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Kaksi vuotta sitten, ottaessani 
lippukunnanjohtajuuden vastaan, en ollut 
kovin innoissani asiasta. Edelleenkin olen 
sitä mieltä, että lippukunnanjohtajuus ei 
minulle kovin hyvin sovi. Näiden kahden 
vuoden aikana olen kuitenkin kokenut ja 
oppinut niin paljon, etten niitä poiskaan 
haluaisi vaihtaa vaikka saisin. 
Heti ensimmäisiä tehtäviäni oli 
90-vuotisjuhlien “isännöinti”. Työryhmä 
oli tehnyt suuren työn ja itselleni jäi 
lähinnä jännitettäväksi omat puheosuudet. 
Esiintyminen yleisön edessä ei nimittäin ole 
lempipuuhieni joukossa.  Tämän jälkeenhän 
olen ollut velvoitettu nousemaan estradille 
myös molempina itsenäisyyspäivinä. 
Esiintyminen on yksi asia johon saa 
mieluusti oppia juuri partiossa. Näissä 
juhlissa kuitenkin tuntee suuren osan 
yleisöstä edes kasvoilta joten aivan vieraalle 
porukalle ei tarvitse esiintyä, toisin kuin 
mahdollisesti myöhemmin opiskelujen tai 
työn kautta.
Vaikka hallituksessa olin useita vuosia jo 
aiemminkin viettänyt, tuli myös sillä puolella 
varsin paljon uutta vastaan. Monet asiat 
sellaisia joita ei vain ollut huomioinut tai 
ajatellut sen tarkemmin. Ei normaalina 
hallituksen jäsenenä tajua, kuinka paljon 
aikaa hallituksen kokousten suunnitteluunkin 
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VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika:  Sunnuntaina 8.2.2009 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

saa kulutettua aikaa, jos vain intoa (ja 
ennen kaikkea aikaa) riittää.
Vastaavia muita uusia asioita on tullut 
monia vastaan, ja kaikista niistä selviää 
kunhan vain uskaltaa ryhtyä toimeen. Ehkä 
tärkein mitä olen oppinut on juuri uskallus 
ottaa vastuuta vaikka ei olekaan ihan varma 
osaako kaiken mitä tarvitaan. Tärkeää on 
kuitenkin myös tuntea omat rajansa ja 
olla polttamatta itseään loppuun. Partiossa 
jos jossain, on nimittäin helppoa ottaa 
enemmän ja enemmän tehtävää ja lopulta 
ei ehdi muuta tehdäkään. Ja tällaisessa 
tilanteessa ei voita kukaan.
Vaikka juuri muutama viikko sitten 
sain kiittää muutamia lippukuntalaisia 

ansiomerkein, haluan nyt lopuksi kiittää 
näistä kahdesta vuodesta kaikkia 
hemeläisiä. Erityiskiitokset kuuluvat 
edellisille lippukunnanjohtajille joilta 
on hallitustyötä oppinut. Kiitos myös 
nykyiselle sekä edelliselle Mörisevälle 
Karhulle jotka omalta osaltaan ovat 
helpottaneet työsarkaani hoitamalla omat 
vastuualueensa. Nyt on omalla kohdallani 
hyvä hetki ottaa hieman rennommin 
partiotoiminnan suhteen ja kerätä voimia. 
Kokonaan ei HeMe minusta vielä tule irti 
pääsemään, ja vielä vähemmän minä 
HeMe:stä. 
-Ps

Muutokset joulumuorin ja joulupukin ole-
muksessa saivat Skorpparinkin hieman hä-
milleen.
- Kihokilta
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Wäinölä oli leirin nimi ja teemana 
tietysti sitä myöten Kalevala, tuo uljas 
eepoksemme. Mitä saivat kolkat siitä esiin? 
Syksyn pimeydessä muistorikkaalta leiriltä 
napatut kuvat lämmittävät, ja toistuvat 
vesisateetkin kalpenevat leirin viimeisen yön 
mahtavalle ukkosmyrskylle...

---

Tiistai:
Sitten lähdimme hurjiin 
seikkailuihin ja illalla oli 
telttojen pystytys ja nakit.

Keskiviikko:
Sitten herättiin. Sitten syötiin. 
Sitten mentiin rastiradalle. 
Sitten syötiin keittoa, jossa oli 
kermaa. Sitten pestiin hampaat.

Torstai:
Sitten heräsimme Takun lauluun ja sitten 
lähdimme hamppujen pesuille. Sitten 
Milli ja Siiseli tarjoilivat aamiaisen. Sitten 
olympialaisissa oli luvassa tukkihumalaa 
ja alkfsdhjksh, boffer-miekkailua ja 
muovipussin kääntöä. Sitten jermut lähti 
vaeltamaan.

Perjantai:
Sitten herättiin n. kello kahdeksan. Sitten 
söimme puuroa. Sitten kolkat joutuivat 
selviytymään kolkkain koetuksesta ja muista 
esteistä. Sitten vanhemmat tulivat, koska oli 
vierailu päivä. 

Lauantai:
Kun olimme aloittamassa aamupalaa, poni 

Väinölä 
3.-9.6.2008
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ja tiksu tulivat kertoen että joku huutaa 
apua. Lähdimme katsomaan ja löysimme 
Millin ja Siiselin köytettynä puuhun. He 
olivat hädissään ja kertoivat että Hannes ja 
puu olivat köyttäneet heidät. 
Lähdimme kämpälle ja löysimme viestin 
jossa luki että johtajat olivat siepattu 
ja saisimme sen takaisin jos veisimme 
Louhelle sammon. lähdimme kohti vaaroja 
kapulat kädessä maastoutumisviitan 
kanssa. Kävimme pisteissä, joista saimme 
vihjeitä. löysimme johtajat ja toimme 
kämpälle. Sitten oli lipunnosto ja nakit ja 
telttatarkastus.

Sunnuntai:
Aamulla heräsin ja menin 
pesemään hampaita, 
mutta Tiku jäi nukkumaan 
telttaan. Nakkien jälkeen 
oltiin präisistä jonka voitti 
PrettyPuuma. Siteen syötiin 
päiväruokaa. Myöhemmin 
tehtiin nahkapussit.
Maanantai:
Heräsimme aamulla ja 
pesimme hampaat. Sen 
jälkeen oli aamupala. 
Nakkejen jälkeen purettiin 
teltat ja pakattii rinkat. 
Sitten kannoimme tavarat 
alas ja rinkat höndärille. 
Sitten ruokaa naminami.

---

Nämä dokumentit löytyivät 
Komion syövereistä ja tuodaan nyt ensim-
mäistä kertaa suuren yleisön tarkasteltavak-
si...

Teksti: Ninni ja Lohi
Kuvat: Laku



Kiho 4-2008

6

Myyjäiset 16.11.2008

Helsingin Metsänkävijät ry kiittää lahjoit-
tajia! 

Ajasto 
Aktia Kolme Seppää
Berner
CC Kalenteripalvelu Oy
Cloetta Fazer Oy
Daymoon
DM-Database Oy
Oy Duroy
Fazer-Forum
Filmtown
Fortum Oy
General Motors Finland Oy
Helsingin Kaupunginteatteri
Hoo-Hoo Oy
Hotelli Haaga
Huntteri Oy
Ilmapallokeskus
Intrade Partners Oy
IP-Agency Finland Oy
Kampaamo Tukkatalo
Korkeasaaren eläintarha
Kuntien Tekniset KTK ry

Marimekko Oy
Marja Kurki
Martela Oy
Marttaliitto ry
Markkinointi Jus-Ti Ky
Otava Oy
Patentti- ja Rekisterihallitus
Restel Hotel Group
Sanoma Magazines Finland Oy
SAS
Sellwell
Silja-Tallink Oy
Sinityyne
Sinooperi
Sokotel Oy
Suunto Oy
Talin Tenniskeskus
TeliaSonera Finland Oyj
Textil Outlet
UPM Kymmene
Valio Oy
Oy Valkoinen Risti – Vita korset Ab
Valopaino Oy
Vihreä Agentti
Viking Line Abp
Weilin+Göös Oy
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Tällä kertaa parkuvissa parvissa ovat vuorossa 
tiistaisin Komion kolon valtaavat oravanpojat. 
Syksyn viimeisenä parvi-iltana oli TAP-kokeet 
ja nyyttärit.

Kello on minuutin yli kuusi pimeänä joulu-
kuisena iltana ja kuusi poikaa ryntää sisään. 
Ulkovaatteet heitetään naulakkoon ja jokai-
sen nyyttärituomiset laitetaan vielä hetkeksi 
säilöön KJ-soppiin odottamaan ahmimista.

Alkumenot ovat tuttuakin tutummat, paitsi 
että tänään kolkkajohtajat Almi ja Kirkku ovat 
poissa ja heitä tuuraamassa on Laku. Hani on 
kuitenkin vakiomiehityksestä paikalla.

Kun kellarissa on kajahtanut tuttu ” TII-TII-
TIKU, TAA-TAA-TAKU, TIKUTAKUTI-
KUTAKU TERHOISSA ON HYVÄ MAKU!” 
saa jokainen kolkka eteensä koepaperin. 
Parven arkajalka Jomppe suorittaa T:tä, Tiku, 
Taku, Voltti Ja Patu A:ta sekä Orava P:tä. 
Jokainen pähkäilee aikansa kysymysten kans-
sa, ja koska kyseessä ei tietenkään ole mikään 
koulukoe, saa kolkkajohtajilta hieman apuakin.

Kun on saanut vastattua kysymyksiin paper-
illa, tehdään solmu. Ensimmäisenä siansorkan 
tekee Tiku, ja siirtyy sitten välihuoneeseen 
Lakun luo joka tenttaa ensiavusta. Muut 
seuraavat vuorollaan.

Kun kokeet on suoritettu, on kaikkien odot-
tamien nyyttärien vuoro. Herkut on aseteltu 
pöydälle ja niitä pääsee ottamaan kun vastaa 
oikein yhteen Hanin esittämään tietokilpail-
ukysymykseen. Herkuttelun lomassa pelataan 
Pekingin Mysteeriä, jonka säännöt selittää 
Orava. Loppujen lopuksi Voltti ja Patu voit-
tavat pelin.

Lopuksi on luvassa iltahartaus jota ennen 
luetaan luku Fedja setä, kissa ja koiraa –kirjaa, 
mikä saa kolkkapojista irtoamaan naurunre-
makoita.

Paikalla olivat:
Jomppe, Tiku, Taku, Voltti, Orava ja Patu
sekä Laku ja Hani

Teksti ja kuva: Hani

Parkuvat parvet
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K a r h u n 
Töräys
8.-9.11.
Aikaisemmista menestyksitä 
partiotaito-kisoissa huolimatta, olivat 
jostakin kumman syystä lähes kaikki 
vartsut unohtaneet varata tämän 
viikonlopun vapaaksi, joten Sopuleita 
edustamassa oli vain 4 vartiolaista. 
No, kaikki osallistujat olivat kuitenkin 
kovan luokan vartiolaisia, joten 
lähdimme tottakai voittamaan. 
Kyseessä oli siis kahden päivän 
kestävä HeMen ja VaMen järjestämä 
PT-kisa Nuuksion luonnonkauniissa 
luonnossa.  

Lähdössä tehtävänä oli rakentaa 
annetuista oljista himmeli. No, 
tutkittuamme hieman tehtävää, 
päätimme muutaman yrityksen 
jälkeen antaa tytöille hieman 
etumatkaa pisteissä, että jaksaisivat 
kisata loppuun asti, kun nappaamme 
kaikki muut pisteet. 

Lähdöstä pienen kävelymatkan päässä meitä 
odotti toinen rasti. Tehtävä oli rakentaa 
tikapuut taivaaseen, joiden avulla koko 
vartio pysyisi korkeuksissa minuutin ajan. 
No, päätimme heti, että tämä on se meidän 
rastimme. Olivathan solmut olleet aina 
meidän osa. Lisäpisteiden toivossa haimme 
inspiraatiota mm. Pisan kaltevasta tornista. 
Huomasimme kuitenkin insinöörityön 
menneen ehkä vähän liikaakin vinoon, 
kun havaitsimme rakennelman hajoavan 
allamme. Onneksi mukana oli kolme Vj:tä, 
joiden mielialahan ei voi tunnetusti laskea, 
joten tehokannustettiin yhteistoimin ainoaa 
vartsua ja lähdettiin leveä hymy päällä 
etiäpäin. Popsittiin matkalla suklaata, jota 
löytyi vartion lievästi sanoen ylimitoitetusta 
lounaspussista. 

Kolmosrastilla mielialat nousivat taas 
pari pykälää. Vuorossa olisi suunnistusta. 
Tytöt eksyisivät taas ja muita poikia 
vastaan meillä olisi ylilyöntiasema. Olihan 
meitä paikalla vain Sopulien eliitti, joka 
juoksisi radan läpi yhdellä kerralla. No, 

kuten arvata saattaa, liika itsevarmuus 
iski takaisin, ja muutaman eksymisen ja 
suohon uppoamisen jälkeen, lyöttäydyimme 
kaikki pojat yhdeksi ryppääksi, jonka 
avulla suunnistimme, tai yösuunnistimme 
- nimittäin aurinko oli jo painunut piiloon - 
seuraavalle rastille. Pienten vatsat kurisivat 
jo siihen malliin, että olisi ollut loistava aika 
ruokarastille, mutta kisan järjestäjät eivät 
kai olleet ottaneet aikatauluissa huomioon 
“pientä” eksymistä. Päädyimme EA-rastille, 
jossa toimimme kaikki pojat yhtenä 
ryhmänä. Se toimi muuten hyvin, mutta kun 
johdossa on pelkästään kuusi ihmistä, oli 
järjestelmällisyys kaukana. 

Jatkoimme matkaa, toivottavasti kohti 
ruokarastia, emmehän olleet syoneet 
kunnollista ateriaa aamiaisen jälkeen. 
VJ:den johdolla hortoilimme pimeydessä 
seuraavalle rastille, joka osoittautuikin 
mieluisaksi ruokarastiksi. Valmistimme 
trangioilla jauhelihapihvejä, jotka onnistuivat 
rastimiesten mukaan jopa paremmin 
kuin heidän omansa. Kommenteista 
rohkaistuneina lähdimme tarpomaan tietä 
pitkin kohti seuraavaa rastia. Matkasimme 



Kiho 4-2008

9

edelleen siis yhtenä massana kaikki pojat, 
suorittaen aina rastit kuitenkin erillisinä 
vartioina.  

Lyhyen välimatkan päästä löysimme rastin, 
jossa ympäröivästä pimeydestä oli kerrankin 
hyötyä. Tarkoituksena oli morsettaa, joko 
taskulampulla tai äänillä. Tälläkin rastilla 
menestyimme, olimmehan syntyneitä 
voittamaan. Rastimies antoi tosi hyvän 
reittivinkin, jonka avulla onnistuimme 
eksymään oikein kunnolla metsään. 
Harhailtuamme aikamme, päätimme 
VJ:den salaisessa neuvonpidossa jättää 
menemättä viimeiselle rastille ja painua 
suorinta tietä yörastille. Sinne pääsy 
ei tietenkään siinä valomäärässä ja 
maastossa oli helppoa, mutta pienillä 
kolhuilla pääsimme Kattilajärven 
rannalle. Pystytimme laavumme, 
asettauduimme taloksi ja rupesimme 
suorittamaan vapaaehtoisia yötehtäviä. 
Luonnollisesti suoritimme kaikki 
tehtävät. Sillä aikaa, kun osa VJ:stä 
lähtivät yösuunnitukseen, jäivät loput 

paistamaan köyhiä ritareita ja 
rakentamaan leijaa jätesäkeistä. 
Tyytyväisinä päivän suorituksiimme 
painuimme väsyneinä 
makuupusseihin. 
 
Aamulla heräsimme virkeinä hyvin 
nukutun yön jälkeen. Siivosimme 
ja pakkasimme väliaikaisen 
leirimme, ja lähdimme takaisin 
radalle. Koska kisat olivat selvästi 
painottuneet lauantaille, oli 
tänään vain muutama kevyempi 
rasti. Taaperrettuamme hetken, 
saavuimme kovin uneliaan 
oloiselle rastille, jossa tehtävänä 
oli arvioida pituutta, korkeutta ja 
määrää. Tarkkasilmäisinä tämä oli 
meille helppoa, ja menestyimme 
vastauksissa kiitettävästi. Rinta 
ronttingilla sitten lähdimme kohti 
uusia haasteita. Niitä tarjosi 
seuraava rasti, jossa tehtävä oli 
muodostaa tuttuja solmuja niin, 
että jokaisen narun päässä oli 
vartiolainen kiinni. No, tunnetusti 
meillä on aina kaikki solmussa 
muutenkin, joten tämä nyt ei 
tuottanut suurempia vaikeuksia. 
Varsinainen haaste tuli rastin 
jälkeen: seuraavana olisi jo maali, 
mutta välimatka olisi kiritaivalta, eli 
saisimme pisteitä nopeudestamme. 
No, lisäsimme jo entuudestaan 
huikeaa vauhtiamme ja kiisimme 
nopeasti maaliviivalle, jossa meitä 

odottivatkin Hukat. Hetken levättyämme 
maalissa ja vertailuamme tuloksiamme 
Hukkien kanssa, päätimme hypätä bussiin  
ja kiitää kotiin. Taas (toivottavasti) voittoisa 
PT-kisa oli takana. 

Teksti: Kyyström 
Kuvat: Laku
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Itsenäisyyspäiväjuhla 
6.12.2008

Taas oli vuosi päässyt 
vierähtämään, ja oli aika juhlia 
maamme itsenäisyyttä. Vanha 
tuttu päivämäärä 6.12. osui 
tällä kertaa lauantaille, ja 
aamulla kello yhdeksän nousi 
siniristilippumme ylväänä 
kohti taivasta. Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun juhlasalissa huudettiin 
pitkää Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaata 
ansioituneille ja kuunneltiin teeman 
mukaisia puheita. Kajautettiimpa 
tällä kertaa ilmoille myös 
mänkijähuuto! Kahvipöytien äärestä 
kumpusi iloinen puheensorina, 
kun niin vanhat kuin nuoretkin 
HeMe:läiset vaihtoivat kuulumisia 
keskenään.

Kirkku 
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Ansioituneet

Sudenpäähuivisolki 206
Toukka, Aapo Kokkonen

Jo arkajalasta lähtien on Toukka ollut 
sudenpentujen parvi-iltojen elävöittäjä. 
Toukka on aidosti innostunut ja kiinnostunut 
oppimaan uutta, ja siksi hänellä onkin 
partiotaidot hyvin hallussa. Toukka on aina 
reilu muita kohtaan ja haluaa ottaa kaikki 
mukaan. Toukka on myös reipas ja ahkera 
pivonjohtaja, joka auttaa johtajia aina 
tarpeen tullen. Koko HeMe:ssä oloaikansa 
on Toukka ollut erittäin aktiivinen, ja 
vilistänyt parvi-illoissa ja retkillä aina pieni 
pilke silmäkulmassa.

Sudenpäähuivisolki 207
Orava, Oula Saarinen

Orava on reilu pivonjohtaja joka käy 
aktiivisesti parvi-illoissa. Oravalla riittää 
intoa niin palikankaatoon kuin solmujen 
opetteluunkin, ja Orava saa innostettua 
muutkin mukaan juttuihin. Orava on 
oravanpoikien parvi-iltojen piristysruiske, 
josta aina silloin tällöin putkahtaa esiin pieni 
Vaahteramäen Eemeli.

Sudenpäähuivisolki 208
Naksu, Ella Tiusanen
Naksu on Myyränpentujen reipas 
pivonjohtaja, jonka saattaa nähdä lähes 
kaikissa kolkkien tapahtumissa. Naksu ottaa 
parvessaan pienimmätkin huomioon, eikä 
koskaan valita, vaan hoitaa tehtävänsä 
tunnollisesti, useimmiten pienen hihityksen 
säestämänä. Myös partiotaidot Naksulla on 
hyvin hallussa ja intoa uuden oppimiseen 
riittää.
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Rautainen karhunkäpälä 117
Muikku, Riiko Haarlaa
Aikanaan Oravanpojista eteenpäin ponnistanut 
Riiko toimi vartioikäisissä niin Hirvissä kuin 
Sopuleissakin. Vartionjohtajan apulaisenakin 
Riiko ehti toimia vuoden verran.  Vaeltajiin 
siirryttyään Riiko on etenkin keväästä lähtien 
näkynyt aktiivisesti vaeltajien tapahtumissa, 
oli kyseessä sitten kokkausilta tai sählymatsi 
VaMe:a vastaan. Nähtiinpä mies myös piirileiri 
Aihkilla puhelinkeskuksena toimimassa. Kun jotain 
siistiä tapahtuu, lienee Riiko siellä myös mukana 
tuomassa oman letkeän asenteensa soppaan 
sekaan.

Rautainen karhunkäpälä 118
Ninni, Meri Lähteenaro
Myyränpennuista hemeläisten 
tietoisuuteen putkahtanut Ninni pääsi 
vartioikäisissä toteuttamaan itseään 
Kärppien riveissä. Vartionjohtajana 
hän luotsasi vartiotaan menestyksellä 
ja innolla. Vaeltajiin siirryttyään 
Ninni löysi paikkansa Kihon 
toimituskunnasta purkaen luovuuttaan 
lehden sivuille. Syksystä lähtien Ninni 
on johtanut Myyränpentuja rennolla 
mutta asiallisella otteellaan. Ninni 
rikastuttaa persoonallaan HeMe:n 
johtajistoa ja tuo uusia ajatuksia 
toimintaan.

Rautainen karhunkäpälä 119
Remu, Jere Luotola
Remu aloitti taipaleensa partiossa Oravanpojat-
parvessa. Remu oli nuorena vilkas ja erittäin 
halukas oppimaan uusia asioita, mikä tuottikin 
tulosta viimeistään vartioikäisiin siirryttäessä. 
Remu suoritti luokkamerkit ennätysajassa, taisipa 
olla pitkään aikaan nuorin I-luokan merkin saanut. 
Remu aloitti vartionjohtamisen Hirvien peräsimessä 
ja toisen VJ-vuotensa Remu vietti Sopuleissa, 
jonne hän oli alunperinkin siirtynyt. Remu on aina 
ollut tunnettu suuresta halusta tehdä niin sanottua 
“kovaa partiota”, mikä näkyi ja kuului usein myös 
vartionjohtajaneuvostoissa. 
Johtajiin siirryttyään Remulla on säilynyt sama ote, 
ja mies on ollut lähestulkoon jokaisessa lippukunnan 
tapahtumassa kuluneen syksyn aikana. Toivomme, 
että Remu uskaltaa olla edelleen oma rohkea ja 
valmis itsensä ja pysyy vahvana partiolaisena, vaikka 
lähiaikojen edesottamukset musiikin saralla ovatkin 
vieneet osan miehen sydämestä. Toivon mukaan vain 
puolikkaan sydämen.
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Pronssinen karhunkäpälä 92
Sitruuna, Suvi Kurikka
Suvi on vartioaikansa jälkeen 
ollut monessa mukana. Ensin Suvi 
toimi joukkueenjohtajana kahden 
vuoden ajan, jonka jälkeen Suvi on 
suunnannut tarmonsa ja ideansa 
vaeltajatoiminnan aktivoimiseen 
Leukulenkissä. Tämän vuoden 
ajan Suvi on toiminut myös 
vaeltajaveljesjoukon johtajana. 
Viimeisimpänä aluevaltauksenaan 
Suvi laajensi toimintansa myös 
kolkkapuolelle toimien nykyään 
Myyränpentujen parvenjohtajana. 
Suvin, välillä varsin lennokkaat, ideat 
ja jutut tuovat usein piristystä kokouksiin 
ja toisaalta häneltä löytyy aina myös jotain 
painavaa sanottavaa asioista. Suvilla on 
hieno kyky tietää, milloin voi ottaa rennosti 
ja milloin taas täytyy skarpata vähän 
enemmän. 

Pronssinen karhunkäpälä 93 
Tinde, Tellervo Lappalainen
Tinde on se Lappalaisten sisaruskatraan 
vanhin, joka jo tunnukseksi muodostuneesta 
harmittomasta hajamielisyydestään 
huolimatta hoitaa vastuunsa aina 
loppuun asti. Tinde tunnetaan HeMe:ssä 
monilahjakkuutena, jonka taitoja voi ihailla 
niin lukuisten leiripaitojen selissä kuin Kihon 
jutuissakin.
Tinde on toiminut jo muutaman vuoden 
Kihon toimitussihteerinä. Sinä aikana hän 
on saanut Kihon kehityksen kääntymään 
hyvään suuntaan ja tuonut Kihokiltaan uutta 
innostusta.
Kun johtajista on ollut pulaa, epätoivoinen 
soitto Tindelle on estänyt monta 
epäonnistumista. Tästä esimerkkinä Tinden 
ryhtyminen kolkkajohtajaksi tänä syksynä.
Tinde on vakiokasvo HeMe:n tapahtumissa, 
ja mitä olisikaan moni retki tai iltanuotio 
ollut ilman hullun luovaa Tindeämme.

Pronssinen karhunkäpälä 94
Kirkku, Kati Pankka
Kirkku on urheiluharrastuksesta huolimatta 
saanut aina aikaa riittämään myös partiolle. 
Johtuuko urheilutaustasta sitten se, että 
hän oli ainoana naispuolisena pelaajana pari 
viikkoa sitten VaMe-HeMe sählyottelussa. 
Kirkun johtajaura on painottunut 
vaeltajapuolelle, joskin tänä syksynä 
Kirkku on toiminut myös kolkkajohtajana 
Oravanpojille. Viime vuonna Kirkku toimi 
vaeltajaveljesjoukon johtajana, joskin kausi 
hieman vesittyi Ahvenanmaalla suoritetun 
opiskeluvuoden takia. 
Kirkku on luotettava ja jämpti johtaja, jolta 
löytyy paljon energiaa ja asennetta. Kirkun 
positiivisuudesta voisi moni ottaa mallia.
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Pyhän Yrjön solki
Laku, Lari Lehtomäki
Lari aloitti johtajauransa kolkkajohtajana 
ja johti yhden kolkkaleirinkin muutama 
vuosi sitten. Sitten tuli pakollinen 
siirtyminen hetkeksi valtion palvelukseen. 
Armeijavuoden jälkeen Lari alkoi ottaa 
laaja-alaisemmin vastuuta aloittaessaan 
hallituksessa. Hallituspestinä Larilla on 
tiedotusvastaavan toimi joka on luonteva 
jatke hänen toiminnalleen “verkkoherrana” 
eli kotisivuvastaavana. 
Lari on viimeisen vuoden aikana laajentanut 
toimintaansa myös piirin puolelle toimien 
kahdella pj-kurssilla kouluttajana sekä 
piirileiri Aihkin viestipäällikkönä. 
Lari on lippukunnassa luottotoimija jonka 
ottaessa pestin vastaan voi myös luottaa, 
että homma tulee hoidetuksi. Tämän lisäksi 
Lari on kiinnostunut partiotoiminnasta 
myös oman lippukunnan ulkopuolella 
ja löytää sieltä mielekkäitä haasteita 
itselleen, unohtamatta kuitenkaan 
lippukuntatoimintaa. 
Lari on niitä ihmisiä jotka eivät pidä suurta 
ääntä itsestään, mutta nousevat esiin kun 
tarvitaan ja hoitavat homman kotiin.

Hopeinen karhunkäpälä nro 34  
PS, Pekka Suomalainen
Pekan tunteva hemeläinen kuvailisi varmasti 
Pekkaa sanoilla aktiivinen, pitkä, innostu-
nut, kriittinen, Suomalaisten perheen kuo-
pus, lippukunnanjohtaja, huumorintajuinen, 
idearikas, yhteistyökykyinen jne. Pekka 
taas kuvailee itseään termein laiska, muka-
vuudenhaluinen, epäjohtaja, rationaalinen, 
saamaton. Asia mistä molemmat olisivat 
samaa mieltä, on se, että Pekka on mänkijä 
Usein kun puhutaan ihmisistä, joilla on eri-
nomainen muistikapasiteetti, sanotaan, että 
he eivät osaa soveltaa asioita tai että heiltä 
puuttuu kokonaiskuvan hahmottaminen. 
Näin ei kuitenkaan ole käynyt Pekan koh-
dalla; hän näkee lippukunnan ja sen toimin-
nan kokonaisuutena ja osana suurempaa 
partiokenttää.
Kuinka moni muu lippukunnassa olisi ollut 
valmis edes pohtimaan SP:n uutta ohjel-
maa osana HeMen arkea? Pekan työn määrä 
HeMessä hakee vertaistaan; hän on ollut 
lähes poikkeuksetta kaikilla lippukunnan ret-
killä ja leireillä siitä lähtien, kun hän siirtyi 
johtajiin vuonna 2000. Se, mitä HeMe tällä 
hetkellä on, on suureksi osaksi Pekan työn 
ansiota ja Pekka on sanalla sanoen suurimp-
ia vaikuttajia ja tinkimättömimpiä työmyyriä 
mitä HeMessä on pitkään aikaan ollut.
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Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
pronssinen ansiomitali
Suoma, Laura Suomalainen

Suoma on tehnyt pitkän ”uran” johtajistossa 
ja ylipäätänsä HeMe:ssä. Hallituksessa Suo-
ma on ollut ensin sihteerinä, sitten jäsenenä 
ja tehden vielä comebackin tiedotusvastaa-
van rooliin. Kolkkajohtajistossa Suoma toimi 
ensin neljä ja toisella kerralla kaksi vuotta.
Suoman näkyvin ponnistus HeMe:ssä on 
Slovenia-projekti joka olisi saattanut jäädä 
vain haaveeksi ilman hänen ponnisteluja 
sen eteen. Slovenialaisten vastavierailun 
vaelluksesta Suoma suoritti Karhunham-
mas-merkin joka on toistaiseksi viimeisin 
hemeläiselle myönnetty.
Viimeisten vuosien aikana Suoma on laajen-
tanut toimintaansa piirin suuntaan toimien 
niin pt-kisojen järjestelytoimikunnassa kuin 
piirineuvostossakin. Lisäksi hän on ehtinyt 
myös kouluttamaan muutamalle pj-kurssille. 
Lisäksi Suoma on hankkinut kansainvälistä 
kokemusta myös 21. maailmanjamboreen 
leirilippukunnanjohtajan tehtävästä.
Suoma on lippukunnalle kultaakin kalliimpia 
johtajia, ei välttämättä näy vallan keskip-
isteessä, mutta hän on tehnyt lippukun-
nan eteen paljon hiljaista työtä vuosien 
saatossa. Hän on tuttu näky niin varain-
hankintatempauksissa kuin myös johtaja-
neuvostoissa, unohtamatta kuitenkaan myös 
perustoimintaa kuten leirejä ja retkiä.

Seuraava ansiomerkki piti jakaa keväällä -08 PäPa:n paraatin yhteydessä, sitten kolkka-
leirin vierailupäivän nuotiolla mutta asianomainen ei päässyt kumpaankaan tilaisuuteen 
paikalle. Piirileiri Aihki olisi ollut kesän lopussa mainio tilaisuus, mutta silloin jakajataho ei 
ollut riittävän skarppina. Merkki jaettiin vihdoin syksyn ensimmäisessä johtajaneuvostossa.
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Entinen kolkkaveljesjoukonjohtajamme 
Nipsu jätti meille viime syyskuussa hyvästit 
ja lähti Afrikkaan ystävänsä kanssa vapaaeh-
toistyöhön, eivätkä he palaa sieltä kuin vasta 
huhtikuussa. Sydän murtuneena voimme 
kuitenkin nyt lukea Nipsun kuulumisista, kun 
hän lähetti meille joulukuun alussa terveisensä. 
Nipsu on saanut muun muassa olla apuna 
paikallisessa koulussa, mutta tässä voitte lukea 
seikkailusta Ugandan kirjeenvaihtajamme 
omin sanoin:

11.12.2008 
Hei kaikki rakkaat mänkijäystävät, 
Istun nyt nettikahvilassa ja palvon sitä, joka on 
keksinyt ilmastoinnin, sillä sadekausi on nyt 
ohi ja täällä on niin kuuma, että hikoilen yötä 
päivää. Siellä Suomessa on kuulemma ikävä 
ilma, joten pitäisi kai olla kiitollinen tästä läm-
möstä.

Tuntuu kuin kotoa lähdöstä ja siitä kun 

laskeuduimme Afrikan sydämeen Victoria-
järven rannalle Ugandaan, olisi jo ikuisuus. 
Niin paljon on tapahtunut! Aluksi olin tieten-
kin vähän shokissa, mutta se meni nopeasti 
ohi. Afrikkalaisuuteen tottuu: joskus sähkö on 
poissa, vesi pitää kantaa pumppukaivolta, ku-
kaan ei ole koskaan ajoissa, matokea syödään 
joka päivä, ikinä ei sanota ei ja lehmiä kävelee 
vastaan kaupungin pääkadulla. Elämä on niin 
erilaista ja niin ihanaa! 
Kotikaupunkini Luwero on pieni ja parin tun-
nin matkan päästä kampalasta. Suomessa se 
olisi tunnin matka, mutta näillä teillä ei edetä 

samaan tahtiin kuin Turun motarilla. Oikeas-
taan on outoa kutsua Luweroa kaupungiksi, 
koska lähes kaikki viljelevät pihoillaan jotain 
ja meidänkin pihalla asuu kukko. Suurin ja 
paras valikoima on yhdessä ainoassa supermar-
ketissa, joka on perus Siwaa puolet pienempi. 
Leffateatterissa on valkokankaan tilalla kaksi 
telkkaria ja istuimina on pitkät puiset penkit 
ja ohjelmistoon on kuulunut viimeiset kaksi 
kuukautta yksi sama elokuva!
Ihmiset Luwerossa ovat ihania ja ystävällisiä. 
Välillä tietty saattaa hieman ketuttaa, kun 20 
lasta seuraa lenkkeillessä tai sarjatulituksena 

Pölyä, hikeä ja hymyilyjä

Free Activity tunneilla lapset pää-
sevät leikkimään palikoilla, ''oikeilla 
leluilla'', ja muksut esittelevät raken-
nelmiaan innolla!

Riikka ja Hassan kotimme edust-
alla. Ovi, jossa on sininen verho on 
meidän ja toinen johtaa Moseksen 
ja Molen kotiin. Kuistin perällä on 
vielä pieni varasto, jossa Molen äidin 
eli Gidin ja Adin mummon kukko 
nukkuu öisin. Ikkunan vasemmalla 
puolella oleva ovi avautuu Nifan, 
Hassanin ja Aslafin kotiin.
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satelevat how are you-kysymykset. Kuitenkin huomaa, 
että näillä ihmisillä täällä on jotain sellaista viisautta, 
jonka me olemme kadottaneet videopelien ja EU-direkti-
ivien myötä.

Afrikasta ja Ugandasta on vaikea kertoa sanoin tai edes 
kuvin. Tämä pitää kokea itse: haistaa Kampalan katujen 
löyhkä, tuntea polttava aurinko iholla, kuulla musiikin, 
eläinten äänteen, myyntimiesten huudon ja sekopäisen li-
ikenteen metelin ainutlaatuinen sekoitus, pelätä henkensä 
edestä bodabodan kyydissä, rukoilla että selviää hengissä 
persustakin rääkkäävästä matatumatkasta kuvankauniin 
maaseudun halki, hinkata pois kestoliaksi kerrostunutta 
punaista pölyä tähtitaivaan alla... 

Tietenkin joskus on ikävä ja on kiva palata kun se aika 
koittaa, mutta juuri nyt on täydellistä olla täällä!

Terveisin, Nipsu 

PS. Meillä on blogi osoitteessa 
www.inkajariikkaugandassa.blogspot.com.

Käsienpesu liikkatunnin jälkeen. 
Tytöt ”kuntoilevat” pikkareissa ja 
pojat shortseissa, ettei koulupuku 
suttaannu:)

Mitä, ketä, häh? Siis VaMe vs. HeMe sählyottelu 
22.11.08

Eräänä aivan tavallisena harmaana arki-iltana läsähdän sohvalle tuijottamaan televisiota.
Tarkoitukseni oli kyllä lähteä lenkille, mutta taivaalta valuva räntäsade riitti juuri sopivaksi teko-
syyksi vaihtaa kävelysauvat kaukosäätimeen. Kietoudun viltin alle sohvan nurkkaan ja löydän 
juuri sopiva löhöasennon. Vaan eipä aikaakaan, kun puhelimeni soi ja huomaan soittajan olevan 
PS. Keskusteltuamme tovin joudun ihan tosissaan miettimään, että mistä tässä nyt oikeastaan 
on kyse. Olen kuullut sanat HeMe, sähly ja Vantaa. Mitä ihmeen tekemistä niillä on toistensa 
kanssa?  

Kun asia lopulta valkenee, en voi vastustaa kiusausta lähteä mukaan tähän tapahtumaan. Van-
taan Metsänkävijät ovat haastaneet meidät HeMe:läiset sählyotteluun ja PS koittaa kerätä kasaan 
joukkuetta. Sen enempää kyselemättä löydän itseni seuraavana perjantai-iltana Rajatorpasta 
etsimässä kalliosuojaa ja siellä sijaitsevaa salibandykenttää. Paikalle saavuttuamme kenttä vilisee 
VaMe:laisia jotka lämmitelevät jo ottelua varten.

Ottelu alkaa VaMe:n hallinnassa, mutta loppua kohden HeMe parantaa kuin sika juoksuaan. 
Tunteet käyvät kuumina ja hiki virtaa maan alla Vantaalla. Maalejakin ropisee molempiin päihin 
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Kolkkien joulujuhla 17.12.2008
Jos kolkkia on uskominen, niin joulussa paras-
ta ovat lahjat, ruoka ja tunnelma. Suurin osa 
kolkista oli omasta mielestään ollut kiltti tänä 
vuonna, mutta jätettäköön sen arviointi kuiten-
kin Korvatunturin tontuille. Gallupin mukaan 

jouluruoat maistuvat kolkille ja monen olikin 
vaikea valita lempparia; kinkku taisi kuiten-
kin nousta ykkössuosikiksi. Yhdestä asiasta 
koko konkkaronkka oli joka tapauksessa yhtä 
mieltä: kolkkien joulujuhlassa on kivaa! 

Kolkkien joulujuhla järjestettiin 
tänä vuonna leikkipuisto Viiris-
sä, ja tarjolla oli glögiä, itse 
leivottuja joulutorttuja ja tieten-
kin hauskoja leikkejä. Aktiiviset 
kolkkapojat ja -tytöt saivat myös 
joulun teeman mukaisesti uusia 
koristeita kolkkapaitoihinsa, eli 
toisin sanoen suoritusmerkkejä. 
Kaiken tämän menon ja mein-
ingin ohessa jokainen kolkka 
ja johtaja ehti myös vastailla 
muutamaan Kihon reportterin 
esittämään joulukysymykseen. 
Tässä muutamia otteita asiantun-
tijoiden vastauksista:

tasaiseen tahtiin. Kolmannen erän alkaessa voiton avaimet ovat vielä VaMe:laisten hyppysissä 
ja vantaalaisten kasvoillla kareileekin itsevarmoja hymyjä. Altavastaajana, puolet pienemmällä 
joukkueella taistoon lähteneen HeMe:n joukkueen luulisi jo hyytyvän. Vaan toisin käy ja HeMe 
vie voiton maalein 7-8. Tulimme näimme ja voitimme, vai miten se nyt oli? 

Teksti: Kirkku
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Mikä on parasta joulussa?
Käärme: Kun me käydään hakemassa joulu-
kuusi meidän omasta metsästä!
Hani: Ruoka
Voltti: Lahjojen avaus, herkut ja joulukalenteri
Jude: Tunnelma ja ruoat
Nalle: Saa olla kotona, eikä tarvii mennä kou-
luun
Jomppe: Kun saa lahjoja
Minttu: Tunnelma
Kettu: Lahjojen antaminen!
Papu: Mult saa kysyy, mut mä en vastaa!

Mikä on lempijouluruokasi?
Orava: Piparit
Sisu: Kinkku!
Ninni: Joulutortut
Minttu: Kaikki!

Mitä toivot joululahjaksi?
Kumi: Miniläppärin
Nasu: Elokuvia ja kirjoja
Gäri: Mä aion myös antaa joululahjoja, mut en 
kerro kenelle!!
Hani: Koulutarvikkeita / taiteilijatarvikkeita
Voltti: Mitä ihmettä?? Miks sä niitä toivot?
Hani: Must tulee isona arkkitehti

Siitä puheen ollen -kolkat, joko te tiedätte 
mitä teistä tulee isona?
Voltti: Musta tulee varmaan telinevoimistelija
Gäri: Mä haluaisin arkeologiksi!
Orava: Joo, ja musta tulee kokki! Mä autan nyt 
joulunakin äitiä jouluruokien valmistuksessa.

Ja mitenkäs on sen kiltteyden 
laita, onkos meillä kilttejä 
kolkkia?
Käärme: Hmm… Joo… Vaik 
kyl me ollaan tehty muutamia 
kepposia…
Jomppe: Jooo!
Naksu: Nooo… öööh… osit-
tain…
Kumi: Joo, tottakai!
Nasu: Oon ollu kiltti
Papu: No comments!

Onkos täällä kolkkien joulu-
juhlassa ollut hauskaa?
Sisu: Joo on kyllä ollu.

Minttu: Erittäin hauskaa!
Ninni: Aivan hulvatonta, kolkatkin on tänään 
niin joulumielellä…

Jouluterveisiä?
Käärme: Terveisiä koko lippukunnalle!
Jude: Kaikille HeMe:läisille oikein lämmintä 
ja makoisaa joulua!

Reportterina: Kirkku
Kuvat: Hani
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Kasarien paluu! Skautfäsjöön-reportaasi
Kuten kaikki muotia ja muotialaa seuraa-
vat partiolaiset tietävät, muotivirtaukset 
toistavat itseään: milloin ovat pinnalla 
60-luvun retrokuosit, milloin tyylikkäät 
trenssitakit mallia 40-luku. Tästä syystä 
säästäväinen tyyliniekka ei heitä pois 
vanhoja vermeitään, vaan kaivelee myös 
mummolan sikalavaatelaatikon läpi sään-
nöllisesti. Näin ovat tehneet myös Hemen 
aina-niin-trendikkäät johtajat ja vaeltajat. 
Tällä kertaa tarkastelemmekin siis par-
tiomuotipalstallamme ilmiötä 80-luvulta, 
jonka uuteen tulemiseen ei tarvitse syitä 
ihmetellä.

Trikoot
Ne ovat käytönnöllisiä. Ne ovat lämpimiä. 
Niitä voi käyttää päällysvaatteiden alla tai 
sellaisinaan. Ne ovat jopa joidenkin mielestä 
esteettisiä. Ne tuovat mieleet ajan, jolloin 
takatukka oli muotitukka, ja MacGyver 
oli ihmemies. Wikipedia kertoo trikoista 
seuraavaa: 
”Trikoo on koneellisesti tai käsin valmistettu 
tekstiilituote. Se muodostuu toisiinsa kiedo-
tuista lankasilmukoista. Jos langat kulkevat 
tuotteessa pituussuunnassa, on kyseessä 
loimitrikoo. Jos langat kulkevat poikkisuun-
nassa, on kyseessä kudetrikoo.”
Trikoo on helpon työstettävyytensä ja mu-
kautuvaisuutensa ansiosta suosittu materiaali 
esim. matkalaukuissa, naisten alusvaatteissa 
ja metsästysvaatteissa. Viimeinen saattaa 
selittää trikoon suosion myös partiossa: ve-
denpitäväksi kyllästetty trikookangas myötäi-
lee miellyttävästi kokeneen suunnistajan 
treenattua vartaloa, eikä kevyenä kankaana 
tuo ylimääräistä painoa. Trikoot ovatkin, 
kuten sanottu, yleistyneet viime vuosina 
partiovaatetuksissa ja palanneet pikkuhiljaa 
juurilleen myös värityksensä puolesta, kuten 
ainakin Almi, Lohi, Unikko, Iippu ja (Pretty-)
Puuma voivat todistaa.

Teksti: Tinde
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Jouluretki 12-14.12.2008
Tunturin kaappaus

Perjantai
Kauan sitten, kaukaisessa Käpälämäessä kävi 
niin ikävästi, että Joulumuori katosi. Pukki-
parka epäili jo Muorin pettävän häntä, mutta 
poro ja muorin hyvä ystävä Helga saivat hänet 
vakuuttuneeksi, että kyseessä olisi jotain paljon 
vakavampaa. Pukki kutsuikin apuun reippaat 
HeMeläiset, ja vartsut riensivät apuun taika-
bussillaan. Koska heidän saapuessaan oli jo 
niin myöhä, päättivät he levätä ennen pelas-
tusoperaation aloittamista.

Lauantai
Aamulla riisipuuron avustamana lähtivät 
vartsut ratkomaan mysteeriä. Tiedusteluret-
kellään he auttoivat auto-onnettomuuden uhria, 
väsyneitä poroja ja Helgaa keittokolmioiden 
tekemisessä.
Kun he palasivat tältä urhealta taipaleelta, oli 
Muorin KIDNAPPAAJILTA tullut lunnasvaa-
timus!!!
He pahaiset halusivat mielikuvituksellisia 
piparkakkutaloja. Niitä siis tehtiin. Pukki 

oli lähettänyt myös vakoilijatonttuja ympäri 
maastoa, jotka onnistuivat saamaan Muorin 
olinpaikan selville. Vartsut lähetettiin matkaan, 
ja hurja taistelu käytiin lumisessa metsässä. 
Suurella ylivoimalla vartsut kukistivat kidnap-
paajan ja vapauttivat viehkeän Muorin. 

Pukki iloitsi niin Muorin paluusta, että päätti 
käskeä Muorin tekemään maukkaan jouluate-
rian kinkkuineen. Näin siis kävi. Navat syötiin 
täyteen ja illalla hienojen esitysten lomassa ja-
koivat pukki ja Muori vielä lahjoja auttajilleen. 
Kaiken kruunasi todella kuuma sauna, jonka 
edustalla lumihangissa pystyi pyörimään. 
Näiden huikeiden seikkailujen jälkeen maistui 
uni.

Sunnuntai
Ei huvia ilman työtä. Vartsut päättivät vielä 
auttaa Muoria joulusiivouksessa, ja palkaksi he 
saivat pitsaa. Sitten taikabussi saapui hake-
maan heidät kohti uusia seikkailuja! Tarina 
jatkuu toisessa paikassa, toiseen aikaan.

Teksti: Ninni
Kuva: Cappe
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Helsingin Metsänkävijäin Juhlarahasto pe-
rustettiin kaksi vuotta sitten kattamaan tu-
levaisuudessa HeMen kiinteitä kuluja. Kiinteät 
kulut koostuvat kolojen vuokrista, Kihon pai-
natuskuluista sekä Kimparin kämpän kuluista. 
Perinteinen tulojen hankkimismuoto, lehtiti-
laukset, ovat loppuneet ja nykyisin johtajisto 
tekee pyyteettömästi rahaa erilaisilla urakoilla. 
Kun samat henkilöt vastaavat aktiivisesta toim-
innasta, on selvää, että toiminnan laatu saattaa 
jossain vaiheessa kärsiä.

Rahaston toimintaa voi kuvata kolmella isolla 
otsikolla. Aatteellinen tuki, toiminnallinen 
tuki, taloudellinen tuki. Aatteellinen tuki voi 
olla esitelmien pitämistä tai juhlissa puheen 
pitäminen tai esiintyminen vapaassa sanassa. 
Myös kirjoitukset ja muistelot Kihossa kuu-
luvat aatteellisen tuen piiriin. Toiminnallista 
tukea on koulutuksen yleensä tai johtajakoulu-
tuksen kehityksen tukeminen, vaeltajaveljes-
joukon kokelasvartion tukeminen tai historian 
kokoamista ja tallentamista. Taloudellista tukea 
voi jokainen jakaa esimerkiksi lahjoittamalla 
rahaa Juhlarahastoon.

Rahastoon kerätään edelleen varoja. Konkar-
eita, aktiiveja tai vanhempia on nyt 69 henkilöä 
lahjoittanut varoja Rahastoon. Kuitenkin meitä 

on monia mänkijöitä, jotka tuntevat olevansa 
jotain velkaa HeMelle. Olemme saaneet kokea 
unohtumattomia elämyksiä, olemme saaneet 
ikiaikaisia ystäviä, lähtemättömiä muistoja. 
Monet ovat käyneet läpi partion johtajakou-
lutuksen sekä teoriassa kursseilla että käytän-
nössä leireillä, retkillä, kokouksissa nuoresta 
pivonjohtajasta vartionjohtajuuden kautta 
aina lippukunnan johtajaksi saakka. Uskallan 
väittää, että se on arvokkaampaa kokemusta 
kuin mitä esimerkiksi armeijassa ehtii saada ja 
kokea. Nuori ihminen herkässä iässä lähes yh-
deksän vuotiaasta aina aikuisuuteen saakka saa 
vastuuta, joutuu tekemään päätöksiä ja ratkai-
semaan eteen tulevia ongelmia. Voiko parem-
paa koko elämän kestävää johtamista ajatella. 
Olemme oikeutettuja, kun olemme saaneet elää 
tällaisessa arvomaailmassa, joka on kasvat-
tanut ja koulinut meitä jokaista paremmiksi 
ihmisiksi.

Partiotoiminnassa on harrastuksen ja ajanviet-
teen varjolla paljon merkityksellisempi sisältö. 
Partio turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kehit-
tymistä omalla sektorillaan. Partio kasvattaa 
nuoria ympäristön- sekä luonnonsuojeluun 
ja opettaa ensiaputaitoja. Partiossa opitaan 
vahvasti sosiaalisia taitoja, miten ryhmässä 
käyttäydytään, miten ryhmää johdetaan. 

Juhlarahastosta säätiöksi
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Partiossa saadaan valmiuksia ja monipuolisia 
taitoja TAP-kolkkaohjelman sekä luokkamerk-
kiohjelman kautta. Näitä taitoja syvennetään 
vaeltajaohjelman, kokelasvartion, kautta. Näitä 
valmiuksia kehittäviä toimintoja kannattaa 
tukea.

Juhlarahasto jatkaa järjestäytymistään. Or-
ganisaatio hahmottuu hallintoneuvoston ja 
hallituksen kautta. Säätiölle valitaan asiamies. 
Tämä kaikki tapahtunee alkutalvesta. Sään-
töjen valmistumisen ja Patentti- ja Rekisteri-
hallituksen hyväksynnän jälkeen Helsingin 
Metsänkävijäin Juhlasäätiö on totta. 

Juhlasäätiön alaisuuteen on tarkoitus siirtää 
myös HeMe:n kaksi muuta tämänhetkistä 
rahastoa: Merikallio-Lindmark muistorahasto 
sekä M.Vahanen oy:n rahasto. Lippukunnan 

vuosikokouksessa tullaan käsittelemään rahas-
tojen purkamista ja yhdistämistä juhlarahaston 
kanssa. Molempien em. rahastojen varat tule-
vat pysymään kohdennettuina tämänhetkisten 
sääntöjen mukaan.
Kutsun kaikki vanhat ja uudet mänkijät, 
vanhemmat ja ystävät mukaan kartuttamaan 
Juhlarahastoa. Juhlasäätiö ei ole vielä valmis, 
paljon on tehtävää jäljellä. 
”Kerran mänkijä – aina mänkijä”!

Vasemmalla PePe

HeMe 90v. / Karhu-vartio

Nordea 103150-6004808

HeMe juhlarahasto

Matti Mänkijä

6.12.2006 90,00

2 3

1

Esimerkki tilisiirrosta HeMe juhlarahaston pääoman kartuttamiseksi

1 Maksajan tiedot

2 Tilaisuus tai aihe (esimerkiksi HeMe 90v., Erä-Villen syntymäpäivä, Erätoiminta, Aate, Koulutus, ...)

3 Kauttaviivalla erotettuna lahjoittajan nimi, joka voidaan tarvittaessa julkaista (voi olla eri kuin

maksaja)



Kiho 4-2008

24

Kamalan flunssani takia jouduin hoitelemaan 
Ainon “Almi” Prihan haastattelun puhelimen 
välityksellä. On keskiviikkoilta kun tavoitan 
yllättyneen Almin, kärppien JoJon:

Ikä, nimi, elämäntilanne ja roolisi 
lippukunnassa?
18, nimi Aino, ai niinku abi? ja 
joukkoeenjohtaja.

Mikä sai sinut astumaan HeMen 
riveihin?
Voi eii, en muista. Olin pitkään halunnut 
partioon ja se nyt oli lähel…

Mikä on parasta mitä tiedät?
Apua, kauhee. Kupillinen teetä kavereiden 
kanssa silloin tällöin.

Paheesi?
Kynsien pureskeleminen ja sillain.

Onko ulkoavaruudessa elämää?
Et joo. Joo. Piip.

Kihokasvo
Jos muuttaisit HeMessä yhtä asiaa, 
mikä se olisi?
Hmmm. En keksi.

Jos HeMellä olisi sisäiset vaalit, ketä 
äänestäisit HeMen presidentiksi?
Saaks itteään äänestää? Noei, jotakuta 
vanhaa ja viisasta.

Näytätkö mielestäsi vompatilta?
Ihan sairaasti. Mä oon puoliks vompatti.

Heräät aamulla HeMen karhun ja 
Johanna Tukiaisen välistä, mitä on 
tapahtunut?
Puisen vai oikean? Aik normi aamu, milloin 
mitäkin tapahtuu.

Viimeiset sanasi?
Terveisii kaikille xD <3

Tällä kertaa haastattelijana toimi Lohi, joka 
keksi kysymykset ihan itse.
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IN MEMORIAM

Lasse Hauru

s. 1944
k. 2008

 

Ilta pimenee
tulenliekkimme
tietä valaisee

vaeltamaamme.

Jalanjälkineen
tämä vanha tie

maahan kaukaiseen
kaivattuuhun vie.
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Hemessä on paljon partiosukuja, mm. Aimolat, Lähteenarot, 
Pankat, Suomalaiset, Lappalaiset ja uutena voimana Teittiset. 
Muuta ketkä heistä ovat tärkeimpiä HeMen kannalta? Aimoloilla 
on ollut hyviä asemia: Perttu on entinen lippukunnanjohtaja 
ja muutkin pojat ovat suuria vaikuttajia. Mutta niin on 
Suomalaisillakin! Ei pidä unohtaa Mårdea… Pankoilla taas on pitkä 
historia. Niin pitkä etten sitä tunne. Mutta Teittisillä (Lintu, Nasu 
jne.) on suuri ylivoima. Perheessähän on kymmenen lasta! Jos he 
kaikki tulisivat HeMeen, olisi toiminta taattu pitkäksi aikaa. Ehkä 
kuitenkin on tärkeintä saada yksilöitä HeMeen sukujen sijaan. 
Sillä yksilöistähän HeMe-suku muodostuu.

Hyvää uutta vuotta ja houkutelkaa lisää kaikenikäisiä HeMeen!

T. Sir Nynny ja henkisenä tukena Sir Kilpi

NUUHKIJA
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Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

Helsingin 
Metsänkävijät 

maksaa 
postimaksun. 
Käyttämällä 

postimerkkiä, 
tuette toimin-

taamme

OsOitteenmuutOs

nimi:

haluan jatkOssa kihO-lehden seuraavaan 
OsOitteeseen:

kihOn/lippukunnan rekisteriin tiedOksi:

esim. samaan OsOitteeseen useampia kihOja, 

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

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

Puiden välistä

- Nipsu levittää partio-osaamistaan 
Ugandassa vielä kevään ajan

- Kumpi teillä määrää asennon kotona, 
Apina?

- Omituinen hyypiö hiippaili myyjäisten 
liepeillä, kumisaapas katosi!

- Joulukalenterihärdelli pyöri taas 
väkkäränä

- “Late, sun tyttöystäväs ei tykkäis 
tuosta...”

- Särki juuttui katiskaan ja rengastettiin 
seurantaa varten. Toimitus 
onnittelee.

- Kuka on Esko Mörkö, ja onko hän 
sukua Muumien Mörölle?

- Uusimpien huhujen mukaan klassisesta 
eurofilmi Itäeurooppalainen 
Ratsastusvideo suunnitellaan 
tähtinäyttelijöillä ladattua re-makea 
sekä Hollywoodissa että Hong 
Kongissa.

- Riepua seuraa saraperäinen Varjo.
- VaMelaisten kämppäisäntien keski-ikä 

lienee 15 vuotta.
- Lippukunta siirtyi astetta 

sofistikoutunempaan suuntaan, kun 
saimme vahvistukseksi ulkomailta 
Juuston.

- Juusto huomasi jouluretkellä, että 
Commando voi haitata präisäämistä.
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