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Pääkirjoitus

EMMI

Vapun jälkeisenä viikonloppuna oli jälleen
partiotapahtuma, jota olin järjestämässä.
Tavanomaisen retkivarustuksen sijaan
pakkasin autoon kannettavan tietokoneen,
printterin, toimistotarvikkeita,
tietokonevarusteita yms. Kyseinen
tapahtuma oli PäPa:n partiotaitokilpailut, ja
vastuullani oli tulostoimiston pyörittäminen.
Perjantai-ilta meni vielä tehtävien
arvosteluperusteiden määrittämisessä
koneelle, mutta lauantaina päästiin itse
asiaan kun kisa alkoi.

Kolmen hengen tulostoimistomme oli
majoittunut isohkolle parvekkeelle (hyvän
sään ansiosta), ja käytössämme oli neljä
konetta ja vielä nettiyhteyskin. Kisa meni
hyvin ja tuloksetkin saatiin aikanaan, vaikka
kohtalaisen paljon työtä niiden laskemiseksi
täytyi tehdä. Tuli jälleen huomattua, että
hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sillä
monen tehtävän kohdalla jouduttiin tulosten
suhteen näkemään ylimääräistä vaivaa, joka
olisi voitu karsia tarkemmalla suunnittelulla
pois.
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K a n s i
Kuvaaja:
Tuntematon
suuruus

Vaikka saha sattuisi sormeen,
partiolainen ottaa asian kylmän
rauhallisesti: nostaa haavan
sydämen yläpuolelle ja kävelee
lähimmän ea-laukun luo. Silti:
Etsi kuvasta virhe!

Vastaus: Amaryllikselta on
unohtunut sahan suojus. Se on
kuitenkin varmaan ea-pakin
luona.

TINDE

Kaiken kaikkiaan viikonloppu oli piristävä, ei
fyysisesti mutta henkisesti, sillä se toi omalle
kohdalleni vaihtelua partiotoimintaan.
Vuosittaiset luokkamerkkisuoritukset sekä
talvi- ja syysretket ym. ovat toki mukavia
tapahtumia, mutta kuitenkin hyvin samalla
kaavalla vuodesta toiseen. Tällöin niissä
oleminen muodostuu lopulta jopa hieman
rutiininomaiseksi ja viihtyminen perustuu
lähinnä ulkoilmaan ja porukkaan (hyvin nekin
kyllä riittävät viihtymiseen).

Nyt tulostoimiston pitäminen toi raikkaan
tuulahduksen muuten osittain rutiiniksi
muuttuneeseen partiotoimintaan itselleni.
Sama tulee tapahtumaan piirileiri Aihkilla,
johon ovat meiltä osallistumassa vartioikäiset
ja johtajat. Piirileiri on muutenkin
poikkeavuus normaalitoimintaan, ja siellä
vielä oma tehtävä tulee olemaan sellainen,
jota lippukuntaleirillä ei ole.

Toiminnan urautuminen on riski juuri
johtajistolla, sillä kun kolkilla rupeaa tuttu
toiminta ehkä hieman jo kyllästyttämään, on
todennäköisesti jo jermuvuosi menossa ja
sitä kautta odotettavissa jotain uutta
vartioikäisissä.

Sama asia toistuu vartiolaisilla, sillä
useimmille tulee uusia haasteita
vartionjohtajuudesta tai vartionjohtajan
apulaisen tehtävästä. Johtajissa taas on
vaihtoehtoja mitä  tehdä, mutta kun
riittävän pitkään on aktiivisesti mukana, voi
normaalitoiminta alkaa tuntua hieman liiankin
normaalilta ja tavanomaiselta. Tällöin kynnys
“eläkkeelle” siirtymiseen on varmastikin aika
matala.

Jos kaavoihin kangistumista tuntee omalla
kohdallaan, ratkaisu voisi olla hakeutuminen
lippukuntatoiminnan lisäksi PäPa:n puolelle,
jotta saa uusia haasteita ja piristystä
arkeen. Piirin puolella on mahdollisuus päästä
kouluttamaan kursseille, järjestämään pt-
kisoja, piirineuvostoon tai erilaisiin
toimikuntiin jotka järjestävät piirin puolella
ohjelmaa. Tällöin saa mahdollisesti hieman
hengähdystaukoa lippukunnan kuvioista ja
näin nekin voivat jälleen tuntua
tuoreemmilta.

PS
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ERÄTAITOVIIKONLOPPU

Saavuimme Komiolle kello kuuden maissa.
Odoteltuamme muita, saimme kuulla
enemmän siitä, millainen viikonloppu
edessämme olisi. Aiheena oli Amazing race,
jossa kierrettiin maailmaa. Ensimmäinen
tehtävä oli Komiolla ja maana tietenkin
Suomi. Samaani käski meitä tekemään
noitapelin. Kun kaikki olivat tehneet
noitapelin, olimme kerran talonmiestä ja
sitten lähdimme bussille. Pysäkillä saimme
odotella hyvän tovin, että pääsimme bussilla
määränpäähämme.

Komiolla meidät oli jaettu kolmeen ryhmään.
Niissä ryhmissä lähdimme vuorotellen
kulkemaan kohti yörastia. Ensimmäiselle
rastille ei ollut kovin pitkä matka. Rasti
sijaitsi Ruotsissa. Rastilla Kalle ja Palle
halusivat haastaa meidät “jääkiekossa”.
Ruotsi-rastin jälkeen oli yörasti. Yörasti oli
Yhdysvalloissa. Pystytimme laavut ja sitten
saimme iltapalaksi hampurilaisia jenkkien
tyyliin.  Kaikki kömpivät väsyneinä laavuihin
ja alkoi olla hiljaista.



Kiho 2-2008

5

Aamulla oli herätys sopivan aikaisin. Teimme
puuroa samalla kun purimme laavuja. Puuron
ja pikaisen pakkauksen jälkeen lähdimme
ryhmittäin rastiradalle. Ensimmäisellä rastilla
meidän piti boffermiekoilla pelastaa prinsessa
prinssin kynsistä. Nopeitten, mutta
vaikeitten toimintojen jälkeen lähdimme kohti
2. rastia.

2. rasti sijaitsi järven päässä. Rastilla
ryhmien piti rakentaa tikapuut ja pelastaa
arktinen murmeli puusta niiden avulla. Kaikki
onnistuivat pääsemään rastille melko hyvin ja
rastillakaan ei ollut nähtävissä suurta
epäonnistumista. Matka 3. rastille olikin
sitten taas ihan eri asia. Jokainen ryhmä
kulki harhaan, yksinkertaisella reitillä. Kun
kaikki olivat taas kartalla, alkoi matka
oikeaan suuntaan.

Rasti oli ruokarasti, joka sijaitsi Intiassa.
Rastilla piti tehdä nuudeliwokkia Äiti Ammalle.
Trankut kaivettiin esille ja pian ilmassa leijaili
ihana tuoksu. Ruoka taisi maistua kaikille,
paitsi joillekin sinolin makuisena. Saimme
seurata Kyyn ja Remun miekkailushow’ta,
odotellessa, että rastimiehet ovat lähteneet
ja paikallaan.

Ruokarastin jälkeinen rasti oli Egyptissä.
Rastin aihe oli tietovisa. Egypti rastin jälkeen
meillä oli vielä pari rastia, Saksassa, Italiassa
ja Ranskassa; aiheena tarkkuusammunta,
Hitler käskee ja muotokuvan piirtäminen.
Näiden rastien jälkeen päädyimme tien
viereen istuskelemaan rinkkojemme kanssa.
Kun aika oli kypsä, lähdimme paikalta
grillausmökkiin tekemään kuka mitäkin.

Hääräsimme omiamme, kunnes oli saunan
vuoro. Vain muutama pyyhkeetön tai haluton
poika jäi kokonaan saunan ulkopuolelle.
Sauna oli erittäin hyvä, vaikka poikien
puolella olikin hieman ahdasta. Saimme
saunoa hyvän aikaa ja pikkuhiljaa ihmiset
alkoivat löytää tiensä ulos saunasta. Ilta oli
alkanut hämärtyä, kun kaikki olivat
pukuhuoneiden ulkopuolella.  Silloin johtajat
paljastivat karmivan totuuden: Nukkuisimme
samassa paikassa kuin edellisenkin yön!
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Tarvoimme mestoille iltahämärissä. Haimme
metsästä jo tutut kiilat ja pystytimme taas
jo puretut laavut. Sitten kun kaikki sankarit
olivat saaneet laavunsa pystyyn, menimme
syömään lihapiirakoita. Yön mennessä
pidemmälle alkoi ripsiä sadetta. Onneksi
jokainen vartsu oli jo laavussa, kun taivas
repesi. Koko yön satoi ja tuuli kauheasti.

Aamulla heräsimme virkeinä, mutta märkinä
tekemään miilua trankuilla. Suunnilleen kaikki
ape sullottiin kaikuviin vatsoihin ja sopiva
paine suolistossa lähdimme kohti
bussipysäkkiä. Ennen kuin pääsimme
matkaan, meille kerrottiin, että ryhmä
Päivänsäteet voitti Amazing race:n. Ryhmä
sai palkinnoksi suklaalevyn. Bussipysäkillä
jouduimme odottamaan kauan. Bussi, joka
vihdoinkin joskus tuli, oli pieni. Osa rinkoista
piti ottaa sisälle bussiin. Lähdimme bussilla
kohti Hesaa ja jäimme kukin omalla
pysäkillämme pois bussista.     

HISKURI 
KUVAT: ARKISTOJEN AARTEITA      
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Kihokasvo
Pääsimme kysymään vartiolaisiin ensi
syksynä siirtyvältä Namulta tunnelmia
kolkkaleirin viimeisenä päivänä.

Nimi, ikä, parvi ja pivo?
Namu, 11, myyrikset ja sininen pivo.

Miten tulit HeMeen?
No Nepo pyysi, tai se oli ensin ja pyysi Eveä
mukaan niin mäkin tulin.

Mitkä ovat kesäsuunnitelmat kesiksen
jälkeen?
Mä lähden Kuopioon.

Mikä sinusta tulee isona?
Kampaaja.

Mikä oli leirin paras ruoka?
Mmm… kalapuikot ja perunamuusi.

Mikä on lempivärisi?
Vaaleansininen ja vaaleanvihreä.

Mikä on lempiaineesi koulussa?
Liikunta.

Nyt olisi mahdollisuus kertoa Kihon
lukijoille mitä siellä jermuvaelluksella
oikein tapahtui, mitä johtajille ei voinut
kertoa?
No ainakin se että oltiin kuusi ja puoli tuntia
totuutta ja tehtävää putkeen. Muuta en
kerro!

HANI

Namu
s 1996
Jermu
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-Vaatteet on mun aatteet

Nykyajan teknologiayhteiskunnassa edes
vaatteet eivät ole säästyneet kehityksen
armottomalta kouralta. Enää ei ole ihan
sama pistääkö metsään päälle kukkatrikoot
vai gore-housut. Välineurheilijat ovat hyvin
edustettuina HeMenkin riveissä.

Joka ikistä vaatetta on kehitetty parempaan
suuntaan. On vettä hylkiviä
aluspukukerroksia ja super-hitec- pipoja,
jotka suojaavat kaikelta mahdolliselta. Ja
hintakin on kehittynyt ylöspäin. Siinä missä
ennen jalkaan laitettiin mummon kutomat
villasukat, joutuu hienoimmista
vaellussukista nyt maksamaan 22 euroa
parilta.

Varusteiden kehittyneisyys on  pienentänyt
rinkkakokoa. Siinä missä ennen piti sadesään
varalta raahat mukaan kumisaappaat, jotka
aina tippuivat rinkasta ja hiostavat, tilaa
vievät kura-asut, pärjää nykyään
vedenpitävillä vaelluskengillä ja sivutaskuun
mahtuvalla DryMax- puvulla. Kenkien määrä
on vähentynyt puoleen, kun voi yhdistää
lenkkarit ja kumpparit yhteen kenkäpariin.

Partio-jäsenkortilla taas voi pienentää
kunnollisiin varusteisiin menevää rahaa.
Alennusta saa ainakin partioaitasta, josta
saa metsäuskottavia tamineita.

Ja onneksi on niitä perinteitäkin kunnioittavia
partiolaisia värittämässä retkimiljöötä, jotka
yhä suosivat vanhan mallin peltipaitoja ja
uskollisia maihareita. Asuun katsomatta
partiolainen on aina tyylikäs, kunhan vain
pitää huivinsa kaulassa.

(Kuva näytteet ennen ja nyt. Anni soutaa
gore-takissaan ja vanhan ajan komistus
poseeraa verkkaripaidassa.)

NINNI & TARU

Scoutfäshjöön!
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Me olemme tottuneet tietokoneisiin osana
arkea. Sen takia onkin välillä hyvä sukeltaa
aikaan jolloin asia ei vielä ollut näin. 1980-
luvulla HeMe teki ensimmäisen
konehankintansa ja esitteli sitä Kihossa
ylpeänä.

Kiho Ennen
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Kokoonnuimme perinteiseen tapaan
Kaivopuistossa, Kaivohuoneen lähellä joskus
kello kymmenen maissa. Allekirjoittanut tuli
(huomioikaa yksikkö) veljensä kanssa hieman
myöhässä.
Ruokana oli jotain makaronijuttua, joka oli
yllättävän hyvää, mutta koskapa minä olisin
ruokaa moittinut. Syömisen jälkeen
harjoittelimme paraatissa marssimista, eli
kiersimme ympyrää. Harjoittelun jälkeen
menimme parkkipaikalle Kaivohuoneen
viereen ja laitoimme reput, takit, sun muut
romppeet auton takakonttiin.

Tässä välissä ilmoittaisin, että kolkkia oli
yllättävän pienilukumääräinen ryhmä:
kokonaiset kaksi kappaletta.

Patikoimme reippaassa vauhdissa kohti
kauppatoria ja saavuimmekin sinne joskus.
Siellä otimme ryhmäkuvan ja sitten
siirryimme Tuomiokirkon eteen. Odottaa
emme joutuneet niin pitkään kuin viime
vuonna, mutta kuitenkin tarpeeksi pitkään,
että siinä meni ajan taju ja siksi en voi nyt
laittaa tähän tarkkaa odottamiseen
mennyttä aikaa.

Fanimummo
jätti väliin

Kuitenkin jossain vaiheessa alkoi tapahtua ja
joku ministeri piti puheen, sekä jaettiin
Mannerheim-soljet. HeMestä sellaiset saivat
ainakin Hani, sekä Olli. Sitten saattoi olla
vielä jotakin, mitä allekirjoittanut ei muista,
mutta mitäs pienistä, kun ei nekään meistä.
Mennään suoraan pääasiaan: Paraatin.
Partiolippukunta partiolippukunnalta lähti
marssimaan jonossa. HeMe oli aika
loppupäässä.
Mainittavaa marssissa on, että (kuten
otsikkokin sanoo) fanimummo ei ollut tänä
vuonna kannustamassa HeMeä. Surullinen
juttu, mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri.

Marssi jatkui Kasarmintorille saakka. Sieltä
lippukuntamme jatkoi Olympiaterminaalille,
josta vanhemmat sitten hakivat lapsensa. Ja
näin tämän vuoden paraati oli saatu
päätökseen.
Toivottavasti fanimummo on paikalla taas
ensi vuonna.

P.S. Allekirjoittaneen vanhempien mukaan
HeMe marssi tahdissa ja kaikista
ryhdikkäimmin.

HAUKKA

kuva: -06 paraatista kun kenelläkään ei ollut
kameraa
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II-luokan Mannerheim-solki,
Hani, Hanna Kuivalainen
Hani kuuluu siihen kohtalaisen harvalukuiseen
joukkoon jolla on tullut muutaman vuoden
tauko partiotoimintaan, mutta joka on sen
jälkeen saapunut vahvasti takaisin
toimintaan. Hanin kohdalla katkos alkoi
kolkka-ajan viimeisestä vuodesta, ja hän
palasi mukaan vartioajan loppuvuosiksi,
nousten vielä Kärppien vartionjohtajaksi.
 Johtajissa Hanin energiasta ja innosta on
saanut eniten nauttia kolkkaveljesjoukko,
jonka toimintaan Hani ensin tutustui
kolkkajohtajana, mutta otti tänä vuonna
veljesjoukonjohtajan vaativan pestin
vastaan. Kolkkatoiminnan lisäksi Hani on
antanut panoksensa myös Kihon
toimittamiseen, yrittäen samalla ideoida
lehteä entistäkin paremmaksi.
Hanin toiminnasta huokuu innostus partiota
kohtaan ja se antaa energiaa myös muille
johtajille. Vaikka Hani on jatkuvasti vahvasti
mukana lippukunnan toiminnassa, osaa hän
myös tarvittaessa ottaa aikaa muullekin
elämälle partiotoiminnan siitä kärsimättä.

Ansioituneet
Merkit jaettu paraatin yhteydessä

I-luokan Mannerheim-solki
Puuma, Olli Aimola
Kaikkien kaveri, iltanuotioiden ilmeikäs
kitaristi, ikisopuli, eli toisin sanoen meidän
oma Pretty-Puma.Usein Puuman ulkoinen
olemus ja käytös huokuvat sellaista
huolettomuutta että miehen uskottavuus on
vahvasti koetuksella. Kuitenkin jos vähänkin
Puuman kanssa juttelee, niin hänellä on
varsin paljon ajatuksia partiotoiminnasta ja
HeMe:stä.
Koko johtaja-aikansa Puuma on ollut
aktiivisesti mukana koko lippukunnan
toiminnassa, painottaen kuitenkin
vartioikäisten toimintaa. Sen vuoksi olikin
hienoa, että armeijavuoden jälkeen Puuma
otti vetovastuun vartioikäisten
veljesjoukosta. Puuman johdolla KiKa:n
toimintamalleja on pyritty kehittämään siten
että se tukee vartionjohtajia paremmin.
Vaikka Puuman kanssa toimiminen välillä
aiheuttaa pientä ylimääräistä säätöä, ovat
hänen mutkattomuutensa ja asenteensa
sellaisia, joista muut voivat ottaa mallia.
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Puiden välistä

Nuuhku
Nyt on taas se aika vuodesta kun järjestetään piirileiri sisäsiittoisen HeMen kesiksen sijaan.
Tämänkaltainen tilanne oli viimeksi vuonna 2002, kun HeMe osallistui Kerkälle ja me olimme
vasta siirtymässä vartioon. Aikojen saatossa lähes kaikki hyvät muistot leiristä ovat
haihtuneet ja mieleen ovat jääneet bajamajat, ruokamyrkytys ja ärsyttävät laulut.
Valitettavasti emme pääse Aihkille murtamaan tätä mielikuvaa piirileireistä, mutta onneksi,
koska aihe on Kalevala-keskeinen kuten Ikutursolla, voimme tehdä sinne mielikuvitusmatkan
katselemalla valokuvia Ikikseltä.

Hyvää kesää ja hauskaa leiriä!

KILPPARI JA NINNI

-Jermuvaelluksella paljastui uusia
Totuuksia... mutta niistä ei puhuta.
-Itäeurooppalaisen ratsastusvideon
uudellenfilmaamisoikeudet myyty
Singaporeen!
- Mitä sitä makuupussia vuodenajan mukaan
vaihtamaan, kyllä se vaarillekin kelpasi...
-Hemeläiset levittäytyvät ympäri maata,
invaasio odotettavissa?
-Siis mä en kestä, ovatko hemeläiset
tosiaan näin tylsiä? Vai eikö mulle kerrota
mitään?

Kihokuva
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Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

Helsingin
Metsänkävijät

maksaa
postimaksun.
Käyttämällä

postimerkkiä,
tuette

toimintaamme

OSOITTEENMUUTOS

NIMI:

HALUAN JATKOSSA KIHO-LEHDEN SEURAAVAAN

OSOITTEESEEN:
VA

KIHON/LIPPUKUNNAN REKISTERIIN TIEDOKSI:

ESIM. SAMAAN OSOITTEESEEN USEAMPIA KIHOJA,

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

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

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.2008:
1 sivu 150 euroa
½ sivua 100 euroa
¼ sivua 50 euroa

Tarjoukset, mediakortit ja lisätedot
toimitussihteeri Tinde Lappalaiselta,
kiho@heme.partio.net
Muistakaa, että jokainen lippukuntalainen,
joka hankkii mainoksen, saa 20% sen
tuotoista.

Mainosta Kihossa
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