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Pääkirjoitus 

Usein HeMe:n historiikkeja selaillessa tulee 
hieman kateelliseksi toiminnan alkuaikojen 
retkeilymaastoista. Retket saattoivat 
suuntautua esimerkiksi Munkkiniemen tai 
Leppävaaran alueille, jotka tuolloin vielä 
olivat asuttamatonta rekeilymaastoa. 
Suomikin on niistä ajoista muuttunut 
runsaasti ja pääkaupunkiseutu levittynyt yhä 
kauemmaksi. Nykyäänhän Helsingin seudun 
puhelinluettelon kartta ulottuu aina 
Valkjärvelle asti eli Kimpari on parin kilometrin 
ulottuvissa kartan reunasta. Tästä 
huolimatta on Helsingin lähistöllä onneksi 
vielä hyviä retkeilymaastoja. Nuuksio tulee 
tietenkin ensimmäisenä mieleen mutta 
muualtakin löytyy vielä kunnon metsää. 
Samoin Kämpän ympäristö on muutamista 
avohakkuista huolimatta pysynyt 
mielekkäänä. 

Uusin muistutus toimintaympäristömme 
muutoksesta tuli uutisesta jossa kerrottiin 
Ideapark-kauppakeskuksen rakentamisesta 
Turunväylän ja Porintien liittymän ) 
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t läheisyyteen. Kauppakeskus tulee 

* Kiho 1-2008 

Partiolippukunta 

Helsingin 
Metsänkävijät ry 
http:j /www.heme.partlo.net 

ru Virtanen 
Meri Lähteenaro 
Emmi Haarlaa 
Hanna Kuivalainen 

Inka Lähteenaro 
Kristian Kere 

Toimituksen osoite 
Helsingin Metsänkävijät Ry/Kiho 

Ansaritie 2-4 00350 HELSINKI 
(09) 587 7261 

email: kiho@heme.partio.net 

PS-tili: 103130-778121 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

PAINOPAIKKA 
Karhukopio Oy 

Levikki 461 kpl 
ISSN 0356-2464 

sijaitsemaan useiden kilometrien päässä 
Kämpästä, joten varsinaista suoraa 
vaikutusta retkeilymaastoihin tai lippukunnan 
toimintaan sillä tuskin tulee olemaan. Joka 
tapauksessa vuonna 2012 jolloin Ideaparkin 
on suunniteltu olevan valmis, tulemme 
kulkemaan Kämpälle Suomen suurimman 
kauppakeskuksen vierestä. 

Mielenkiinnolla jäänkin seuraamaan miten 
kyseinen kauppakeskus vaikuttaa 
lähialueensa kehitykseen. Tuleeko Huhmarin 
alue kasvamaan voimakkaasti, laajeneeko 
Ideaparkin vaikutus aina Kahvimaalle asti? 



Ainakin uskon, että liikenneyt1teydet tulevat 
paranemaan jonkin verran sillä Ideaparkiin 
tulee todennäköisesti liikennöirnään enemmän 
buss�a kuin sinne suuntaan muuten kulkee. 
Toisaalta onhan eräs Turun oikoradan 
lir!jausvaihtoehto ajateltu kulkemaan aivan 
Ideaparkin läheltä ja en usko että tämän 
mittaluokan kauppakeskus ainakaan 
huonontaa vaihtoehdon houkuttelevuutta. 
Tällöin yksi asemista tulisi varmasti olemaan 
Huhmari/ldeapark. 

Tulevaisuus tuo siis mielenkiintoisia näkymiä 
Kämpän lähimaastoon, mutta uskon ja 
toivon. ettei muutokset tule vaikuttamaan 
Kimparin metsiin asti. Toivottavasti saamme 
siis lukea vielä vuosikymmenten päästä 
Kihosta kuinka kolkat vielä edelleen pääsevät 
kesäleirillä nauttimaan Kimparin jyltlästä 
maastosta. 

PS 

Kansi 
Kuvaaja: 

LAKU 

Kevät on tullut! Vaan mitä hankien alta 
pa)jastuukaan? Älä nyrpistele, Varjo. ne ovat 
ihan hyvää lannoitetta nurmikolle! 

Kihokilta 

Kiho 1-2008 



Hanki08 
PäPan kevät PT:t 

Oli synkkäja pilvinenja lumeton aamu, kun 
keräsimme vartiotamme Laakson 
r·atsastustarhan parkkipaikalla. Suurin osan 
oli. jopa muistanut ottaa mukaan pakolliseksi 
luokitellun henkilöllisyystodistuksenja partion 

jäsen kortin, jota ei edes kysytty kaikilta. 
Silmäkulmassa vilahti myös Naalien 
sekalainen joukko, mutta jätimme heidät 
omaan armoansa keskittyen tulevaan 
voittoomme . Lähdön jäljestyksen määräsi 
kätevyystesti, jonka aiheena oli tehdä 
hanoin torni. No VJ: den mahtavalla 
organiisaatiotaidoilla saimme aikaa erityisen 
komean rakennelma, joka kuitenkaan ei kai 
miellyttänyt arvosteluraatia sillä se toi meille 
alle puolet maksimipisteistä. Saatuamme 
taideteoksemme valmiiksi siirryimme 
ratsastuskestän reunalle, josta meidät 

johdettiin Amazing Race tyyppiselle 
kaupunkisuunnistusradalle, josta oli tarkoitus 
löytää rastit kuvien ja osoitteiden ) 4 t perusteella. No ·allekiljoittaneen 
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uskomattoman tarkan sisäisen kompassinja 
loistavan hahmottamiskykyjen avulla 
suoriudumme radasta sekä nopeasti, että 
maksimipisteillä, koska olimme suorittaneet 
radan nopeiten koko saljastamme. 
Luonnollisesti. Maalissa meitä odotti toinen 
tehtävä, jonka ensimmäisessä osassa VJt 
purkivat aggressiivioitaan, jotka olivat 
syntyneet hanoin tornin huonosta 
pistesaaliista vartsujen sijasta pieneen 

jääpalaan. jonka sisällä oli narunpätkä. 
Tämän jälkeen vapautettuun naruun piti 
tehdä jalus-, paalu-, ja merimiessolmu. No 
Remppan ammattitaito toi meille saljan 
nopeimman suorituksen mukana 
maksimipisteet taas. Jatkoimme matkaamme 
sen enempää ylpeilemättä, olimmehan 
syntyneet voittamaan. Seuraavalle rastille 
oli määrä suunnistaa, joka oli odotettua 
helpompaa. Osasyyllinen saattoi olla, että 
reitit oltiin ehkä suunniteltu alunperin 
suksi IIe, koska kyseessähän oli talvi PT: t, 
jolloin ilmastonmuutos ei ollut vielä 
kukistanut vuodenaikqja. Päätimme 
kuintenkin olle murskaamatta 
kanssakilpailjjoidemme toivon kipinöitä 
voitosta, emmekä pitäneet kiirettä rastien 
välillä, vaan eksyimme leikkimäiin mm. 
kolossaalisen sorakukkulan laelleja pienelle 

jäätyneen lammen keskelle jäänelle karille. 
No kun lopulta saavuimme seuraavalle rastille 
meitä odotti hieman tylsähkö paperitehtävä 
koskien verta ja verenluovutusta. No 
lyömällä viisaat päämme yhteen saimme 
laaditua vastaukset jotka toivat meille 
lopulta yhtä pistettä vaille täydet. 
Seuraavan rastin välimatka taittui 
huomattavasti nopeammalla tahdilla 
vaikkakin pienimmissä ryhmämmejäsenissä 
alkoi näsyäjo pieniä väsymisen merkk�ä. 



Joka me muuten voitettiin 

Seuraava rasti oli kätevyystehtävä. Aiheena 
tällä kertaa rakentaa toimivat jäänaskalit. 
Askartelun sivussa litkimme myös 
huomattavan määrän lämmintä mehua. Kun 
saimme selville myöhemmin tämän rastin 
pistesaldon oli järkytys sanoinkuvaamaton. 
Opt. Muttajuuri kun VJt olivat lähettämässä 
kirjepommia tuomariraatille älysi joku 
vartiomme ryhmässä lukea 
arvosteluperusteista. että pisteet saattoi 
nollata yli mennyt aika ja mietittyämme 
mutimme. että olimme tosiaan kuluttaneet 
aika pa!jon aikaa tällä rastilla. Mehun 
särppiminen oli kostautunut. Seuraava rasti 
oli tien varreessa ja idea oli tunnistaa 
kiikareiden avulla eläinten kuviajajälkiä. No 
tarkkasilmäiset vartsumme tunnistivat noin 
puolet kaikista kuvista. Sen enempää 
ihmettelemättä lähdimme eteenpäin. Pienen 
kävelymatkan jälkeen saavuimme samaan 
paikkaan jossa viime vuoden Jytä-
suunnistuskilpailu oli pidetty. Kentän 
tekQjäällä olijääkiekko maalija Raipe-niminen 
pahvimaalivahti. Tehtävä oli yksinkertaisesti 
tehdä maal�a. Pisteitä sai. sekä siitä kuinka 
kaukaa laukaksen ampui. että kuinka pieneen 
ja aukkoon osui. Vartiomme nopeat 
laukaukset tekivät tehtävänsäja saimme yli 
puolet maksimipisteistä. Rastin jälkeen 
päätimme pitää lakisääteisen evästauon. 
Vatsat tiiynnä jakoimmekin tallustaa kohti 
seuraavaa rastia. Rasti osoittautuikin täysin 
hämäräksi EA-rastiksi, jonka aiheena oli 
auttaa hyiseen jokeen pudonnutta uhria. 
Koska restin idea ei oikein koskaan auennut 
meille. keräsimme alle puolet pisteistä. 

Hämmentyneenä lähdimme seuraavlle 
rastille, joka osoittautuikin positiiviseksi 
yllätyksesksi. Ideana oli tehdä jäätelöä 
kermasta. munasta ja sokerista. Jäätelä 
onnistuikin hyvin. mutta kun olimme 

panemassa taikinaa jäätymään. joku heitti 
ilmoille idean maustaa sitä suklaalla. Ja ko_ska 
jonkun taskusta löytyy suklaapala, johon 
partiososialismi ei ollut vielä ylettynyt 
päätettiin se sekoittaa mukaan. No kun tämä 
oli tehty huomasi joku toinen nero, että 
ohjeissa kiellettiin yksiselitteisesti omien 
aineiden käyttäminen. No ryhmäläisemme 
heittivät ideoille ideoita jotka pelastaisivat 
meidät tästä tilanteesta. joista päädyimme 
neronleimaukseen väyttää ruskeita laukkuja 
roskiksi. 

Myöhemmin luimme arvosteluperusteista. 
että tekomme neutraloi myös rastin pisteet. 
Jäätelön valmistuksen ohella yksi ryhmämme 
maailmanmatkaajista täytti myös EU-maita 
koskevan kyselyn lähes virheettömästi. 
Ennen siirtymistä seuraavalle rastille meidän 
täytyi vielä suorittaa aikaisemmin 
tekemamme Hanoin torni. Eli siirtää palikat 
toiseen päähän lautaa samaan 

järjestykseen. Viimeinen rasti sjjaitsi 
paloheinän pulkkamäessä. Tehtävässä koko 
vartio sitoi silmänsä yhtä lukuunottamaata. 
Ainoa näkevä yksilön piti ohjastaa äänellään 
sopulien tavoin päättömästi ryntäileviä 
sopuleja pujottelemaan mäkeä alas. Mäen 

jälkeen ohjaajamme keskittyminen herpaantui 
ja muu vartio oli vähällä ajautua päinjokea. 
Rastin jälkeen meitä odotti kuuma 
hernekeitto. Meiltä tarkastettiin myös 
hejjastimien näkyvyys joite eräillä ei ollut 
edes päällä. Lähdimme kisapaikalta hyvillä 
mielin hienon kokemuksen kanssa kotiin. 

Muutamaa viikkoa myöhemmin haimme 
luonnollisesti kultamitalit partioasemalta 
Lumeton partio pt oli sekä palkitseva. 
opettava kokemus. 

KYYSTROM 



Talviretki jätjestettiin 
Pä ä k a u p u nk i s e ud u n 
partiolaisten omistamassa 
Kijjavan leirikeskuksessa .  
Kolkat nukkuivat 
'alakämpällä' ja 
vartioikäiset omissa 
k a m i  i nal ä m m i t t e i s i s s ä  
teltoissaan. 

Perjantai 

Saavuimme klo( . . .  en muista) KiUavalle. 
jossa meitä odotti Jean D'arcit ja 
Vihervillit. Saimme purettua bussin aika 
nopeasti, jotta pääsisimme 
pystyttämään telttqja ennen kuin 
oltaisiin liian väsyneitä, tai olisi niin 
pimeä ettei enää näkisi mitään. Saimme 
teltat pystyyn noin tunti pari sen 
jälkeen kun olimme purkaneet tavarat. 
Kun olimme saaneet teltat pystyyn, 
kävimme äkkiä syömässä iltapalan ja 
sitten pääsimme nukkumaan ihaniin 
telttoihimme. 

Lauantai 

Heräsimme kello 7:40 ja sitten siitä 
menimme kello kahdeksaksi 
lipunnostoon, jossa näimme muut 
lippukunnat, ihan näin päivänvalossa. 
Lipunnosto ei kauaa kestänyt. niin kuin 
ei se yleensäkään kestä. Lipun noston 
jälkeen söimme aamupalan, ja kun 
pääsimme ulos meidät jaettiin ryhmiin 
ja sitten olimme valmiit päivän 
ohjelmaan. Päivän ohjelmana oli rata, 
jossa piti suorittaa erilaisia tehtäviä, 
esim. siellä oli rambo-rata, pulma-rasti 
ja niin edelleen. Sitä mukaa mitä 
ryhmät olivat suorittaneet radan, he 
pääsivät syömään kakkien ihanaa ja 
todella hyvää ruokaa. Kun olimme 
syöneet. pidimme jonkin sorttisen 
ruokalevon ja sitten alkoikin "musa-



visa" jossa juont'!jana olivat Jean-Philippe ja 
Macjutta,ja tätä kaikkea paransi vielä Seppo 
"Seppo Hovi". Kovien arvailujemme ja 
täpärien kysymystenjälkeen oli ihana päästä 
saunomaan, oli muuten älyttömän hyvä 
sauna ( ... mutta ei kyllä voita Kimparin 
puusaunaa!!!). Niihin aikoihin kun vikatkin 
tulivat saunomasta, alkoi pian sen ilta-node, 
jossa pääsimme esittämään vartioittain 
ohjeimia ja pääsimme tietenkin laulamaan ja 
katsomaan kuinka ihania ohjelmia johtajatja 

jopa kokitkin olivat tehneet. Iita-noden 
jälkeen söimme ja ai että oli hyvää ... ja 
sitten suuntasimme omia telttojamme kohti 

jotta pääsisimme nukkumaan. 

Sunnuntai 

Heräilimme noin samoihin aikoihin kuin 
lauantaina ja menimme lipunnostoon. Sieltä 
menimme syömään aamupalan. Todella hyvän 
aamupalan jälkeen lähdimme pakkaamaan 
tavaroitamme ja purkamaan telttoja. Kun 
olimme pakanneet ja purkaneet viimeisenkin 
teltan veimme ne KiUavan päätaion eteen, 
jotta saisimme ne bussiin kun se tulisi. 
Seuraavaksi pääsimme "huutokauppaan" 
jossa saimme huutaa tavaroita joilla 
ylittäisimme tietyn matkan koskematta 

maahan. Kun oli selvinnyt kuka voitti tämän 
kilpailun, niin pilasimme syömään. Jälleen 
kerran kokit onnistuivat tekemään älyttömän 
hyvää ruokaa. Kun olimme safkanneet, 
siivoaminen alkoi. Siivoilimme niin kauan 
kunnes oli siistiä. Kun oli hyväksytty että oli 
tarpeeksi siistiä, söimme ja menimme ulos. 
Ulkona ehdimme lekkiä vielä vähän aikaa ja 
sieltähän se bussi tuli ja kotimatka alkoi. 

Kicjoittanut: R1su 'RISSANEN' SuoMALAINEN 
Kuvat: LAKU 
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Parkuvat parvet 
Kihon uudessa saljassa tutustutaan kaikkien parvi-iltoihin. 

Tuuli ulisee, taivas hämärtyy, ja kello 
lähestyy kuutta maanantai-iltana. Se tietää 
vain yhtä asiaa: pian pieni Komion kolo 
täyttyy vajaasta kymmenestä vilkkaasta 
kolkkapojasta. Rähinää tulee kestämään 
tiukat kaksi tuntia, minkä aikana kaksi 
kolkkajohtajaa yrittävät epätoivoisesti pitää 
yllä kuria ja järjestystä, vaihtelevalla 
menestyksellä. Kyseessä on tietenkin 

Sudenpentujen Parvi-ilta 25.2.2008 

Ovi aukaistaan ja sisään rymistää monta 
pipopäistä partiolaista. Alkumenot ovat 
kaikille tutut: ensin asettaudutaan pivoihin, 
ja sen jälkeen joku onnekas saa hakea viirin. 
Tällä kertaa sen saa tehda Kumi, JOka on ) 
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kesken sudareissa. Kumi mittaa tarkasti, 
mikä pivo on suorin, ja päästää kaikki viirin 
ympärille huutamaan. Vasen käsi viirissä 
kiinni, oikea otsalla, kaikki huutavat yhtä 
aikaa parven huudon: "Haa! Haa! Haa! 
Sudenpennut huutakaa, vaikeudet voittakaa, 
haa!". Koska ensimmäinen kerta menee 
hieman vaisusti. vaativat kolkkajohtajat 
uusintaa. Sitten kaikki laittavat ulkovaatteet 
päälle, kun mennään kentälle leikkimään. 
Koska tänään on ensiapuparvi-ilta, ollaan 
ulkona laastari-, ja ambulanssihippaa, ja 
lopuksi vielä pari kierrosta kestosuosikkia, 
kirkonrottaa. Kirkonrotassa ensimmäiseksi 
jääjäksi suostuu Papu, joka on toisen 
vuoden kolkka. 



Takaisin sisällä kolkat jaetaan kahteen 
ryhmään. Toinen ryhmä menee ensimmäiseksi 
Hanin kanssa toimistopuolelle, sillä aikaa kun 
toinen puoli jää Juden kanssa kolkkapuolelle 
opettelemaan painesidettä, kylkiasentoa, ja 
nyrjähtäneen nilkan sitomista. 
Toimistopuolella suurta hilpeyttä herättää 
alias jota pelataan EA-Iaukun tavaroilla, sekä 
ensiapudomino. Jermu-Lupu ihmettelee, 
miksi EA-Iaukussa tarvitaan tekoverta. 
Vessakäynnin jälkeen on jo iltahartauksen 
aika. Kuten yleensäkin, melkein kaikki 
haluaisivat sytyttää kynttilän, mutta tällä 
kertaa sen saavat tehdä Tupu, joka on jo 
jermu, sekä Käärme ja Gäri jotka ovat 
molemmat ensimmäistä vuotta HeMe:ssä. 
Kun kynttilät on sytytetty, luetaan iltasatu, 
joka on Fedja-setä, kissa ja koira -nimisestä 

kirjasta. Kuten viimeksikin, Fedja-setä saa 
pojat nauramaan. Seuraavaksi on vuorossa 
tuttu sisaruspiiri, jossa sähkötyksen jälkeen 
lauletaan, ja sitten onkin aika lähteä kotiin. 
Juuri kun vaatteita ollaan laittamassa päälle, 
Hani muistaa vielä viimeiseksi viime hetkellä 
ottaa kuvan sudareista Kihoon. 

Paikalla olivat: 
Lupu, Tupu, Toukka, Kumi, Papu, Käärme ja 
Gäri 
sekä KJ :t Jude ja kirjoittaja HANI 

paikalta puuttui Simppu, Ahven ja Hai 









"Jos ruhtinaan on tehtävä valinta sen välillä, 
onko hän rakastettu vai pelätty 
alamaistensa parissa, on hänen parempi olla 
pelätty, sillä rakkaus on peräisin alamaisilta, 
mutta pelko on hänen itsensä aiheuttamaa." 
Näin kirjoitti renessanssikirjaiiUa ja 
vallankäytön teoreetikko Niccolo Machiavelli 
teoksessaan Ruhtinas (1513). Teos, josta 
sittemmin ovat ammentaneet useat 
vallankäyttäjät, on pikkutarkka 
ja jopa nihilistinen opas, 
kuinka valtakuntia vallataan, 
hallitaan ja menetetään. Näin 
kevään korvalla tämä 
hyödyllinen pikku kirjanen on 
ajankohtainen myös omassa 
lippukunnassamme. Helmikuun 
10. toi muassaan HeMen 
vuosikokouksen, jossa, kuten 
jo ammoisista ajoista on ollut 
tapana, sai lippukunta jälleen 
hieman uudistetun 
kokoonpanon päättävälle 
elimelleen, hallitukselle. 
Vaikka lippukunnan hallitus on 
demokraattinen ja konsensukseen pyrkivä 
hallintoelin, asuu jokaisessa meistä pieni 
despootti. Vaan millainen despaatti 
tarkalleen? Mitä hirmuhallitsUoita 
hallituksessamme todellisuudessa istuu? 

HeMen lippukunnanjohtajan pestissä jatkaa 
edelleen Pekka "PS" Suomalainen, ja 
jostain syystä valinta ei ollut suuri yllätys. 
Oliko hänellä todella edes ketään 

varteenotettavia vastaehdokkaita? Vai 
sysättiinkö hallitusta valittaessa 
kansanjoukkojen käteen etukäteen 
kirjoitettuja repliikkilappuja. joissa häntä 
ehdotettiin johtamaan lippukuntaa? T ällaista 
vaalitaktiikkaahan käytti jo 
lähimenneisyytemme suuri Rautamies, Josif 
Stalin (1879-1953). joka tuli tunnetuksi 
paitsi Neuvostoliiton häikäilemättömänä 

johtajana, myös suurena 
länkkäreiden ystävänä. Ja eikö 
vain PS:nkin hyllystä löydy 
Sergio Leonen teoksia! 

Lippukunnanjohtajan apulaisen 
pesti on omiaan henkilölle, joka 
haluaa vedellä naruista, mutta 
pysyä itse poissa valokeilasta. 
Puhumattakaan siitä, miten 
helppoa tällaisesta asemasta on 
nousta vallan suurimpaan 
kahvaan. Olli "Puuma" Aimola 
on toiminut lippukunnassa 

useammassakin virassa. joten hänellä on 
myös kokemusta vallan erilaisista muodoista, 
jokin aika sitten myös armeUasta. 
Sotilastaustasta oli hyötyä myös Adolf 
Hitlerille (1889-1945), hänen noustessaan 
kansallissosialistien johtoon 30-luvun alussa. 
Ja, kuten Hitler, myös Puuma on tajunnut, 
että "ne on napattava, kun ne ovat vielä 
nuoria": hän toimii tänä vuonna myös 
vartioikäisten veuesjoukon johtajana. 

)j 
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Sihteerit. Nuo kaikenlaisen byrokraattisen 
vallankäytön asiantuntUat. Mikä rannaton 
Venäjän talvi avautuukaan sen edessä, joka 
haluaa sihteerintoimen . hoitaa ja sen 
moninaiset vaivihkaiset nepotismit taitaa. 
Toivottavasti Perttu "Perda" Aimola ei 
sorru samoihin virheisiin kuin esikuvansa 
Napoleon Bonaparte (1769-1821). jonka 
hyökkäys Moskovaan 1812 kilpistyi miehistön 
muonistuksen mahdottomuuteen ankarissa 
oloissa. Mutta Napoleon ei ollutkaan 
partiolainen. 

Koska Kiho on tasa-arvoa edistämään 
pyrkivä julkaisu. on mainittava 
etteivät ainoastaan miehet ole 
päässeet nauttimaan 
absoluuttisen vallan 
huumaavaa pähkinävaahtoa. 
1 so-Britannian pääministerinä 
vuosina 1979-1990 toiminut 
Margaret Thatcher piti 
kukkaronnyörit tarpeen tullen + 
hyvinkin tiukalla ja 
politiikkaansa vastaan 
kapinoivat lujilla, minkä 
osannee myös HeMen 
monivuotinen taloudenhoitaja 
Jaana "Pipari" Piirainen. Meidän lienee siis 
turha ryhtyä lakkoilemaan, mikäli budjettia 
supistetaan: lakkoliikkeet hajotetaan ja 
marssitetaan varainkef.uutyöhön 
Tuusunlanväylälle. 

Naisdiktaattorit eivät ole suinkaan uusi ilmiö, 
vaan historiasta löytyy toinen toistaan 
vallanhimoisempia hallitsjjattaria. HeMen oma 
viileänvaalea despootitar Suvi "Sitruuna" 
Kurikka seuraa hiusväriä myöten 
esikuvaansa Katariina Suurta. Veni!jää 
vuosina 1762-1796 hallinnut keisarinna ei 
epäröinyt raivata saamatonta aviomiestä tai 
epäluotettavaa poikaa tieltään. Samaa 
rivakkaa asioihin tarttumista ja intohimoa 
odotamme toki myös uudelta 
vaeltajavejje�oukonjohtajajalta. 

)J 
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Lapset eivät ole tehokkaalle hallitsUalle este: 
lapset ovat mahdollisuus. Lasten kautta voi 
hallita, joko naittamalla heidät sopiville 
tahoille vallan vahvistamiseksi, kuten Pyhän 
saksalais-roomalaisen keisarikunnan 
itsevaltainen hallitsUatar Maria Teresia 
(1717-1780). tai vaihtoehtoisesti toimimalla 
HeMen kolkkavejjesjoukon johtajana. kuten 
Hanna "Hani" Kuivalainen. Onhan se ehkä 
hieman vaatimattomampaa. mutta se on 
alku ... 

Kukaan itsevaltias tuskin tulisi toimeen ilman 
toimivaa propagandakoneistoa. Toveri, 

riennä kanssamme Komiolle! 
Propagandaneroista on toki aina 
mainittava Kiinan 
kansantasavallan johtaja Mao 
Tse-Tung (1893-1976). jonka 
kuvat yhä koristavat niin toreja 
kuin rakennuksiakin. Maon 
viitoittamaa polkua kulkee myös 
Lari "Laku" Lehtomäki, 
lippukunnan virkaatekevä 
tiedotusvastaava, vaikkei 
hänen profiilinsa vielä roikukaan 
Komion seinällä. Mikäli ette 
enää näe nimeäni Kihon lehdillä 

jatkossa, tiedätte että sensuurin koura on 
iskenyt... 

"Maailma on pelottava paikka: ei niiden 
takia, jotka tekevät hirmutekoja, vaan 
niiden. jotka katsovat vierestä" sanoi Albert 
Einstein. Mutta katsooko Lauri "Late" 
Pankka vain vierestä. vai onko hallituksen 

jäsen äänetön yhtiömies, salaneuvos, mies 
kaiken takana? Onko hän HeMen oma Kim 
Jong-ll,jonka perimmäisestä olemuksesta ei 
saada ehkä koskaan selvää. Kansansa 
palvoma puoiUumala, julma despootti, 
laskelmoiva playboy, vai kenties jotain 
muuta? Yhtä hämärä on "hallituksen 
jäsenen" rooli. Myös Late on heilunut 
monessa mukana pitkän lippukuntauransa 
aikana. Aika näyttää. mihin hänen vaakansa 
kallistuu. 

TiNDE 
Kuvitus: PUUMA 



Kihokasvo 
Tällä kertaa veitsenterävien 
kysymysten kohteeksi joutui oma 
pirteä vartioikäisten 
vejje�oukor!}ohtqjamme Olli "Puuma" 
Aimola. 

Nonniin, elikkä, ikä ja kauan oot 
ollu HeMessä? 
22 v. ja, ööö, oon ollu HeMessä 
vuodesta 93 eli 15 vuotta. 

Mitä sanoo Olli, kun Pretty Puuma 
is walking down the street? 
Hähähaaa .... . aah .... hmm mun pitää 
miettii vähän. joo. Let's get it on, 
baby! 

Paras retkimuistosi? 
Fiuuu... Erätaitoviikonloppu 2004. 
Sillan oli törkeen hyvä sääja maasto 

ja niinku hyvä porukka. 

Kuvaile itseäsi 
substantiivilla. 
Substantiivilla? okei 
Lauta... Venaa noo, 
kirvesja pallo. 

Keksi yksi kysymys. 
Onks elämä ihanaa? 

Ja vastaa siihen. 

kolmella 

öö.. mmh . .  
ööö, hahaha. 

Elämä on ihmisen parasta aikaa. 

Lempiruoka? 
uuu, Katkarapupata. 

Olet ollut kauan Tuan kanssa yhdessä. 
Kerro meille sinkuille kestävän suhteen 
salaisuus. 
Pkyyh .. Ihan törkeen pahoi kysymyksii, tää 
on kylihan niinku jonku Annan haastattelu. 
Siis ei Paateron! Sen lehden haastattelu. No 
hei. Pitää vaan puhuu ja puhuu ja ... puhuu, 

ja sit pitää olla niinku toistensa parhaita 
kavereita. 

Heräät Kimparin saarelta Rievun ja Putin 
välistä. Mitä on tapahtunut? 
•räjähtavä nauru• No tota, tytöt on pitäny 
mulle seiJasen savenvalantakurssin siel 
saarella ja sit tota meil on menny ilta niin 
pitkäks, et me päätettiinjäädä sinne yöks, 
ja tytöt on käpertyny mun lämpimiin 
kainaloihin. 

Olli "Puuma" Aimola 
LPKJA, VIVJJ 

Mikä on mottosi? 
Ei mul sillee mottoo oo, mut yks ihan hyvä 
slogan on 'rakkaus voittaa aina'. 

Mitä odotat alkaneella partiovuodelta? 
Sitä, että ihmiset ois aktiivisesti mukana, 
että olis kivajäljestää ohjelmaaja et ihmiset 
viihtyis HeMen tapahtumissa. Erityisesti 
vartsut. 

Terveiset? 
Mä haluun lähettää terveisii Skurdelleja Jussi 
Patterilie ja tolle Jean Filippelle 

Haastattei!JOina tOimivat KILPPARI Ja FIXU )j 
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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 
pa!jonkin toivomisen varaa: huopavuorattua 
kumisaapasta ei vielä ollut kehitetty, 
monakengän 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 kaupunkilaispQjilla ... 

Martti "Raakku" Virolainen johti porukkaa, 
reitti suuntasi ensimmäisenä päivänä 
Kimparilta itään Palojoen yli Veikkolan järville, 
sitten pot!joiseen kohti Nuuksion perämehtiä. 
Muistiin ei ole jäänyt iltapäivän 
yks1ty1skoht1a, mutta Illalla tultun JOnkm 
pikkuJarven rantaan mark111a Ja ku1tte1na 
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Paikalla oli (saattaapa olla vieläkin?) 
reserviläisten maja. lämpimänä ja asuttuna, 
no votl 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 hallin matkaa edellä: polttopuina oli 
toki koivuhalkoja, mutta jäisinä ne eivät 
pa!joa 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 pa!jolti 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 
"HANNIBAL" 



Vaeltajain joulusauna 
Kimparilla 
22.12.2007 

Yhtenä niistä joulukuun harrnaista päivistä, 
jotka lainkaan valkenematta kääntyivät 
suoraan aamusta illaksi, päättivät aljen 
uuvuttamat vaeltajat katkaista piinaavan 
kiireen ja hengähtää herkän ajan keskellä. 
Roudan kuvioimasta metsästä ja järven 
rannalla uinuvasta pienestä saunasta löytyi 
juuri sitä joulun taikaa, mitä jokainen 
toivottavasti olikin etsimässä: pehmeää 
löylyä, mausteista glögiä, helisevää naurua, 
sekä puhdasta ja rentoutunutta oloa. 
Karhukallion laella u!jaana seisova Kämppä 
peittyi paksun usvan syleilyyn, ja saunan 
takassa rätisevä tuli pehmensi ulkona 
liikkuvat valjot vaalean vaarattomiksi. Moni 
olisi varmasti mielellään jäänyt pidemmäksikin 
aikaa saunan hämyiseen tunnelmaan. 

Joulu se on Kimparillakin, sanoi Kolkkakylä 
kun Kämpälle jutteli. Vaan mahtaako moni 
sitä muistaakaan? Juhlakiireiden keskellä on 
niin kovin usein kiire ripustaa kranssia 
katonrajaan. maustaa kaarlemummaisia 
piparikakkuja ja helliä mehevän kinkun kuvia 
mielessään, etteivät ajatukset rakkaan 
Kämpän maastoon niin vain pyrähdäkään. 
Mutta ehkäpä nyt on tapahtunut muutos? 
Johti!.iistossa jo kovasti kuiskitaan, että 
viime vuoden joulusauna ei jäisikään ainoaksi 
laatuaan. Saako Kimpari joulun ja vaelti!.iat 
uuden perinteen? Se jää nähtäväksi. 

SJTRUUNA 

Jj 
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Puiden välistä 

- Stepi on nyt ikuisesti Stepi. 
- Amatöörit lukee pääsykokeisiin. 
- Nähään tuol kulman takana. 
- Viime JaNe oli hyvinkin sotilaallinen. 
Makho leimahti liekkeihin. 
- Sammuttakaa Me! 
- Siis hei siis oikeesti hei ... ihassama. 
- No LOL, äxdee, hei pliis. 
- Oikkeen oikkeen hyviä hommia. 

- Comebackit jatkuvat: Pikku-Lauri on taas 
keskuudessamme! 
- Kakkien uusi quasi-tanssi villitsi talviretken 

Ilmastonmuutoksen myötä uimataito 
tarkistetaan täst'edes myös talviretkille 
osallistuttaessa 
- Kiharat viihtyvät yhdessä tanssilattialla. 
vaikka toiselta olisikin kutrit kynitty 
- Suomi jäi jälleen kerran ilman Oscareita: 
"The Iong ride in the Eastern Europe" ei 
päässyt edes ehdolle 
- Onneksi me fiksut ja filmaattiset aikuiset 
osaamme näyttää esimerkkiä nuoremmille, 
erityisesti pa!Jqjen tomuttamisessa 
- SuSan retkellä El ollut chilikastiketta. 
Mutta kun ei vaan OLLUT. 
- Kaikkea pitää kokeilla, paitsi liian pieniä 
kenkiä ja kansantanss�a. 
- Riepu on cool. 
- M-issä on mun R-hodos? 
- Kato ku sattuu olee. 
- Tuun vetää sua pataan. 

Muuttuvatko tietosi? 

Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisim
man nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kalalle, mikäli asut lähettyvillä. 

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön. 

Me kiitämme! 
r-----------------------------------, 

OSOITTEENMUUTOS 
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