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Olen ns. ’lykkääjä’, ja siitä kärsin minä
samoin kuin monet muutkin. Lykkääjällä
tässä yhteydessä tarkoitan henkilöä joka ei
saa tehtyä asioita hyvissä ajoin, vaan lykkää
ne
aina
viime
tippaan
jollei
jopa
kauemmaksikin. Niin pitkään kun kuitenkin
teen asiat ajoissa, aiheutan turhaa stressiä
vain itselleni. Kun lipsun myöhästymisen
puolelle, on tästä toiminnasta haittaa jo
muillekin. Esimerkkinä voi käyttää Kihon
pääkirjoitusta. Myöhästyessään se aiheuttaa
turhaa
työtä
toimitussihteerille
ja
mahdollisesti Kihon taittajan aikataulujen
uudelleenjärjestelyjä.
Itsenäisyyspäivän ajankohdan tietää vuosien
päähän, ja tietää myös mitä kaikkea siihen
pitää valmistella. Siltikin diashow, jonka olen
ottanut
vastuulleni,
valmistuu
vasta
viimeisenä iltana tai yönä. Samoin käy
monen muun asian kanssa. Useimmiten
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konkreettisiin takarajoihin mennessä saan
asiat hoidettua, esim. edellä mainitsemani
diashow jonka on oltava valmis viimeistään
6.12. klo 8.30. Näissä takarajoissa pysyn
kohtalaisen hyvin, joskin hankin niistä
kohtuuttoman stressin itselleni venyttämällä
toimimisen viime hetkeen. Mutta jos tietää,
ettei pieni myöhästyminen kaada maailmaa,
niin ikävä kyllä takaraja venyy kohdallani
luvattoman usein.
Partio on vapaaehtoinen harrastus, eli
kukaan
ei
lippukunnassa
tee
tätä
päätoimisesti. Siltikin saa odottaa, että
hommat hoituvat ajallaan, tai edes melkein

ajoissa. Kaikki ovat kuitenkin ottaessaan
pestin vastaan sitoutuneet hoitamaan sen
vaatimat tehtävät. Minä olen vastuussa
siitä, että lippukunnan hallinto pyörii
asianmukaisesti. Kolkkajohtaja on vastuussa
siitä, että parvi-illassa on johtaja joka on
tehtävien tasalla. Kaikkiin pesteihin kuuluu
takarajoja joihin mennessä tietyt asiat pitää
tehdä;
jotkut
takarajat
ovat
kohtalokkaampia kuin toiset. Jos esimerkiksi
yleisavustushakemus
jää
toimittamatta
määräaikaan mennessä, jää lippukunta ilman
kaupungin toiminta-avustusta, joka kuitenkin
on merkittävä osa lippukunnan vuotuisia
tuloja.

usein
hallituksen
kootessa
toimintakertomusta sekä -suunnitelmaa.
Miten voi olla niin hankalaa pysyä
aikarajoissa? Kuten alussa totesin, kuulun
myöhästelijöiden joukkoon, joten minulla
pitäisi olla vastaus kysymykseen. Muuta
vastausta kohdallani ei löydy kuin huono
itsekuri. Syyllinen tähän löytyy vain
katsomalla peiliin. Toivon, että muutkin,
jotka tunnistavat tekstistä edes jotenkin
itsensä, yrittävät ryhdistäytyä kanssani ja
hoidetaan
vuosi
2008
kunnialla
ja
myöhästelemättä pahemmin. Olemme sen
velkaa niille jotka hoitavat hommansa
ajallaan.

Ymmärtääkseni Kihon jutuista saattaa
pahimmillaan puuttua puolet dl-päivänä.
Valitettavasti vieläkin huonompi tilanne on

Hyvää vuotta 2008 kaikille!
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VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika:

Sunnuntaina 10.2.2008 klo.16.00

Paikka:

Partioasema
Töölönkatu 55, 00250 HELSINKI

Asiat:

Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, sekä muut asiat,
jotka yhdistyksen sääntöjen 9 § määrää varsinaisen vuosikokouksen
käsiteltäväksi.
Partioasu
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu
TERVETULOA
Mörisevä Karhu

K a n s i
Kuvaaja:
L AKU

“Kuten
makuupussistaan
sikkurasilmin
kömpivä
Lohi,
myös
lippukunta
on
ryömimässä, noin symbolisesti ilmaisten,
joululoman laiskanpulskeasta rauhasta kohti
uutta ja toiminnantäyteistä vuotta 2008.
Viimeinen
ulkona
pussista
joutuu
tiskaamaan.”
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Poikakolkkien
telttaretki
6. -7.10.2007
Kolkkapoikien telttaretki järjestettiin Espoon
Kaitalammen syksyisissä maisemissa, jonne
selviydyttiin äänekkään bussimatkan jälkeen.
Ohjelmassa oli muun muassa astesuunnistusta
sekä veistelyä, ja yö nukuttiin
puolijoukkueteltassa.
Sunnuntaina vanhemmat saivat tulla mukaan
paistelemaan makkaraa, jonka jälkeen lähdettiin
iloisin mielin kotiin. Retkelläolijat kertovat
kokemuksistaan
No, mikä oli retkellä kivointa?
Voltti: Ehkä se suunnistus, se oli kivaa, sitte vapaa-ajallaki oli
ihan kivaa välillä.
Toukka: Oli kivaa istua siinä nuotiolla illalla, ja majakka-leikki
oli kans kiva.
Tupu: Kirkkis! Ja öö… makkaranpaisto.
Oliko Luumun iltasatu pelottava?
Tupu: Eiku tosi hyvä!
Toukka: Mmei, mä en vaan jaksanu kuunnella… No oli se
vähän!
Voltti: Ei se ollu niin kauheen pelottava.
Lupu: Öö ei.
Oliko retkellä hyvää ruokaa?
Käärme: Joo, vaikka avaruusbanaani.
Kumi: Joo. Iha jees. Avaruusbanaani oli kyllä hyvää.
Toukka: Oli! Makaroni ja jauhelihakastike ja avaruusbanaani.
Minkälaista oli nukkua teltassa?
Tupu: Ihan kivaa, joo-o.
Kumi: Just kivaa, ei ollu eka kerta.
Lupu: Tosi kivaa, oon nukkunu paljonki teltassa.
Voltti: Ihan kivaa siellä oli.
Opitko retkellä mitään uutta?
Jog: E.
Voltti: Ainakin sen mä opin miten pystytetään teltta, tai ainakin
jotain siitä, sit mä opin sen miten sitä ihme hellaa käytettiin.
(toim. huom. Voltti tarkoittanee trangiaa)
Kumi: Joo! Ainaki mä opin siellä ettei saa pitää palavaa tikkua
liian kauan housuilla.
Tupu: Se oli ihan tavallinen retki.
Toukka: Joo mjoo, en joo, no esim. opin leikkimään majakkaa ja
pystyttämään puolijoukkueteltan.
HANI
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Tavattiin perjantaina Komiolla joskus viiden
aikoihin, ja mitä vaikeimman kirjallisen
osuuden jälkeen käveltiin bussipysäkille,
missattiin kaksi bussia ja odotettiin tunti,
kunnes viimeinkin päästiin hyvillä mielin
istumaan lämpimään bussiin, matkallemme
kohti
tuntematonta.
Perillä jakaannuttiin kahteen ryhmään ja
saatiin ohjeet kääntyä Yöviläntielle ja kävellä
kunnes tulee rasti vastaan. Juteltiin
kävellessä niitä näitä ja mietittiin missä
yövytään eka yö. Se selvisi rastilla, jossa piti
tunnistaa
eläinten
jälkiä:
yöpyminen
tapahtuisi siirtymäkaltseilla. Pitkän ja vaikean
nousun jälkeen päästiin vihdoin perille.
Laavut pystyyn ja ruisleipää ja makkaraa
naamaan.Kakkoset meni nukkumaan ja kolme
urheaa ykköstä lähti suunnistamaan pimeään
metsään, mukanaan kartta ja supervalo
(lippukunta lainasi). Lisäksi vain kompassi ja
biletikku. Kaikki selvisivät takaisin ja vain
Tiinan nilkka meni. Lauantaina kaikki
heräsivät uuteen aamun virkeinä tai
vähemmän virkeina ja pikaisen rinkan
pakkauksen jälkeen lähdettiin Kämpälle
aamupalalle.
Lipunnoston
jälkeen
partiohistorian
parasta
puuroa
ja

hedelmäkiisseliä. Sen jälkeen oli jossain
vaiheessa jotain rasteja, joissa testattiin
tarpeellisia taitoja. Lisää ruokaa, en muista
mitä, ja sitten varmaan lisää rasteja. Jossain
vaiheessa
ykköset
kävi
heittämässä
rastiradan. Kakkoset sai tietää kätevyyden
(lusikka) jo päivällä, ja se valmistuikin jo
ennen iltaa. Ykkösten kätevys (harava)
paljastui vasta paljon myöhemmin, mutta
valmistui sekin ennen puoltayötä. Tytöt kavi
saunassa ja pojat ei jaksaneet mennä. Ilta
meni nopeasti ja kaikki olivat unten mailla jo
ennen keskiyötä.
Sunnuntaina oli kakkosten suunnistus ja
sitten siivottiin, pakattiin ja lähdettiin
lipunlaskun jälkeen juoksemaan dösärille, kun
taas oli lähtö venynyt. Melkein kaikki
kuitenkin kerkisivät kyseiseen bussiin.
Ja kaikki lähtivät kotiin iloisin mielin.
TUNTEMATON
Kuva: LAKU

SUURUUS
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Jean-Philippen jäljillä

Peijaiset
30.112.12.2007

Kaikki alkoi siitä, kun Jean Philip otti
yhteyttä HeMen johtajistoon, etsiessään
antoisaa retkiseuraa Suomen vierailuaan
varten. Jokainen innokas johtaja, joka halusi
yhdelle vuoden hohdokkaimmista retkeistä,
vastasi Jean Phipin mailiin, kukin omalla
tavallaan.
Perjantai alkoi autosuunnistuksella kohti
määränpäätä tuntematonta. Matka vei meitä
kohti itäistä Suomen rannikkoa, Porvoon
keskustan läpi Partiopoukamaan. Muutama
kaarros sinne tänne ei meitä haitannut, ja
löysimme lopulta tiemme mukavan näköisen
mummonmökin pihaan. Pian mökin piha
täyttyi muista autoista, joista pukahti toinen
toistaan iloisempia johtajanpoikaisia.
Ilta kului kuulumisia vaihdellessa, iltapalaa
syödessä ja Jean Philippiä odotellessa.
Odottelu alkoi väsyttää, ja olihan takana
jokaisella rankka työ- tai kouluviikko, joten
painuimme pehkuihin.
Lauantaina heräily oli hidasta mutta varmaa.
Aamiaista vattaan vaan, pisut, pesut ja lipun
nostoon.
Siellä saimmekin tiedon, ettei ystävämme
Jean Philip ole vielä saapunut Suomen
kamaralle. Kuitenkin halusimme niin paljon
tietää jotain tästä poikamiehestä, että
aloimme tutkiskelemaan hiukan hänen
alkuperiään. Saimme kuin saimmekin tietoa
tästä
herrasta.
Ja
hiukan
muista
johtajaystävistämme,
ja
tietenkin
tutkiskelimme myös hiukan itseämme. Jean
Philip oli siis sveitsiläinen, ja saimme
mahtavan mahdollisuuden maistaa erilaisia
fondueita. Oli tavallista-, juusto-, ja
suklaafondueta. Ah! Ja kyllä kasvot tykkää.
6
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Tämän pienen kaloripaukun jälkeen oli
saatava niitä hiukan kulutettua. Läksimme
kokeilemaan
hiukan
yhteistyökykymme
rajoja. Ja hienosti siitä selvittiinkin. Vaikka
miehet koittivatkin ottaa ohjat vain omiin
käsiinsä, mentiin silti naisenlogiikalla. Sitten
alkoi lapsettaa, joten leikimme. Saimme
kokeille muutamaa uutta leikkiä, joita meille
opettivat kaksi nuorta neitiä, jotka olivat
uunituoreita PJ-kurssin käyneitä täynnä
ideoita.

huikeita esityksiä, kuten Jean Philipin
Tenavatähti-lauluesityksen.
Rasvakerros
hiuksissa ja likakerrostuma kasvoissa alkoivat
kuitenkin lähestyä terveysriskejä, joten
jokaisen oli peseydyttävä välittömästi. Ja
mikäs parempi tapa tehdä se, kuin
saunomalla. Jean Philip ei kuitenkaan
halunnut kokeilla saunomista, joten poistui
yksin paikalta takaisin kotimaahansa. Ilta
sujui äänekkäästi Trivial pursuittia pelatessa,
ja kyllä siitä nukkumaankin sitten mentiin.

Kuten varmasti suurin osa tietää, on partio
ainoa elämämme, joten ei rakkaudelle jää
aikaa, tai siihen kuuluville riiteille. Kuten
tyttö- tai poikaystävän esittely vanhemmille,
tai mikä tärkeintä: rakkausprosenttien
laskeminen. Joten eiköhän sitäkin täydy
hiukan harjoitella, jos vaikka sekin päivä
joskus
koittaisi.
Tapasimme
aivan
ihastuttavat
vanhemmat,
laskimme
rakkausprosenttimme,
otimme
hienot
yhteiskuvat, ja mikä parasta saimme myös
käydä ennustajalla. Siellä käyneet näyttivät
osa helpottuneilta, osa iloisilta, ja osa
järkyttyneiltä... I wonder why...

Herättiin ehkä hiukan väsyneimpänä, kuin
edellisenä aamuna, mutta ei auta. Viimeiset
voimat silti puristimme ulos itsestämme, jotta
saisimme paikat hohtavan puhtaiksi ennen
siltä poistumista. Muutamat lavatanssit
jaksettiin tanssia vielä siivouksen jälkeenkin
ja lippukin laskea. Sitten vain kotia kohti ja
takaisin arkeen. Oli todella super hyper
exstra kivaa!!! Eli kiitos kaikille ja tämä
tekstihän on omistettu KiKasta palvelukseen
postuneelle nuorelle miehelle eli Toffelle.

Vietimme mukavaa iltaa saunalla, kun
(VIIMEIN!) yllättäen päätti Jean Philip
ilmestyä paikalle. Suuret riemunhuudot
valtasivat saunan oleskelutilan, ja eihän siinä
muu auttanut, kun järjestää oikein kunnon
tervetuliaispippalot Jean Philipille. Näimme

-H.M.N.K(Hopeametsän
[toim.huom.])
Kuvat: LAKU ja PUUMA

nuolikeiju

Mukana: Almi, Lohi, Toope, Makho, Rapu,
Perda, P.S., Tassu, Raju, Cappe, Tinde, Hani,
Keiju, Elli, Pipari, Sitruuna, Särki, Nipsu sekä
tietenkin Jean-Philippe
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Myyjäisissä voi syödä
pullaa
Myyjäiset
(ja
niitä
edeltävät
hernekeittotalkoot) lienevät partiovuoden
kalenterissa, itsenäisyyspäivän ohella, kiveen
hakatuimpia tapahtumia; kaikki pysyy
vuodesta toiseen lähes samana. Siksi tänä
vuonna emme raportoi keittokamiinan
sammumisia, trivial pursuitin voittajia,
arvanmyynnin prosenttiosuutta tai pullien
kohonneisuusastetta.
Annamme
kuvien
puhua puolestaan. Ja limerikin.
TINDE (+ HAUKKA)
Kuvat: LAKU
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Jauhoja, maitoa, kaardemummaa:
siitä tarkoitus oli leipoa pullaa.
Vaan onneton sentään!
Mummo ilmassa lentää
ja onneton koppari vehnäsen missaa.

ja tavata ystäviä
8.11.2007
Lippukunta
kiittää
tärkeästä tuesta:

seuraavia

tahoja

ABB Industry
DM Database Oy
Aro-yhtymä
Cloetta Fazer makeiset Oy
Daymoon Oy
Fazer Forum
Fortum
General Motors Finland Oy
Helsingin Kaupunginteatteri
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Korkeasaaren eläintarha
K-Supermarket Munkki
Kuntien tekniset KTK ry
Kustannusosakeyhtiö Tammi
Tekniikan
ja
peruspalvelujen
neuvottelujärjestö KTN
Uusi Insinööriliitto UIL ry
Sonera Oyj
Tele Finland Oy

SOK-kiinteistötoiminnot
Opel Oy
Otava Kustannus
Oy Berner Ab
Oy Duroy Ab
Oy Fiskars Ab
Sampo
Sinooperi Oy
SRV-Viitoset Oy
Suomalainen kirjakauppa, Munkkivuoren
myymälä
Suomen Höyhen Oy
Joutsen Finland Oy
Suomen Kansallisooppera, Markkinointi
Suomen Matkatoimisto
Suunto Oy
Talin tenniskeskus
Valio Oy
Biblia Oy Ab
Hawe Finland Oy
Patentti- ja Rekisterihallitus, Markkinointi
JusTi Ky
Sellwell Oy

Haaaaaaaaa!!
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Keskiaukea

1. Parvi jakautuu näihin
2. Ensimmäisen vuoden kolkka
3. Tähän pakataan kaikki mitä tarvitaan
retkelle
4. Parven oma “lippu”
10
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amaristikko

5.
6.
7.
8.
9.

Tätä käytetään suunnistuksessa
Tämä on jokaisella partiolaisella kaulassa
Tässä nukutaan retkellä
Jokaisella parvella oma, kuuluu kovaa
8-10-vuotias partiolainen
11
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Skautfäsjöön

Tällä kertaa toimitus tutkii
muiden maiden partiomuodin
tuulia. Meidät suomalaisethan
tunnistaa vähän aikaa sitten
uudistuneesta,
joko
tummansinisestä tai kauniin
ruskeasta
partiopaidasta,
sekä sinivalkoisesta väiskipäähineestä. Mutta miten on
muissa maissa? Käyttävätkö
Ruotsissa
partiolaiset
sinikeltaisia kokohaalareita?
Entä ovatko skotlantilaisten
sisariemme
baretit
skottiruutua?
Tai
onko
g r ö n l a n t i l a i s i l l a
hylkeennahasta
tehdyt
saappaat?
Selvitetään
hemeläisten
ulkomaanprojekteilta:

kokemuksia

Kirkku, olit kesällä 2005 mukana leirillä
Puolassa, minkälaisia partioasuja näit
siellä?
Puolalaisilla isännillä oli vaaleanruskeat
kokoasut, sellaiset aika militantit. Asuun
kuului ainakin osalla myös shortsit ja
polvisukat. Niillä oli myös sellaiset hienot
ihmelätsät, aika inttityyliset nekin.
Leirin latvialaisilla oli aikalailla samanlaiset
asut kuin puolalaisilla, ne saattoi helposti
sekoittaa. Ainakin latvialaisilla tytöillä asuun
kuului hame.
Ruotsalaisilla, joilla vain kahdella oli
partioasu, oli aika samantyylinen asu kuin
suomalaisilla, sellainen sininen paita.
Suomalaisilla
oli
tietysti
hienoimmat
partioasut,
mutta
toiseksi
tulisivat
varmaankin puolalaiset.
Tiu, olit muutama vuosi sitten kesällä
mukana vaeltamassa Sloveniassa, oliko
heillä jotain erityistä partioasua?
Oli, semmoinen oranssi partiopaita,
varsinainen asu oli aika samanmallinen kuin
meillä, eli siis taskut edessä ja sillä lailla.
Siitä oli myös pikeepaitaversio, kun siellähän
12
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on aika erilainen ilmasto kun meillä täällä.
Luumu, olit 2002-2003 vuodenvaihteesa
mukana
maailmanjamboreella
Thaimaassa, jäikö jokin partioasu sieltä
erityisesti mieleen?
Mä en yhtään muista enää! No siis,
thaimaalaisilla oli ihan samantyyliset kuin
meillä, ei mitkään erikoiset, tytöillä oli hame
ja polvisukat, pojilla sitten shortsit.
Suoma,
olit
viime
kesänä
maailmanjamboreella
Englannissa,
huomastiko
siellä
mitään
silmäänpistäviä partioasuja?
Kun mä en muista, kun siellä oli vaikka
mitä! No ehkä mieleenpainuvin oli kun meidän
viereisessä savussa oli skotteja, ja heidän
asuun sitten kuului tietenkin kiltti, se on
ainakin yksi. Yleisesti edustusasuissa näkyi
aika hyvin sen oman maan värit.
HANI
Kuva: Arkisto

Kihokasvo
Tämän
kerran
Kihokasvoon
haastattelimme
HeMen
omaa
hymytyttöä, ensimmäisen vuoden
vartsua Irvileukaa (ystävien kesken
Irvis). Kärpät ovat tämän syksyn
aikana saaneet nauttia Irviksen
seurasta ja villeistä jutuista.

Miksi partionimesi on Irvileuka?
Öö…Se
tuli
jostain
huonosta
elokuvasta.
Kauanko olet ollut partiossa?
Noin neljä vuotta.
Seurusteletko?
En.
Oikeesti?
No en!
Olet siis poikamiestyttö?
Juu…
Miten
syksy
vartsuissa
on
lähtenyt käyntiin?
Hyvin! Tosi paljon eroo kolkkiin. On
ollu kivempaa.
Olemme
kuulleet
salaiselta
taholta sinun olevan vallaton
Röllin
kanssa.
Mitä
tämä
tarkoittaa?
Hihihihihih. Ei me sillee WH:ssa,
oikeestaan vaan retkillä.
Aha. Kun lähdet retkelle mitä
pakkaat beauty boxiisi pysyäksesi
kauniina?
Shampoota, harjan, huulirasvaa ja
rasvoja muutenkin. Ja Dödön!
Aijaa. Onko Dödö kiva?
(salassapitovelvollisuus)

Irvis
Vartioikäinen

Onko sinulla jotain juoruja kerrottavan?
Joo! Riepu on tavannu elämänsä miehen
partiossa.
Alkaa
kirjaimella…
(salassapitovelvollisuus)
Oletko partiossa tavannut ihmisiä joille
haluaisit lähettää terveisiä?
En oikeastaan…
Kirjoitti: NINNI & KILPPARI
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Arvaa kuka?

Itsenäisyyspäivän
juhla

Tänä vuonna itsenäisyyspäivä oli jotain
ainutlaatuista. Keväällä saimme juhlia
lippukuntamme 90-vuotispäiviä ja 6.12
saimme juhlia toista merkittävää
päivänsankaria. Samana vuonna kuin HeMe,
myös Suomi täytti pyöreitä vuosia!
Molempien juhlakalujen kunniaksi
haastattelimme muutamaa ihmistä heidän
suhteestaan Suomi-neitoon.
Kysymykset
1. Milloin viimeksi nukuit pitkään
itsenäisyyspäivänä?
2. Mitä itsenäisyys merkitsee sinulle?
3. Millä sanalla kuvaat vuoden 1917
tapahtumia?
4. Sininen vai valkoinen?
5. Kirjoitetaanko Wongoiva tupla- vai
yksöisveellä?
6. Miten kuvaisit tätä itsenäisyysjuhlaa?
7. Onnittelusi 90-vuotiaalle Suomelle?
Kolkkajohtaja Jude
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varmaan vuonna 1997.
Vastuuta ja vapautta. Uhmakkaasti!
Sanoisin räikeä
Sininen
Kolmois! No ei, tupla.
Tahdittoman muikea.
Onnea Suomi! Mahtavaa työtä!

Vaeltaja Hupu
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1. Varmaan yhdeksän vuotta sitten se
ehkä oli.
2. Mitä siis merkitsee? Vapautta. On
vaan hienoa.
3. Etten jopa sanoisi
kansallisromanttinen.
4. Valkoinen.
5. Yksöis.
6. Tää oli suorastaan perinteinen.
7. Onnea!
Kiho 4-2007

PJ Lari
1. ( Pitkä hiljaisuus) Vuonna -93.
2. ( Pitkä hiljaisuus) Öö…
3. Mm… Vaikeita kysymyksiä… ( Riepu ja
Mikke tulevat pelastamaan tilanteen
ja sanovat;)
Railakas
4. Valkoinen
5. Tupla
6. Väsynyt…
7. (pitkä hiljaisuus)…
Anni laulaa suomelle hyvää
syntymäpäivää-laulun.
Tunnelmia riitti monenlaisia juhlissa, mutta
itsenäisyyden arvoa ei kukaan varmaan voi
kiistää!
Onnea 90-vuotias Suomi!
Kirjoittivat: NINNI ja KILPPARI
Kuva: LAKU

Itsenäisyyspäivänä
ansioituneet
Sudenpäähuivisolki nro 204 Namu, Heini
Muukkonen
Namu on aktiivisesti mukana jo kolmatta
vuotta. Parvi-illoissa Namu on aina reilu ja
ystävällinen
kaikille,
sekä
innokkaasti
mukana. Esimerkillisenä pivonjohtajana Namu
näyttää
mallia
nuoremmilleen
hyvällä
käytöksellään. Johtajien ja toisten kolkkien
on aina todella helppoa luottaa Namuun.

Sudenpäähuivisolki nro 205 Hai, Julius
Schleifer
Hai on todellinen kaikkien kaveri, ja niinpä
kaikki parven pojat pitävät hänestä. Hai on
aina mukana kaikissa tapahtumissa, vieläpä
reippaalla asenteella. Hai on tottelevainen ja
aktiivinen
partiolainen.
Nyt
kolmatta
vuottaan sudenpennuissa oleva Hai on kiltti
ja mukava persoona

Rautainen karhunkäpälä nro 115 Cappe,
Casper Luotola
Cappe
aloitti
partiotaipaleensa
Sudenpennuissa vuonna 1999. Cappe oli
aktiivinen ja toimelias kolkka, vaikkakin silloin
tällöin kujeilut mielessä. Vartioikäisissä Cappe
vaikutti Sopuleissa, jossa toimi myös VJ:nä.
Cappe kävi läpi pienen suvantovaiheen
partiotaipaleellaan, mutta veti kuitenkin VJaikansa kunniakkaasti läpi ollen esimerkki
hyvästä vartionjohtajasta, sillä jos ei muuta,
niin vastuunsa Cappe on aina kantanut.
Cappe on valmis jatkamaan partiourallaan
eteenpäin, nimittäin ensi vuonna Cappe
tullaan näkemään Kiehuvan Kaminan riveissä,
Joukkueenjohtajana. Odotamme innolla, millä
tavalla Capen luonne ja ideat vaikuttavat
vartiokäisten veljesjoukkoon ensi vuonna.
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Rautainen Karhunkäpälä nro 116 Kilppari,
Taru Virtanen
Kilppari on pienestä kolkkatytöstä asti ollut
aktiivinen partiolainen, johon on ollut helppoo
luottaa. Hänen suustaan ei koskaan kuule
valittavaa sanaa ja niinpä Kilppari on aina
aina
hyvällä
asenteella
mukana.
Vartionjohtajana Kilpparilla oli taito luoda
vartioonsa hienoa yhteishenkeä ja ottaa
huomioon
pienimmätkin
vartiolaiset.
Vastuullisen Kilpparin kanssa ei ole vaikea
tehdä yhteistyötä, sillä hän ottaa aina myös
muiden mielipiteet huomioon!

Pronssinen Karhunkäpälä nro 89 Toffe,
Topias Tamminen
Toffe on johtajissa profiloitunut vahvasti
vartioikäisten veljesjoukon johtajistoon,
onhan hän tällä hetkellä jo kolmatta
vuottaan joukkueenjohtajana. Toffen antaa
äänensä kuulua KiKassa ja uskaltaa sanoa
mielipiteensä kaikkiin asioihin. Toffe johti
onnistuneesti lippukunnan vj-peruskurssin
tänä keväänä. Kurssin johtaminen ei ole
kaikista helpoimpia hommia, mutta Toffe hoiti
homman kunniakkaasti läpi. Kurssin vaikutus
näkyy jo nyt uusien vartionjohtajien
toiminnassa. Toffe on osoittanut olevansa
mänkijä henkeen ja vereen pitämällä
aloitteen itsellään, ottamalla vastuuta,
olemalla valmis. Mitä olisivat leirien
johtajaneuvostot ilman Toffen naurua, tai
VJN ilman Toffen spontaania mielikuvitusta,
tai ylipäätänsä HeMe ilman Toffea? Jäisimme
paljosta paitsi, pronssisen Karhunkäpälän
ansaitsee Vain Topias!

Pronssinen Karhunkäpälä nro 90 Luumu,
Laura Salonen
Luumu on ollut aktiivisesti lippukunnan
toiminnassa jo kolkista asti. Hän tuo omalla
iloisella persoonallaan valoa jokaiseen
tapahtumaan. Hienon vj-uran jälkeen Luumu
piti taukoa partiosta ja vietti vuoden
Meksikossa, mutta heti palattuaan hän iski
suoraan lippukunnan sydämeen, eli kolkkatoimintaan! Luumulla on persoonallisia
ideoita, ja hän on aina täysillä mukana
kaikessa. Luumulla on aina ollut erityinen
taito luoda hyvä henkeä, ja se kertookin
siitä, että Luumu todella tietää, mikä on
partion ydin: HYVÄ FIILIS!
16
Kiho 4-2007

Pronssinen Karhunkäpälä nro 91 Wertti,
Timo Luoto
Werttiä ei ole normaalissa viikoittaisessa
toiminnassa vuosiin näkynyt, eikä hän
oikeastaan käy säännöllisesti retkilläkään.
Kämppäisännistössä Wertti tosin on ollut
luottoisäntänä vuosien ajan. Miksi Wertti
sitten
ansaitsee
merkin?
Koska
kämppätalkoissa
Wertti
on
käynyt
säännöllisesti vuodesta toiseen, samoin
miltei
poikkeuksetta
hän
on
tullut
vartsaleirien raksoille. Lisäksi Wertti on usein
lähtenyt mukaan, jos on tarvittu apua
varainhankintaan tai retkelle johtajistoon.
Tänäkin vuonna Wertti tuli pitämään vjkurssin retkellä laskeutumisohjelman. Ja kun
talviretkelle tarvittiin poikajohtajia, tarvittiin
soitto Wertille – ja tilanne kunnossa. Wertti
on ollut tällä tyylillä mukana jo pitkään, eli
aina valmiina auttamaan.

Pyhän Yrjön solki Pipari, Jaana Piirainen
Jaana liittyi mukaan HeMen toimintaan 16vuotiaana
lopetettuaan
toisessa
lippukunnassa muutama vuosi aikaisemmin.
Hän on siitä lähtien ottanut enenevässä
määrin vastuuta kantaakseen. Siirryttyään
johtajiin
vuonna
2001,
Jaana
liittyi
vartioikäisten
veljesjoukon
johtajistoon
koordinoimaan ja kehittämään toimintaa,
sekä
tukemaan
vartionjohtajia.
Tässä
tehtävässä hän viihtyi vuoteen 2005 saakka.
Vuonna 2004 Jaana otettiin lippukunnan
hallitukseen sihteeriksi, jota tehtävää hän
hoiti
kaksi
vuotta
tunnollisesti.
Sihteerivuosien
jälkeen
lippukunnalle
tarvittiin taloudenhoitajaa, ja Jaana vastasi
huutoon. Jaanan toimesta on taloudenpito
saatu jälleen hyvälle mallille, ja tällä hetkellä
asiat hoituvat talouden saralla ajallaan ja
jämptisti.
Hallitustoimien lisäksi Jaana
näkyy myös retkillä ja kaupunkitoiminnassa
aktiivisesti. Hän on mm. toiminut kokkina
kahdella edellisellä vartioikäisten leirillä.
Jaana on ihanteellinen partiolainen johtajan
näkökulmasta. Hän ottaa vastuuta ja hoitaa
ottamansa hommat ajallaan. Toisaalta Jaana
myös osaa sanoa ei, jos kokee ettei pysty
asiaa hoitamaan täysillä. Vaikka Jaana onkin
liittynyt
HeMeen
käytännössä
vasta
johtajaikäisenä, on hän tehnyt itsestään
erittäin
tärkeän
osan
tämän
hetken
lippukuntaa.
Tekstit: JOHTAJISTO
Kuvat: LAKU
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Puiden välistä

- Hevonen on hieno eläin! Nimim. puranko
telineen?
- "Siis, siis, siis, se laitetaan siihin niin!"
- Sitruuna asuu Maskun lähettyvillä.
- Toope särmäilee merellä eikä toivottavasti
gonahda ikinä vaikka tulisi kuinka gineksiä.
- SCHUNDA
- Voitaisko mennä eteenpäin?
- Laku vetää talla pohjassa.
Vedenjuonti
on
jokaisen
ihmisen
henkilökohtainen asia, et ei kuittailtas siitä
jooko?
- Rakkaus voittaa.

- Skurdee!
- Itse käytän raidia.
- Men Jussi, vad gjorde du i somras?
- Vain harva kantaa enää mukanaan
perimätietoa
myyttisestä
itäeurooppalaisesta ratsastusvideosta
Sudarit
keksivät
tulitikuista
uusia
ulottuvuuksia
- Se elää! Ompelujambasterit ovat täällä
taas!
- Pako, 3. tuotantokausi: Marianhamina,
Vaasa, Vekarajärvi
- PS – ei päivää ilman Komiota
- Hemen helmet odottavat kalastajiaan
- Laku sanoi pahan sanan!
- Kärppien logona kurkku – onko Naaleilla
kaali?
- Pakastepasteijat ovat Toffen bravuuri
Tindellä
erilliset
silmälasit
eri
asukokonaisuuksille
- Elämä on kuin... hemehupparit. Kaikki
puhuvat niistä ja kaikkien pitäisi hankkia
sellaiset, mutta jostain syystä niitä ei vain
tunnu ilmestyvän mistään.
- Jean-Philippe kosti talviretkellä!
- Tähän Kihoon on upotettuna sananlasku,
josta on jo muodostunut kasku.

NUUHKIJA

Niin kauan kuin meidän partiomuistimme
riittää, on Kiho aina ollut Kiho, kenenkään sen
nimeä erityisemmin spekuloimatta. Vasta
tultuamme töihin Kihoon alkoi tuo nimi
mietityttää aivosolujamme. Mistä se tulee ja
mitä se oikein merkitsee? Tuntuu tyhmälle
sanoa menevänsä Kiho-kokoukseen, kun
Fixulle tulee mieleen joukko italialaisia
mafiapomoja salkkuineen ja sikareineen
pöydän ympärillä.
Aloimme pohtia nimen merkitystä hemeläisille.
Olisiko sen muuttaminen vasten suuria
perinteitä, jos kukaan ei edes tiedä mitä se
merkitsee?
Monet
eivät
edes
olleet
miettineet koko asiaa. Heille Kiho on vain
lehti, joka silloin tällöin kolahtaa sisään posti
luukusta ja josta voi lukea esimerkiksi juoruja.
Ja jonka nimi nyt vaan on Kiho.
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kauniita. Perda yhdistää nimen kihomatoihin,
niihin tarhojen ikuisiin vitsauksiin. Niin kuin
mekin.

Toisaalta Riepu, kärppien avj, yhdistää nimen
glamouriin.
Mieleen
tulee
glitterinen
muotinäytös ja kuvat söpöistä pojista. Mutta
siihenkään assosiaatioon Kiho ei oikein sovi.
La Cente tai Annin pulmat olisivat enemmän
Rievun mieleen.

Pitääkö meidän siis aina perinteiden nimissä
tyytyä näihin kuvitelmiin, vai olisiko nimen
vaihdos mahdollinen? Nimen pitäisi olla
kaunis, mieluiten nelikirjaiminen. Alla pari
varteenotettavaa ehdotusta.

Kaikkien

NINNI ja KILPPARI

mielleyhtymät

Kiho 4-2007

eivät

ole

yhtä

Onnittelut valkolakin
johdosta, Toffe!

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

Me kiitämme!

OSOITTEENMUUTOS
NIMI:
HALUAN JATKOSSA KIHO-LEHDEN SEURAAVAAN

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette
toimintaamme

OSOITTEESEEN:

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

ESIM. SAMAAN OSOITTEESEEN USEAMPIA KIHOJA,
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