muutos Saturnuksen renkaissa tuo vihdoinkin
sinulle pitkään kaivatun tasapainon ja
harmonian juuri sinulle sopivan tehtävän
muodossa, jossa saat toteuttaa itseäsi itse
haluamallasi
tavalla.
Luultavasti
saat
suunnitella ompelu-jampasterien seuraavan
tapaamisen,
VJ
antaa
sinun
hoitaa
seuraavan WH:n tai saat hakea parvi-illassa
viirin.
Skorpioni 24.10.–22.11.
Kuuluisia skorpioneja: Ilmari “Iso-hukka”
Vainio, Keiju, Tassu
Älä
anna
kaamoksen
masentaa
tai
tukahduttaa kiihkeää ja kiivasta luonnettasi,
vala
sillä
innostusta
ystäviisi
talven
synkimpinä hetkinä. Ole hengessä mukana
kokouksissa, ilahduta WH:ssa tai saa muut
innolla
mukaan
parvi-illassa.
Lopeta
itsekriittisyys ja keskity suurempiin asioihin ja
siihen, mitä muilla on mielessä.

olemaan koko ajan mukana tapahtumissa,
yritä kuitenkin käydä välillä näyttämässä
naamaasi, ettei sinua tyystin unohdeta, tai
ystäväsi tee sinulle yllätysvierailua.
Vesimies 20.1.–19.2.
Kuuluisia vesimiehiä: Särki
Merkuriuksen
poistuessa
kuudennesta
huoneesta vesimiesten pitkään kestänyt
hiljaiselo saa päätöksensä. Nyt on aika
kokeilla kaikkea uutta ilman ennakkoluuloja!
Ehdota kolkkajohtajalle jotain aivan uutta
leikkiä, menkää laavikselle jonnekin muualle
kuin Nuuksioon, ja jos et ikinä ennen ole ollut
mukana suunnittelemassa peijaisia, nyt on
sen aika.
Kalat 20.2.–20.3.
Kuuluisia
Sitruuna

kaloja:

Toffe,

Luumu,

Late,

Unelmoiva luonteesi voi tehdä lähipäivinä
hallaa, kun olisi aika tehdä päätöksiä ja
vetää
suuria
linjoja.
Marsin
kulma
Saturnukseen kuitenkin viestittää: älä
pelkää, hyvää mielikuvitustasi tarvitaan pian.
Vaeltaja-kalat ovat omassa elementissään
peijaisia suunniteltaessa, kolkkien kannattaisi
taas keksiä uusia leikkiehdotuksia. Jos olet
vartiolainen, käytä päästäsi pursuavia
ideoita WH:issa.
HANI

Jousimies 23.11.–21.12.
Kuuluisia jousimiehiä: Hani, Ninni
Läheltä
lentävät
meteoriitit
tuovat
jousimiehille onnea. Ehkä yhteiskämppiksellä
löytyy uusi ihastus, saat odottamattoman
kunnianosoituksen
tai
saat
sytyttää
kynttilän neljänä parvi-iltana peräkkäin.
Mutta
ole
varovainen,
yhtäkkinen
onnenpuuskasi saattaa aiheuttaa muissa
kateutta.
Älä
kuitenkaan
unohda
avarakatseisuuttasi talven ajaksi.
Kauris 22.12.–19.1.
Kuuluisia kauriita: Kirkku, Olle
Suuri viimeaikainen muutos valitettavasti
rajoittaa osallistumistasi toimintaan, juuri kun
päämäärätietoisuudestasi olisi eniten hyötyä.
Otava lähettää sinulle voimia jaksamaan.
Vaikka kauriit eivät välttämättä pystykään
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Kämppätalkoot
28-30.9.2007

Olen useasti miettinyt, miksi kämppätalkoissa
niin
harvoin
näkee
lippukunnan
vartionjohtajia ja muita nuoria johtajia.
Mielestäni kämppätalkoot kun ovat yksi
lippukunnan parhaista retkistä, kämpälle
pääsee hyvässä porukassa puuhailemaan
omaan tahtiinsa ja omien taitojensa mukaan,
ilman niskaanhuohottavia aikatauluja tai
viimehetken ohjelmamuutoksia.
Kaiken lisäksi rennon meiningin lomassa ehtii
jutustella partiokavereiden kanssa, mitä
välttämättä ei ehdi tehdä normiretkellä.
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Erityisesti
vartionjohtajia
ajatellen
kämppätalkoot ovat mitä mainioin paikka ja
aika oppia kämpästä ja kämpän historiasta
sekä
käytöstä,
kun
on
vanhempia
kämpänkäyttäjiä paikalla. Puhumattakaan
siitä,
että
kämppätalkoissa
ainakin
allekirjoittanut on aina oppinut käyttämään
jotain kämpältä löytyvää vempelettä.
Ja mitä työn raskauteen tulee, kertakaan en
ole ollut kämppätalkoissa, joissa olisi
kannettu pelkkiä pöllejä futaria ylös. Toki on
tätäkin tehty, mutta silloin oli apuna traktori,
jolla niitä metrihalkoja ylös rahdattiin, eikä
sitä silloin koko päivää tehty...Joten se, että
näännyttäisi itsensä työllä kämppätalkoissa,
ei pidä paikkaansa.
Noh, mitäpä sitä enempää mainospuheita
pitämään, kuva kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa ja tässä niitä on muutamia
viimeisimmistä kämppätalkoista,
joissa
saunottiin, pidettiin hauskaa ja ruoka oli
hyvää ja sitä oli riittävästi. Niin, että kiitos
vaan järjestäjille.
Kuvat ja Teksti
ENEMY

ä
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Nopea paluu
menneisyyteen
- Kiho 50
vuotta sitten
Miltä näyttikään Kiho kun mänkijätoimintaa oli
ollut vasta 40 vuotta? Tai mitä se sisälsi?
Tässä muutama esimerkki, meidän kaikkien
valaisemiseksi.
Tältä se näytti:
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Ja tässä pieni otos entisen lpkj:n Jaakko Kivekkään tekstistä:

***

K ILPPARI
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Hoi konkari, johtaja tai vaeltaja!
Konkariveljesjoukolla on ilo kutsua sinut kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, joka järjestetään osana
HeMen juhlavuotta. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin on toivottavaa HETI tai viimeistään edellisellä viikolla
ennen tapahtumaa, jotta varataan istumapaikkoja (ja pullaa) riittävästi. Ilmoittautumiset ja mahdolliset
kysymykset minkille (lauri(at)laurimark.fi tai gsm 050 5551226).
Luento 4
MONIKULTTUURISUUS
Jukka "Jude" Ahonen
keskiviikko 28. marraskuuta kello 18-20
Meri-Rastilan Korttelitalo, Jaluspolku 3, Vuosaari
TERVETULOA!

Kokouskutsu
Helsingin Metsänkävijöiden Vanhempainyhdistyksen
Vuosikokous on Komiolla (Ansaritie 4 )
keskiviikkona 28. 11. klo 18.
Tervetuloa mukaan kaikki hemeläisten vanhemmat!
Lisätietoja antaa:
Hanna Holma-Kokkonen, VaNe:n Puheen johtaja
family.kokkonen@pp.inet.fi
p. 041-5244011
T:Vanhempain Neuvosto
20
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Partiomyyjäiset
18.11.2007 klo 12.00-14.00
Munkkivuoren
nuorisotalolla, Raumantie 5

Hernekeittoa * Buffetti * Lettuja *
Leivonnaisia * Kirpputori * Onnenpyörä
Arpajaiset * Lantinheitto

Partiolippukunta Helsingin
Metsänkävijät ry.
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Puiden välistä

-Koska nämä tekniset vaikeudet loppuvat??
-Lippukunnanjohtaja ei ole enää herra LPKJ
vaan setä LPKJ

-Ninni on kiinnostunut kasveista
-Laku veti kesiksellä ihan talla pohjassa!
-Diplomaatti- insinöörejä havaittu Korson
sairaalassa Espoossa!
-Hei, nyt kumä oon saikulla nii ehin olee
partiossa!
-Nyt se on sitten varmaa, Wertillä
tyttöystävä
-Olikse snadi huu vai snadi ho ?
-Kihon
luotettavien
tietojen
mukaan
kämppätalkoissa oli kaikkien aikojen nuorin
kämpällä käynyt henkilö, ikää 16 pv
-Ravulle kuuluu armeijaa…
-Miss Hisse ?!
-Ihmeellisiä koirankoppeja on ilmestynyt
kämpälle, mutta missä ovat koirat?
-Enemy nähty Samuloimassa??

NYT VIHDOIN JA VIIMEIN !
- KIHON KANNATUSMAKSUT
Kuinka Kihon tekeminen olla joskus niin vaikeaa??

Kone takkuaa, nettiyhteys on poikki,
tekstinkäsittelyohjelman
käsittelyssä
puutteita,
lukemattomia
asiaja
kirjoitusvirheitä, kuvia puuttuu, puhelimet
äänettömällä,
kiltalaiset
äkkilähdöllä
Kreetalla, deadlinet venyvät kuin purkka...

Tämänvuotiset Kihon kannatusmaksut ovat
tuottaneet
vähintään
migreenitasoisen
päänsäryn eräille kiltalaisille. Se tarina, miten
tähän tilanteeseen päädyttiin, on pitkä ja
osin hyvinkin valonarka.

Ja jos ei mikään muu mene pieleen niin...
Aivan varmasti joku menee.
Murphyn laiksi sitä kaiketi kutsutaan; Jos
jokin vain voi mennä pieleen, niin aivan
varmasti se menee ja yleensä sen pahimman
kautta...

Mutta joka tapauksessa todettakoon, että
toivottavasti kaikki vaikeudet ovat nyt
ainakin tämän Kihon numeron ja miksei
seuraavankin osalta voitettu, sillä onhan
näitä ongelmia ollut jo ihan tarpeeksi. Ainakin
tämän vuoden ongelmakiintiö on mielestäni
täynnä.

Ja jossain siellä hämärässä huoneessa
erakoituneena ja epätoivon keskellä, silmät
verestävänä ja kylmää kahvia hörppien, istuu
kiltalainen ja koittaen saada edes jotain
tolkkua
tietokoneruudulla
vipeltäviin
kirjaimiin.

Ja joka kerta, kun
se painotuore Kiho
se eia
kolahtaa postiluukusta, on se kiltalainen
pakahtua ylpeydestä kun vihdoin ja viimein
saa nähdä kättensä työ tuloksen ja joka
kerta kiltalainen toteaa, että on se sen
arvoista. Se kihon tekeminen meinaan.
Siksi, maksathan kannatusmaksun.
Koska Kiho on sen arvoinen!
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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

23

ESIM. SAMAAN OSOITTEESEEN USEAMPIA KIHOJA,
Kiho 3-2007

Helsingin Metsänkävijät ry
Ansaritie 2-4
00350 HELSINKI
.
'
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