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Pääkirjoitus 

Kuten monet varmasti tietävät on Suomen 
Partiolaisten uusi partio-ohjelma ollut 
syksystä alkaen kaikkien lippu,kun�ien 
käytettävissä. Tavoitteena on, etta ka1kk1 
lippukunnat ottaisivat uudet ohJelmat 
käyttöönsä vuoteen 2010 mennessä: Uudet 
ikäkaudethan ovat nimineen olleet tiedossa 
jo reilun vuoden ajan, ja nyt on päässyt 
tutustumaan paremmin myös itse ohjelmiin. 

Aluksi kun kuulin, että partio-ohjelma ja 
ikäkaudet tulevat uudistumaan, olin kovin 
skeptinen asian suhteen. Kun uusille 
ikäkausille julkistettiin nimet viime vuonna, 
olin jo varovaisen optimistinen. Nyt kun olen 
ehtinyt hieman tutustua ohjelmien sisältöön, 
pidän uudistusta valtavana mahdollisuutena 
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toimintamme parantamiseen. En halua ottaa 
uudistuksia täysin HeMe:ssä käyttöön, sillä 
tällöin muuttuisi liikaa asioita, ja perinteitä ei 
pidä unohtaa. Mutta tärkeää on, että 
uudistukset koetaan mahdollisuutena, sillä 
vaikka toimintamme onkin mielestäni osittain 
varsin laadukasta, on etenkin yli 16-
vuotiaiden kohdalla tilanne varsin huono. 
Vaeltajien ohjelma on ollut pitkään toiminnan 
heikko lenkki, ja viime vuonna kokeiluun 
otettu kuntoisuusluokkakaan ei vielä ottanut 
tuulta alleen. Tämän vuoksi nykyään 
valitettavasti ne, jotka eivät halua syystä 



tai toisesta johtajatehtävää ottaa, jäävät 
hieman tyhjän päälle siirtyessään johtajiin/ 
vaeltajiin. 

Uusien ikäkausien suurin vahvuus mielestäni 
on niiden ulottuminen yli 20-vuotiaisiin asti. 
Toki tässäkin vaiheessa pääsee jo toimimaan 
johtajatehtävissä, mutta toiminnan 
mielekkyyden kannalta on tärkeää, että 
johtamisen ohella on myös tavoitteellista 
toimintaa omassa vertaisryhmässä .. 
Toisaalta tämä aiheuttaa myös omat 
haasteensa, sillä ainakin osa kahdesta 
vanhimmasta ikäkaudesta on saatava oman 
ohjelman ohella toimimaan myös johtajina 
nuoremmille. Lisäksi yli 22-vuotiaita pitäisi 
riittää ohjaamaan ikäkausien toimintaa 
nykyisten veljesjoukonjohtajien tapaan. 

Saajan pankki yhteys: 

Nordea 103130-778121 

Saaja: 

Helsingin Metsänkävijät ry 

Ansaritie 2-4 

00350 Helsinki 

HeMe:ssä oman haasteensa uusia ohjelmia 
mietittäessä tuo toimintamme 
tämänhetkinenkin eroavaisuus SP:n 
nykyisistä ohjelmista. Tämän vuoksi tulee 
tarkasti punnita, mitä kaikkea vanhasta 
ohjelmastamme emme halua m1ssaan 
tapauksessa hylätä, ja mitkä osat voidaan 
mahdollisesti siirtää historiaan. Johtajisto 
pääsee vaikuttamaan näihin asioihin 
marraskuun lopussa järjestettävissä 
Peijaisissa, jossa lyödään suuntaviivat 
HeMe:n suhtautumiselle uudistuksiin. Vuoden 
2009 aikana tultaneen lopulta viilailemaan 
muutokset kuntoon, sillä toivon että 
meidänkin toimintaamme tulee joitain 
muutoksia. Näistä uudistuksista tullaan 
kertomaan varmasti Kihossa lisää, kun 
muutosten aika koittaa. 

PS 

Tilaisuuden nimi ja päivämaära: 

Kihon kannatusmaksu 

Viite: 50115 

1 Summa: 15€ 
Et kelpaa pankktsurtolomakkeekst! 

Kansi 
Kuvaaja: 

lAJ<u 

Kun maailma näyttää liian monimutkaiselta, 
on sitä hyvä tarkastella joskus uuden linssin 
läpi. Jos linssin mukana on vielä suunnatkin, 
löytyy elämään jännittävä uusi kurssi, tietää 
Sitruuna 

Kihokilta 
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Perjantai: 
Lähdimme Komion-kololta klo. 17.30. Ajoimme kohti Kimparia. Perillä kannoimme 
tavarat ylös Futaria. Sitten kävelimme kallioiden yli höndärille. Levättyämme 
hetken, kannoimme tavarat ja pystytimme teltat. Iltapalaksi oli 
valkosipulipatonkia, 

Lauantai: 
Aamulla söimme puuroa ja menimme lipunnostoon. Sitten teimme nakit. Päivän 
aikana tehtiin vartsujen kanssa esim. rastirata ja präisättiin. Illalla satoi 
kaatamalla vettä, joten iltanotski oli kämpässä. Sitten jermut lähtivät. Kaikki 
saivat nukkua kämpässä sen yön! 

Sunnuntai: 
Söimme aamupalan ja lähdimme lipunnostoon. Teimme nakit ja aloimme kantaa 
tavaroita. Lounaaksi meillä oli lihiksiä. Kun lounas oli syöty ja tavarat kannettu, 
aiomme kävellä kohti Futaria. Taas kannoimme tavaroita ja lähdimme ajamaan 
Kololle. 

Kirjoitti: NALLE 
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Kihokasvo 
Kihokasvon prässiin, Komion 
hämärälle toimistopuolelle, 
uskaltautuu tällä kertaa peloton 
kolkkapoika. Arkailematta tentattava 
istuu tuoliin, ja vain silmien 
epäluuloinen liike kertoo 
haastattelijalle pakoreittien olevan 
tarkastettuja. 

Nimi, ikä, parvi ja sivilisääty7 

Siis oikea nimi? Eetu Kalevi Korhonen, 
partiossa Kumi. Oon Sudareissa ja 9 
v. Mikä on sivilisääty? Siis ... EI! 

Miksi partionimesi on Kumi? 

No ... mun veli oli aluksi ajatellut sitä, 
muttei sitten ottanutkaan, niin mä 
otin sen nimen. 

Mikä on fiilis juuri nyt? 

Ihan normaali, elikkä ei maailman 
paras, muttei huonoinkaan. 

Miten liityit Hemeen7 

No, aluksi äiti pisti Aten (Amaryllis) 
tänne, ja mäkin ajattelin, että haluan 
partioon. Ja kun ei ollut sitten muita 
(lippukuntia). Tai ainakaan mä en 
tiedä niistä muista. 

Mitäpä niistä siis. Mikä partiossa sitten 
on parasta? Entä vähemmän kivaa? 

Ehkä ulkoileminen; retket ja sellaiset. Leirit ei 
vain ole niin hauskoja, en tiedä miksi. 

Mikä on paras partiomuistosi7 

Viime vuoden retki Nuuksioon. Se oli hyvä 
paikka ja siellä oli tekemistä. 

Asteikolla 1-10, kuinka likaiset ovat 
jalkasi7 

Öh, ehkä 4. 

Palikankaato vai karkkiympyrä7 

Palikankaato. 

Eetu "Kumi" Korhonen 
Kolkkapoika 

Batman vai Robin? 

Batman! 

Missä olet 10 vuoden päästä? 

Ei tietoa. Varmaan armeijassa. 

Terveisiä? 

En lähetä. 

Haastattelijana: TJNDE 
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Tukiainen ei löytänytkään miestä! 

tai kesäpeijaiset 11.-13.7.2008 Porkkalanniemessä 

Perjantai 

Olin saanut salaperäisen mailin, jossa minut 
kutsuttiin matkalle valikoidun ryhmän kanssa. 
Matkasta ei kerrottu paljoakaan, vain että 
se olisi taatusti ainutkertainen ja sen järjesti 
jokin yhdistys joka teki Alan hommia. Olin 
aivan innoissani! Miten juuri minulle, Olga 
Toppaukselle Savosta, olikin siunaantunut 
tällainen mahdollisuus? 

Pakkasin siis tavarani ja kiiruhdin innosta 
pinkeänä sovittuun aikaan sovittuun 
paikkaan Tapiolaan (kuulin huhua että 
toisessa ryhmässä ollut Pirjo olisi 
virheellisesti luullut että tapaaminen olisikin 
ollut kello 17: 30 Espoon Keskuksessa). Siellä 
tapasinkin oman ryhmäni muut jäsenet: 
Johanna Tukiaisen, hurmaavan nuorenmiehen 
Kallion ilmaisutaidon lukiosta, sekä Hilkan ja 
Urpon, vanhan pariskunnan maalta. Olin siis 
selvästi osa valioryhmää. 
Retken järjestäjät Janis ja Jussi olivat 
jättäneet meille salamyhkäisiä käskyjä: 
meidän tuli kysyä läheisen R-kioskin myyjältä 
lisäohjeita. Niinpä marssimme kioskin myyjän 
puheille, ja saimme kuin saimmekin häneltä 
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suljetun valkoisen kirjekuoren, jonka 
avasimme kaikki yhdessä jännityksestä 
kankeina. Ensin meidän täytyi suorittaa 
paikan päällä hyvä työ. Niinpä autoimme 
viereistä kukkakauppaa sulkemaan 
kantamalla ruukkuja ja siirtämällä hyllyjä. 
Todistusaineistoksi otimme tapahtuneesta 
vieläpä kuvia. 

Seuraavaksi lähdimme kirjekuoressa 
olleeseen karttaan merkittyyn paikkaan. 
Perillä meitä odottivat kaksi fakiiria, joista 
toinen meditoi nurmikolla jatko
ohjelappumme päällä, ja meidän piti keksiä 
tapa millä saada hänet nousemaan. 
Kekseliäitä kun olimme, tajusimme heti 
olevan tietysti kyse vanhasta paper dance -
kikasta, ja saimme ohjeemme alta 
aikayksikön. 

Seuraavaksi lähdimme edelleen epätietoisina 
matkaamaan bussilla kohti retkipaikkaa. 
Jännityksemme kasvoi sitä mukaa kuin 
määränpää lähestyi. Junaseisakkeelta meidät 
tuli noutamaan oma autokuskimme Jussi 
Hämäläinen, joka hänkin pysyi automatkan 
aikana hyvin salaperäisenä eikä suostunut 
paljastamaan meille enempää retkestämme. 



Saavuimme pian hirsimökille metsän keskelle, 
jossa meitä jo odottikin ystävämme Janis 
sekä toinen ryhmä, jossa olivat Saila 
Matintytär Lapista, ex-missi Heidi Virmala, 
BO-luvun entinen rokkitähti Marco sekä 
hiljainen tyttö nimeltä Pirjo. Loppuilta menikin 
sitten tutustumisen ja illallisen merkeissä, 
jonka aikana seuraamme liittyi vielä 70-
luvulla naisten keihäänheiton 
maailmanennätyksen tehnyt Boris 
Stroganoff. 

Lauantai 

Lauantaina ohjelmassa oli herkullisen ja 
runsaan englantilaisen aamiaisen jälkeen 
agenttipeli, jonka jälkeen jäimme ulos 
pelaamaan Aliasta. 
Lounaan jälkeen oli luvassa 
tervetuliaistilaisuus, jonka pitivät retken 
järjestäjät Janis sekä Jussi. Tilaisuuden 
aikana jokaisella oli tehtävänään etsiä salaa 
muilta omaa suklaa-aarrettaan, sekä 
toteuttaa Janiksen ja Jussin antamia ohjeita. 
Meno yltyikin oikein riehakkaaksi ja 
jokaisesta retkeilijästä paljastui uusia puolia 
ihmissuhdekiemuroiden sekoittuessa 
entisestään. Mainittakoon, että pyrkyrimissi
Heidi yritti tahallaan tulla minun ja Janiksen 
väliin, vaikka näki selvästi mitä välillämme oli, 
eikä Marco oikein lämmennyt Johannalle 
Tukiaisen kovista yrityksistä huolimatta. 

Pirjo, Urpo sekä Hilkka saivat muodostettua 
mielenkiintoisen kolmiodraaman. Lopussa 
kaikki löysivät jostain syystä toisensa 
saunasta. 
Päivällisen jälkeen oli iltanuotion vuoro, jossa 
nähtiin tietenkin taas kerran toinen toistaan 
viihdyttävämpiä esityksiä. Saunan jälkeen 
jotkut taisivat pelata Trivial Pursuitia muiden 
iloksi aamusarastukseen asti. 

Sunnuntai 

Herättyämme virkeinä ja valmiina uuteen 
päivään, me retkeläiset aloitimme aamupalan 
jälkeen siivoilun ja pakkailun. Saila Matintytär 
opetti kaikille uuden mahtavan 
hämymurhaaja-leikin, josta onkin jo tähän 
mennessä muodostunut suorastaan 
klassikko. Iltapäivällä kaikki lähtivät haikeina 
mutta onnellisina näin ainutlaatuisen retken 
jälkeen kohti kotia. 

Kirjoittanut: Olga Toppaus {HANI) 

Retkelle valikoituivat: Janis Petke (Puuma), 
Jussi Hämäläinen (PS), Salia Matintytär 
(Raju), Heidi Virmala (Suvi), Hilkka (Lohi), 
Urpo {Toffe), Johanna Tukiainen (Kirkku), 
Lukiolaispoika (Remu), Marco (Muikku), Boris 
Stroganoff (Rapu) sekä Pirjo (Aimi) 
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Poikakaikkien 
yhteinen 
teltta retki 
Kaitalammella 
4.-5.10.2008 

Lauantai 4.10. 

Kokoonnuimme kymmeneltä aamulla Komion kololla, jonka 
jälkeen lähdimme bussilla kohti Espoon Kaitalampea. 
Kaitalammelle päästyämme valitsimme hyvän telttapaikan 
lähellä keittokatosta ja rupesimme veistelemään 
makkaratikkuja sekä lasteja, jotta johtajat saisivat tehtyä 
ruokaa. Kun loput johtajat saapuivat tavaroiden kanssa, 
kannoimme ne parkkipaikalta retkipaikalle ja rupesimme 
pystyttämään telttaa. Ruoaksi Aura kokkasi meille 
herkullisia tortilloja. PS kävi myös vähän aikaa 
kääntymässä retkellä: tuomassa trangiat ja ottamassa 
pari kuvaa. Ruoan jälkeen oli luvassa minipräisis. Kun 
tannerta oli myllerretty viimeiseen henkeen saakka, 
leikittiin kirkonrottaa. 
Päivälliseksi söimme makaronia ja tomaattikastiketta. Kun 
ilta alkoi hämärtyä, olikin oiva hetki leikkiä majakkaa. Kun 
oli jo aivan pimeää, kävi jokainen läpi yksin tai ryhmässä 
Kirkun tekemän heijastinradan, josta kolme nopeinta 
saivat palkinnoksi erilaiset heijastimet. Voittajaksi selviytyi 
Toukka. 
Lopuksi oli vielä luvassa pieni iltanuotio keittokatoksella. 
Laulujen jälkeen söimme iltapalaa ja kävimme hampaiden 
pesun kautta nukkumaan. 

sunnuntai 5.10. 

Aamupalaksi oli tuttuun tapaan kaurapuuroa ja 
vadelmahilloa, jonka jälkeen pakkasimme rinkat. Sitten 
menimme näköalakaiilolle leikkimään ja keräämään kasveja 
luontomerkkiä varten. Menimme vielä telttaan viettämään 
vapaa-aikaa, ja Hani opetti kaikki iiguilemaan, jonka 
jälkeen pakkasimme teltankin. Ennen lounasta olimme vielä 
vanhalla telttapaikalla kirkonrottaa. Lounaaksi olikin 
maittavaa kanarisottoa, joka sai sekä johtajilta että 
kolkilta hienot ruokahuudot. Seuraavaksi kannoimme 
tavarat yhdessä autolle, minkä aikana vanhemmat alkoivat 
jo tulla 
paikalle. Paistelimme vähän aikaa yhdessä makkaraa, ja 
sitten jokainen lähti kotiin päin. 

Paikalla olivat: Tiku, Taku, Papu, Kumi, Toukka, Voitti, 
Jude, Klrkku, Aura ja kirjoittaja HANI 



Vaeltajien 
päivävaellus 
Nuuksiossa 
20.9.2008 
"l've got the BP-spirit ... " 

Syksy oli saapunut. Sen saattoi huomata 
aamun koleasta ilmasta ja puiden ujosti 
kellertävistä lehdistä. Tapaamisemme oli 
sovittu Espoon keskukseen, ja kun 
kuusihenkinen kokoonpanemme oli koossa oli 
aika hurauttaa bussilla Pirttimäkeen. Ennen 
varsinaisen vaelluksen alkua oli erittäin 
tärkeää valmistautua tulevaan koitokseen 
kahvikupposten ja vastapaistettujen 
munkkien äärellä. 

Tahtimme oli reipas alusta alkaen, aina 
mutaiseen peltoloppukiriin asti. Matka 
taittuikin toinen toistaan innostavampien 
laulelmien säestyksellä, ja taidettiinpa siinä 
käydä läpi kaikki tuoreimmat juorut- ei kun siis 
kuulumisetkin. Nälkä ei matkan varrella 
ehtinyt yllättää, sillä Nuuksion syksyinen 
luonto tarjosi meille silmänruokaa sydämien 
kyllyydeltä. 

Mchon opastuksella koukkasimme muun 
muassa ihastelemassa Jylhälammen (joka 
joissain kartoissa myös nimellä Hynkänlampi 
tunnetaan), Kattilajärven ja Vääräjärven 
maisemia. Päivän päätteeksi suunniteltu 
saunominen Luukissa jäi vain ajatuksen 
tasolle, sillä tajusimme, ettei vaeltaessa 
tärkeintä ole määränpää, vaan itse matka! 
Kun kerran seura oli suorastaan 
ensiluokkaista ja Sitruuna oli järkännyt meille 
mitä mainioimman vaellussäänkin, niin eihän 
sitä voi paljon muuta täydelliseltä 
syyspäivältä enää toivoa. 

Mukana menossa: 
Aura, Hani, Kirkku, Late, Sitruuna, Tinde 

Kirjoitti: KIRKKU 
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Tänä vuonna vartiolaiset 
Pääkaupunkiseudun 
järjestämälle piirileiri Aihkille Jämijärvellä. 
Maaston pöllytessä ja trombien tehdessä 
tuhojaan ehtivät vartiolaiset osallistua jos 
minkäkin moiseen ohjelmaan. Gillissä pääsi 
kokeilemaan potkukelkkaa hiihtoputkessa, 
sekä uimaan läheisessä maauimalassa. Itse 
valitsemissaan liljoissa vartiolaisten piti 
toteuttaa liljan teemaa 24 tuntia. 
Kansainvälisyys-liljassa tytöt solmivat 
ystävyyssuhteita yli rajojen, kun hurmasivat 
pahaa-aavistamattomat saksalaispojat 
antamaan sähköpostiosoitteensa. Eivät 
poikaparat tienneet mihin soppaan lusikkansa 
laittoivat' HeMe näytti taas muille esimerkkiä 
hienoilla iltanuotioesityksillään, joista yhtenä 
johtajien opettavainen laululeikki. Leirin 
loppupuolella saattoi nähdä mitä 
mielikuvituksekkaimpia jäyniä, ja löytyipä 
myös PS:n Coca-Cola-pyyhe HeMe:n lipun 
paikalta. T iedä vaikka olisi sen itse sinne 
laittanut. 

Haastattelimme paikan päällä muutamaa 
leiriläistä. 

1. Nimi, ikä, vartio, ja siivilisääty? 
2. Mikä on ollut leirin paras ohjelma? 
3. Entä hauskin juttu tai tapahtuma? ),J 4. Kuka on Pasi? 
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5. Asteikolla 
jalkasi? 
6. Kerro juoru leiriltä. 
7. Heräät aamulla Puuman ja Hiiden välistä, 
mitä on tapahtunut? 
8. Haluatko lähettää terveisiä tai vielä sanoa 
jotain muuta? 

1. Hiskuri, 12 vuotta, sopulit. ("Mikä on 
siviilisääty?")EI SEURUSTELE! 
2. Heme:n präisis 
3. Venaas hetki pitää miettiä... Se kun 
jouduttiin vaihtamaan liljaa. 
4. Mun idoli 
5. 10 
6. Hanneksella on tyttöystäviä kaksin 
kappalein. 
7. No mä olen ollut Puuman kanssa metsässä 
ja sitten me ollaan väsytty ja ... niin. 
8. Haluun lähettää terveisiä Perdalle koska 
se ei ole täällä. 

1. Mitäs nimeä mä käytän? No Ström, se 
lähinnä ihmisen nimi, sitä käytän itse. Pistäs 
melkein 15, sopulit ja naimaton. 
2. Saattaa olla tänä yönä ... 
3. Se kun me jouduttiin laululiljaan. 
4. Se on toi armoton äijä tuolla, joka pitää 
meillä aamujumppaa. Mikä mies! 
5. Jaa, (tarkistaa) pistä 6. 



juoru... No Remppa tykkää 
muumeista. 
7. Kuka Hiisi? Aa. Menin vahingossa 
kaatamaan oman ja johtajien teltan. 
8. Nyt pitäsi tiivistää koko leiri yhteen 
lauseeseen. Oota, jätä se tyhjäks, mä tuun 
sanomaan sen viel. (ei tullut) 

1. Dödö, 14, Hukat, avioliitossa. 
2. Gilli. S-gilli. Sgilli. 
3. Perhonen muni munasen. 
4. Se johtaja. Komeat kutrit ja aamujumppa. 
5. Femma. Kirjoita f-e-m-m-a. 
6. Navetta. 
7. Hmm. Menin navettaan vartsuranneke 
kädessä. 
8. Sketuttais olla Jude. 

1. Mikä on siviilisääty? Aa, ok, en seurustele. 
Matti, 12, täytän marraskuussa 13, ja 
kärppä. 
2. Varmaan no präisäys, vaikka mä en 
yleensä tykkää siitä. 
3. En mä tiedä odota mä mietin. Ehkä Iiija, 
tai kun Hämilän portti kaatui. 
4. Pasi, se joka on aina lipunnostossa, eikö 
se ole se? Se jolle sanotaan aina "hyvää 
huomenta Pasi!" 
5. (Näyttää jalkapohjiaan, toimittaja antaa 
arvosanan 12) 
6. Mmm odota ... en mä tiedä mitään hyvää. 

7. Jotain jännää. 
8. Vessat haisee! Yäh. Kärpille terveisiä ja 
kaikille söpöille! (toimittaja ei saanut 
selvennystä keitä nyt tarkoitettiin) 

1. Jensku, 12, Naalit, ja no, vapaa. 
2. Gilli ja liljat. 
3. Melkein kaikki. Kaikki Annin jutut. 
4. Joku hullu äijä. 
5. Katotaas. 7. 
6. Emmä tiedä voiko kertoa tyttöjen 
kalsariprojektista. 
7. Puuma tykkää musta niin paljon, ja Hiisi 
on vaan jahdannut mua. 
8. Tääl on ollu tosi kivaa! Terveisiä Naaleille, 
johtajille ja kaikille söpöille tyypeille. 

1. Tiina Tiika, 16 vee! Etsii aviomiestä. 
2. Navetan bileet! Ysäribileet. 
3. Syö pääs! Tai HeMe:n uskonvahvuus. 
4. Meidän koulun vaksi. 
5. 1-10? Tollee . . .  4. 
6. S-eksikokilla on vientiä HeMe:n kokkien 
keskuudessa. 
7. Mä tykkään huumorintajuisista 
pahismiehistä, otin ne lämmittämään kylmiä 
öitä. 
8. Kiitos kaikille kivasta leiristä! Ei muuta. 

Kirjoittanut: HANI 
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Parkuvat 
Parvet, osa 2 
Myyränpentujen luontoparvi-ilta 

Yhtenä syyskuun ainoana aurinkoisena iltana, 
noin kello kuuden maissa, kokoontui parvi 
innokkaita tyttökalkkia Komiolle. He olivat 
Myyränpennut! Mutta he eivät osanneet 
aavistaa mitä oli edessä ... 

Sisällä, pivoissa suorana seisomisen ja 
huudon jälkeen, kaikkia käskettiin laittamaan 
ulkovaatteet takaisin niskaan ja joukko vietiin 
kolkkajohtajien Sitruunan ja Ninnin johdolla 
Talin jylhiin metsiin. 
Metsissä piti etsiä ja tunnistaa johtajien 
määräämiä kasveja ja rynnätä niiden luo. Kun 
kasvien tuntemus oli näin varmistettu 
treenattiin muistia. Kerätyistä luonnon 
esineistä joku otti aina yhden pois, ja muut 
yrittivät arvata mikä puuttuu. Onneksi 
myyristen silmät ovat kunnossa ja he 
huomasivat puolukanlehdenkin puuttumisen, 

Koska luontoon kuuluu kasvien lisäksi myös 
eläinkunta, harjoiteltiin niiden ääntelyä 
eläinsakon avulla. Koska eläinten ääntely 
onnistui kaikilta niin hyvin, päätin pyytää 
kaikkia myyriksiä kertomaan mikä eläin olisi ja 
miksi: 

MINTTU olisi kani, sillä on hän on aina pitänyt 
niistä ja ne on vaan niin söpöjä. 

PONI olisi susi tai villikoira, koska haluaa 
hyökätä eläintein kimppuun. (tätä tyttöä 
kannattaa varoa jos kulkee yksin yöllä 
pimeässä ... toim.huom.) 

NAKSU olisi myös kani niiden söpöyden takia. 

NASU olisi söpö koiranpentu. 

NALLE haluaisi olla suloinen susi, joka vaeltaa 
luonnossa. 

KETT U olisi myös susi, sillä ne ovat hienoja 
laumaeläimiä. 

SISU ei olisi mikään eläin ( paitsi tietenkin 
hän on ihminen .... toim.huom,.) 

Yhteenvetona tulokset ovat hieman 
pelottavat. Pitäisikö taman parven olla 
sittenkin Sudenpennut? Joka tapauksessa 
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Mintun ja Naksun on syytä olla varuillaan .... 
No, ainakin kaikki mieltävät itsensä söpöksi 
eläimeksi. 

Ennen kun lähdimme koiolle takaisin, keräsi 
parvi vielä kasveja tuleviin kokoelmiinsa. Niitä 
tunnistettiin parhaan mukaan. 
Jokamiehenoikeuksia selvitellessä tuli 
selväksi, mitä sieltä metsästä saa mukaansa 
poimia ja mitä tehdä. Myyrikset saivat vielä 
haeskella identiteettejään, kun heidän piti 
arvata minkä eläimen nimi oli selkään 
tei pattu na. 

Parvi sai kuunnella vielä Vili Villisian 
seikkailuja, mutta sen jälkeen oli Myyristen 
luontoparvi-ilta-seikkailu lopuillaan. 
Sisaruspiirin jälkeen kaikki lähtivät koteihinsa, 
ja se mitä siellä tapahtui on aivan toinen 
tarina. 

Kirjoitti NINNI 

Kuvat SITRUUNA 



Syysyössä tyttövartio nukkuu .. Eräs poikavartio rikkoo rauhan .. 

Kaatuneen teltan kätköistä korkea
ääniTien huuto kajahtaa ilmoille: 

)j 
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Puiden välistä 

Ihan mille tahansa retkelle 
kokoontuminen klo. 17.30 Espoon 
keskuksessa tästä eteenpäin. 
- En-n-n-n-n-n-n-nmi. 

CUMBAYJAAH MY LOOORD, 
CUMBAYJAAH ...  SCHEMBUIDAKE! 
- Sen pitäisi olla koko yön (reprise). 

Nuuhku 

Paluu Kimparille, osa 1 

Pidin vuoden tauon partioretkeilystä, Voitte 
siis kuvitella, millä riemulla palasin Kimparille 
syysretkellä! Siitä paikastahan on tullut kuin 
toinen koti. Ah, sitä ihanaa fiilistä, kun alkaa 
pikku hiljaa ymmärtämään mikä polku vie 
minnekin. Valkjärvellekin menee polku, eikä 
matkan varrella tarvitse aina eksyä. 
Alkuinnostus oli suuri. Vedenkantokin tuntui 
juhlalta, kun sen sai tehdä pitkin sitä 
mörönmoisen jyrkkää polkua. Mutta karu 
totuus iski, kun kävin vartsujen 
laavupaikkojen tienoilla. Edes Kimpari ei pysy 
muuttumattomana. Polku, jonka yli ennen 
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- Aihkilla präisättiin omin päin. Muihin olisi 
voinut sattua. 
- Juokse, Sitruuna, juokse! Älä kaadu 
ojaan! 
- Hemellä Aihkilla uusi lippu, sposored by 
Coca-Cola 
- Pekingin avaiJalsun ei länsimaisen 
elokuvataiteen klassinen helmi, rakastettu 
itä-eurooppalainen ratsastusvideo päässyt, 
ja syyn huhutaan olevan Kiinan kovassa 
sensuurissa. Sen sijaan Rakkautta ja 
Anarkiaa-festivaaleilla elokuva oli mukana 
neljäsosakopion voimin. 
- Johanna Tukiainen ei ole blondi, mutta 
kyllä hänellä Kiharat on. 
- Viestintäpuheilmat lauloivat Aihkilla jopa 
omin päin ... 
- Hapsullinen vanha suola janotti Aihkilla? 
- Keittiössä ei piirileirillä itketty - ainakaan 
Hemen leirissä. 

Ei viittittäis kuittailla toisten 
vedenjuonnista ollenkaan. 

meni puunrunkoja, oli raivattu, puita 
kaadettu ja uusia teitä tehty. Lisäksi 
tuntematon ajoneuvo oli parkkeerattu 
polulle. Tai tiehän se nykyään on. 
Omien kokemuksieni takia kannustankin 
niitä, joiden Kimpari-käynnistä on kulunut jo 
aikaa, menevän sinne ennen kuin on liian 
myöhäistä. 

Nuuhkuillen NINNI ( ja Kilppari kaukaisena 
henkisenä tukena. Ainakin ajatuksissa ... ) 



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! 
r-----------------------------------, 

()sOITTEE�UTOS 

Partiolippukunta 

Helsingin 

Metsänkävijät 

maksaa 

postimaksun. 

Kayttämällä 

post1merkkiä, 

luette 

toimintaamme 

Helsingin Metsänkävijät ry. 
VASTAUSLÄHETYS 
Sopimus 00300 1 18 
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