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Tätä kirjoittaessani on vuosikokouksesta 
kulunut jo muutama kuukausi ja lippukun-
nalla on ollut paljon toimintaa pitkin kevättä. 
Vuosikokouksessa käytiin läpi vuoden 2008 
toimintakertomus ja hyväksyttiin toim-
intasuunnitelma tälle vuodelle. Sen vuoksi 
vuosikokous toimii sopivana henkisenä rakona 
vanhan ja tulevan hallituksen kesken. Tänä 
vuonna hallituspesteihin saatiin uusia kasvoja 
ja pitkän linjan hallitustyön tehneet Jaana ja 
Perttu siirtyivät reservin aurinkoon. Kiitokset 
edellämainituille menneistä vuosista, työnne 
lippukunnan hyväksi on ollut korvaamatonta!

Vuoden 2006 vuosikokous hyväksyi lippu-
kunnan keskipitkän suunnitelman aikavälille 
2006-2010, jonka kulmakivinä ovat partio-
ohjelman toteutuminen, johtajiston jatkuvuus 
ja kouluttautuminen ja ulkoisen tiedotuksen ja 
sisäisen viestinnän kehittäminen. Lippukunta 
on viimeiset vuodet toteuttanut ja kehittä-
nyt edellä mainittuja teesejä. Kehitettävää ja 
parannettavaa löytyy aina, mutta voin hyvällä 
omallatunnolla sanoa lippukunnan liikkuneen 
oikeaan suuntaan.

Lippukunnan aktiivijäsenmäärä on laskenut 
vuodesta 2003 noin kolmellakymmenellä. 
Uusien kolkkien saamiseksi ensi syksylle on 

tehty tarvittavat peliliikkeet, vartioikäisten 
ja johtajien määrä on erittäin hyvä. Ihmisten 
pitäminen partiotoiminnassa on valtakunnal-
linen ongelma, ja siksi siihen myös reagoidaan 
keskusjärjestön tasalta. Suomen partiolaisten 
ohjelma –ja ikäkausiuudistus on tällä het-
kellä omassa lippukunnassammekin kuuma 
peruna. Asiaa pohtimassa ja ruotimassa on 
oma työryhmä, joka tekee esityksen johtajis-
tolle kesän johtajaretki Peijaisiin. Vielä ei ole 
varmaa, kuinka tulemme asian ratkomaan: tu-
leeko meille vain osia uudesta ohjelmasta, vai 
jätämmekö sen kokonaan omaan arvoonsa. 
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K a n s i
Kuvaaja:

Laku

Peijaisissa oli suorastaan häikäisevän hyvää 
settiä. Lohi kyllä tietää.

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
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HeMeä on vaikea lähteä vertaamaan tämän 
asian suhteen esimerkiksi valtaosaan 
pääkaupunkiseutulaisista lippukunnista. Meillä 
on putkivartiot ja parvet (monta ikäluokkaa), 
valtaosalla klimppi (yksi ikäluokka/parvi tai 
vartio); meillä siirrytään johtajiin 16-vuotiaana, 
valtaosalla 13-14-vuotiaana. Eroamme monissa 
asioissa muista lippukunnista, teemme asiat 
usein aika perusteellisesti ja meille HeMe-
henki on kaikki kaikessa. Se ei saa  kuitenkaan 
tarkoittaa sitä, että ryhtyisimme itseriittoisiksi, 
muusta partiomaailmasta eristäytyneeksi  
eliitiksi ja kääntäisimme kasvomme uusille 
virkistäville tuulille ihan vain sen vuoksi, 
koska meillä on siihen varaa. Onneksemme 
asiat eivät tällä tolalla ole, satun vain pitämään 

asioiden kärjistämisestä ja keskustelun herät-
tämisestä.

Nyt kun kevät tekee tuloaan, lumet sulavat 
ja luonto alkaa herätä, on loistava aika lähteä 
ylös, ulos ja lenkille. Reppuun evästä ja vettä, 
taskuun kartta ja kompassi. Sopiva patikointi-
matka, kynsitulet järven rannalla ja kaiken 
kruunaa pannukahvit.

Metsänkävijöinä oikea toimintaympäristömme 
on metsä. Nähdään lippukunnan tapahtumissa, 
tehdään yhdessä tästä ikimuistoinen parti-
ovuosi!

Vasemmalla,
Puuma
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Kaikki alkoi siitä, kun postiluukuistamme 
tipahtivat mysteeriset kirjekuoret: Tua Välke 
oli murhattu. Meidät oli kutsuttu selvittämään 
tapaus. Emme voineet luottaa keneenkään 
paitsi omaan ryhmäämme.  Menimme määrät-
tyihin paikkoihin määrättyyn aikaan ja saimme 
lisäohjeita. Osa matkasi bussilla ja osa au-
tokyydeillä. Määränpää oli yhä tuntematon. 

Yhtäkkiä jokainen ryhmä huomasi olevansa 
Porvoon linja-autoasemalla. Mikä nyt neu-
voksi?  Pian tutunnäköisen henkilön auto 
kaahasi asemalle ja oli vuorossa ensimmäinen 
koetus: autosuunnistus kohti Partiopoukamaa. 
Kaikkien saavuttua perille oli kiva huomata 
olevansa tuttujen kasvojen ympäröimänä. Vai 

olivatko he tuttuja? Emme voineet olla asiasta 
varmoja. Seinällä komeili murhasta epäiltyjen 
kuvia. Saimme onneksi käsiimme salaisen vid-
eopätkän, ja kaksi epäiltyä oli poissa listalta. 
Kaikki nukkuivat toinen silmä raollaan. 
Puuron tuoksu tulvahti neniimme, oli aika 
herätä. Lipunnoston jälkeen jatkui murhaa-
jan selvittäminen kera rastien.  Rastiradan 

tuotoksena saimme 
jälleen kolme epäilyä 
pois listalta ja tunnelma 
kiristyi: joukossamme oli 
yhä murhaaja. Tanssises-
sioiden jälkeen söimme 
ja valmistauduimme 
ulkoilemaan. Lähdimme 
tiukan tytöt vs. pojat 
kottikärryviestin saattel-
emana kohti jäätä. Jäällä 
peuhailtiin ja vihdoinkin 
saimme rentoutua.  
Hämättyämme monta 
kertaa mm. Amaryllistä 
ja Remua päädyimme 
talon pihaan leikkimään 
Berliinin-muuria ja muita 
mukavia leikkejä. Sitten 
olikin maittavan nuude-
likanawokin ahmiminen. 
Iltanotskia odotellessa 
pelailtiin aggressiivisia 
korttipelejä ja lepäiltiin. 
Silti piti muistaa, että 
epäiltyjä oli vielä kolme 
jäljellä.  Iltanotskin 
alussa sisään ponkaisi 
Tua-fanclubin puheen-
johtaja, joten hän karsiu-
tui seinältä. Viimeinen-
kään epäilty ei ollut enää 
epäilty, kun Toffe laittoi 

kortit pöytään ja kertoi totuuden. Onneksi 
kaikki ymmärsivät Toffen tilanteen: hänhän 
oli vain halunnut itse pitää vaelluksen, mutta 
Tua oli tiellä. Lämpimän vastaanoton ja ym-
märryksen jälkeen saatoimme jatkaa superilt-
anotskia erityissuunniteltujen ohjelmien kera. 
Tytöt saunaan ja pojat jäivät sotkemaan sisälle. 

VUOSITUHANNEN KUUMIN

SUSAN RETKI



Kiho 1-2009

Moni on varmaan kohdannut partiossa 
erään ongelman: kuinka laittaa 
hiuksensa ilman peiliä? Sosiaalisena 
laumaeläimenä partiolaiset ovat 
tietenkin keksineet tähän pulmaan 
ratkaisun. Letityspiirit! Kalanruodoilla 
ja ranskiksilla saa helposti rasvaiset 
hiukset piiloon. Ja seuraavana aamuna 
voi letit avata ja saada väliaikaisen 
permanentin.  Lisäksion hauskaa olla 
letitettävänä ja tehdä itse lettejä. 
Varsinkin naispuolisilla henkilöillä 
on usein valtava halu hiplata toisten 
paksuja kutreja.
Jos hiukset ovat liian lyhyet letteihin 
tai muuten vaan eivät sovi imagoon,  
on toinen suosittu kohennuskeino 
koristella hiuksia luonnonantimin. 
Havunneulaset hiuksissa ovat 
kova juttu joka kesä, varsinkin 
präisiksen jälkeen. Myös kukka-  ja 
havuseppeleitä näkee usein.  Tämä 
kaunistuskeino on toki oiva kesällä, 

mutta talvella epäkäytännöllinen. Kovien 
pakkassäiden mukana saapuu pipo. Sillä 
hiukset saa oivasti peittoon laittamatta 
niitä ollenkaan. Myssy kannattaa 
pakata siis mukaan, ei vain sen korvien 
lämmittämiskyvyn takia, vaan myös bad 
hair dayn varalle. 
Partiossa tärkein sääntö on luonnollisuus. 
Siksi kannattaa muistaa, että sotkuiset 
hiukset sopivat hyvin metsään.  Ei 
siis kannata stressata, jos mikään 
yllämainituista ei kuulu omaan vakiotyyliin. 
Takkuinen tukka kuuluu ihan yhtä lailla 
retkimiljööseen, kuin partiohuivi.
 
Ninni

Scout fäshjöön - Hiustyylit

Pojat menivät saunaan ja tytöt lähtivät sisälle 
siivoamaan ja tekemään ruokaa. AH mikä tasa-
arvon maa. Kaikki saivat masunsa täyteen ja 
nukkuivat molemmat silmät kiinni.
Sunnuntaina Kyy heitti veivinsä tien itä-
puolella puuvaja numero yhdessätoista. Ainiin, 

Hannes tuli ”kipeeks”. Salee se ei vaan jaksa-
nut siivota. Lähettiin kaikki autoilla kotiin. 

Rakkaudella
Riepu ja Putti
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Lyhyt alustus 
nuoremmille
:
Partiosta se kaikki alkoi, nimittäin kiinnostus luontoon ja sen eläimiin. Kolkkana  joskus 
1946-1947 aloitin oman partiotaipaleeni. Silloisen Hukka-vartion avj:nä ja vj:nä samoilimme 
Nuuksion ja myös myöhemmin Kimparin maastoja. Myös Kämpän rakennustalkoisiin 
osallistuttiin ahkerasti.
Nyt jo useita vuosia eläkeläisenä olen 
luontorakkauttani
 vaalinut mm. usealla Afrikan safarilla, joilla olen tutustunut tunnettuihin suojelukohteisiin 
Keniassa (mm. Masaï, Mara, jne.), Tansaniassa (mm. Serengetti) ja Etelä-Afrikassa.

Uhanalaisiin sademetsiin ja niiden erikoisiin eläimiin olen voinut 
tutustua ja kuvata (videoida) niin Borneossa kuin Amazonin 
sademetsäalueilla! Nehän eivät ole olleet ns. lepolomia vaan 
elämysmatkoja, joita voin suositella kaikille kiinnostuneille.
Liitän tämän jonkinlaisen 
esipuheen tms.
 jatkoksi pienen riimitarinan eräästä safarimatkastani.

Kerran Keniassa

Pomppiva ja pölyinen on matka 
safaribussin

Käsi vakaa täytyy olla joka Jussin.
Kuskit savannilta eläimiä ja kuvauskohteita
Koko ajan yrittävät etsiä, no onneksi näillä
Mailla ei ole esteenä Kovin tiheä metsä!

Tiedämme, että Norjassa on kyllä paljon vuonoja,
Mutta Afrikassa ei enää ole kohta kovin paljon sarvikuonoja.
Harvassa on myöskin nykyisin Masaï-heimon leiritulet.
Onneksi Keniassa on kielletty villieläinten kaatoluvat.
(Monessa muussa Afrikan valtiossa tilanne on toinen)

Kuuman päivän jälkeen, illan tummetessa
 eläimet vettä kiihkeästi halaa.
Kesäaikana kotimaassa lähdetään tähän aikaan pyytää iltakalaa.
Afrikassa vesi se on ihmisille sekä eläimille aivan elinehto,
Jollei sitä saa ei synny uusi polvi, ei heilahda minkään lajin 
kehto
!

Safareilta sademetsiin!
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Mitkä olivat kolkkien tunnelmat retken jäl-
keen? Tutkivat journalistit ottivat selvää.

Kuinka monta kertaa laskit pulkalla?
Kettu: Ainakin yli 15!
Sisu: Tosi monta.
Kumi: 40.
Ninni: Ehkä kolme ja liukurilla ehkä pari 
kertaa.
Tinde: Kaksi, silloin kun päästivät ulos.

Asteikolla 1-10, kuinka märkää lumi oli?
Nasu: Tosi märkää, 10!
Nalle: Semmoinen 5.
Toukka: 5.

Mikä oli paras ruoka?
Aura: Hernari&pannari!
Taku: Pannari-iltapala.
Voltti: Pizza.
Jomppe: Pannari.
Oliivi: Pizza.
Sitruuna: Pannari&voileivät-iltapala.

Oliko Tinden iltasatu liian pelottava?
Taku: Eee-i!
Voltti: Jännä, sanoisin henkeäsalpaava.

Jomppe: Ei.
Sitruuna: Ei liian pelottava, mutta inhottava, 
sairasta huumoria.
Tinde: Itse en pystynyt nukkumaan sen jäl-
keen.
Shotkitko vihreillä läishkillä?
Voltti: Millä vihreillä läishkillä? Vähän.
Toukka: Joo tietty, koska tehtiin kynttilöitä.
Jomppe: Joo, aika paljon.
Nasu: En sotkenut.
Hani: Kyllä, shotkin shteariiniläishkillä.

Millainen oli pula-aika?
Kettu: Kiva koetus.
Tiku: Vammainen.
Kumi: Säännöstely oli tylsää.
Toukka: Semmost että oli hyvää ruokaa mut 
sitä säännösteltiin.
Nasu&Nalle: Kiva, ei ollut ruokaa paljon. 

Kävitkö lumihangessa pyörimässä?
Sisu: En. 
Kumi: En… *selittelee*
Toukka: Joo.
Taku: Olisin käynyt jos oisin kerennyt.
Sitruuna: Kävin kahdesti kun oli niin ihanaa!

Harmittaako nukkesi 
kohtalo? (toim. huom. ret-
kellä kolkat tekivät nuket 
matkaoppaiksi rastirad-
alle, mutta myöhemmin 
selvisi että nuket olivat 
noitia ja ne poltettiin.)
Tiku: Ei.
Kumi: Mua harmitti 
nuken kohtalo erittäin pal-
jon, ei voi kuvailla miten 
paljon sitä kaipaan.
Voltti: Ihan mahdot-
tomasti.
Nalle&Nasu: Joo ihan 
sikana. Koska oltiin tehty 
ne työllä ja vaivalla ja ne 
oli niin hienoja.

Tinde

Kolkkien talviretki 
23.-25.1.2009 Usmituvalla
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On keskiviikkoilta. Kello on tasan 18.00 
laskeutuessani portaat alas Komion kolon toim-
istopuolen ovelle. Olen saanut tuoreelta lippu-
kunnanjohtajalta kutsun saapua ulkopuoliseksi 
tarkkailijaksi Mörisevän Karhun, eli loppuku-
nnan hallituksen analogisessa järjestyksessä 
toiseen kokoukseen. Tarkoituksena on esitellä 
uutta päättävää elintä terävän havainnoinnin 
kautta. Tämä on siis viimeinkin sitä tutkivaa 
journalismia! Tosin sankaritoimittajan mieliku-
vani karisevat jo 
alkuunsa, sillä 
Komiolla ei ole 
kuin kaksi hal-
lituksen jäsentä: 
Suvi ”Sitruuna” 
Kurikka (vael-
tajaveljesjoukon 
johtaja) ja Inka 
”Lohi” Lähteen-
aro (sihteeri). 
Lohi istuu ko-
neella (”Poistan 
ihmisiä lippu-
kuntarekister-
istä, hähää!”), 
Sitruuna hörppii 
pahamakuista 
teetä. Molem-
mat tervehtivät 
minua iloisesti. 

Komio 
on 
jostain 
syystä 
hyvin 
siisti, 
mutta 
kumma 
kyllä 
kukaan 
ei tunnut 
tietävän 
kuka 
sen on 
siivonnut.
Tunnelma jatkuu kevyenä seuraavan hallituk-
sen jäsenen saapuessa paikalle lähes yht’aikaa 
kanssani: Casper ”Cappe” Luotola vastaa nuo-
resta iästään huolimatta lippukunnan raha-asio-
ista taloudenhoitajan roolissa. Kaikki kolme 
juttelevat keskenään kevyeen tyyliin, aiheina 
erityisesti se, onko Sitruunan tee luonnostaa 
pahaa, vai kenties siksi että hän syö mukin reu-
naa. Mikään hallituksen kokous tämä ei kyllä 
vielä ole. Missä ovat muut yhdeksänhenkisen 
johtoryhmän jäsenet? Sitruuna puhisee hieman 
kiukuissaan: kun hän kerrankin olisi ajoissa! 
Pian tulee kuitenkin selvittävä viesti: lippukun-

nanjohtaja Olli ”Puuma” Aimola 
(Toim. huom. Puuman kuva 
julkaistaan sivulla 2) ja tiedotus-
vastaava Lari ”Laku” Lehtomäki 
ovat joutuneet puhjenneen ren-
kaan uhriksi! Onneksi mitään 
pahempaa ei ole tapahtunut, 
mutta kokouksen alun venyminen 
kiristää hieman tunnelmaa. Tässä 
vaiheessa onkin hyvä esittää hie-
man kyselyjä!
Cappe on hallituksessa ensim-
mäistä kertaa, ja sanoo ryhtyneen-
sä taloudenhoitajaksi  ”koska 
pyydettiin ja olin vapaana”. Hän 
kertoo opiskelevansa muuten-
kin taloushallinnon linjalla. 
(Myöhemmin hän tunnustaa, että 
pestiin houkutteli myös mahdol-
lisuus kavaltaa laskujen muistu-
tusmaksuja…) Yksinkertainen 

HALLITUS 2009

Sitruuna

Cappe

Lohi
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kysymys pestin 
vastaanottamis-
esta oli syynä 
myös Lohen 
ryhtymiseen 
sihteeriksi. Hän 
mainitsee esiku-
vakseen Jouko 
”Hosse” Hol-
man, HeMen 
legendaarisen 
sihteerin, sekä 
tämän sihteeriop-

paan, ”Kirjeen sihteereille”. Kysyttäessä mikä 
eläin Lohi olisi, hän vastaa epäröimättä muitut-
tavansa mangustinomaista preeriakoiraa, joka 
vartioi pesäänsä ( ja toivottavasti myös jäsen-
rekisteriä). Äkkiä Sitruuna alkaa spontaanisti 
pohtia, mitä ottaisi mukaan autiolle saarelle: 
trangian, tulitikut tai tulukset, ja puukon. 
Mukaan otettavaa ihmistä hän ei suostu pal-
jastamaan. 
18.30 rappusista kuuluu kopinaa: Puuma ja 
Laku ovat saapuneet. Selviää, ettei muita hal-
lituksen jäseniä ei tähän kokoukseen sitten 
olekaan tulossa: Topias ”Toffe” Tamminen, 
vartioikäisten veljesjoukonjohtaja on työvu-
orossa; Lauri ”Late” Pankka, apulaislippukun-
nanjohtaja, on armeijakoulutuksessa; kolkka-
veljesjoukonjohtaja Hanna ”Hani” Kuivalainen 
on VR:n takia jumissa Lahdessa (mikä kohta-

lo…). Hallituksen jäsen Pekka ”PS” Suoma-
lainen ei myöskään pääse tällä kertaa paikalle, 
koska on todennäköisesti Etelä-Amerikassa. 
Varmuutta ei saada. Kokous on kuitenkin 
viisijäsenisenä päätösvaltainen, ja lopulta lip-
pukunnanjohtaja Puuma aloittaa kokouksen. 
Kello on 18.47.  Sitä ennen on laulettu Ca-
pelle, koska hänestä tulee tänään täysi-ikäinen. 
Päivänsankari kertoo olonsa olevan hyvä ja 
miehekäs. 
Tunnelma kokouksen alkaessa on rento ja 
hyvä, vaikka Puuma painottaa kokousten 

olevan 
”snadisti 
viral-
lisia”. 
Paikal-
laolijoille 
jaetaan 
edellisen 
kok-
ouksen 
pöytäkirja 
ja käy-
dään sen 
avulla 
läpi men-
nyttä 
toimintaa. 
Listalla 
on 

Laku

Hani

Late PS
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mm.kiinteistöjen ja 
Kämpän tilan arvio-
intia, sekä yleistuki-
anomuksen valmiste-
lua. Hankintojakin on 
luvassa, kuten uusi 
kopiokone-tulostin 
Komiolle. Edellisen 
pöytäkirjan kirjoitus-
virheille naureskel-
laan, mutta yhtä 
kaikki pöytäkirja 
hyväksytään. Puuma 
tunnustaa olonsa 
olevan hektinen, 
ja syyksi epäillään 
epädramaattista 
rengasrikkoa. Tun-
nelma on tehokas 
ja aikaansaava, ja 
ulkopuolisen tark-
kailija on havaitse-
vinaan tietyt rutinoi-
tuneet roolit, jotka 
hallituksen jäsenet 
kokouksessa ottavat: 
Puuma on lippukun-
nanjohtajana eniten 
äänessä ja komentaa 
laumaansa, mutta 
yhtä lailla keskuste-
lussa on aktiivisena 
Lohi. Sitruuna piirtää 
vihkoonsa mystisiä 
kuvioita ja toden-
näköisesti niiden 
voimasta vaipuu toi-
sinaan transsitilano-
maiseen uneen. Laku 
ja Cappe tarkkailevat 
keskustelua enim-
mäkseen ääneti, tosin 
Laku pitää välillä 
myös puheenvuoroja, 
toisin kuin Cappe. 
Herää kysymys, py-
syvätkö nämä roolit, 
mikäli ryhmän ko-
koonpano muuttuu? 
Ketkä ovat äänessä, 

kun koko hallitus on 
paikalla?
Kello on 19.25. 
Puuma pääsee kerta-
amaan hallituksen 
tehtäviä. Tärkeimpiä 
niistä ovat toimin-
nan tuottaminen 
ja valvominen, 
erityisesti lippu-
kunnan talouden 
valvominen. Miksi 
Puuma itse päätyi 
tänä vuonna lippu-
kunnanjohtajaksi? 
”Näin kävi. No 
comments.” Saman-
lainen, tosin hieman 
hysteerisempi, on 
tiedotusvastaava 
Lakun vastaus: 
”Mitä? EI! Ei kom-
mentteja!”
Kello 19.45, 
poistuessani pai-
kalta, hallituksen 
kokous on kestänyt 
virallisesti vajaan 
tunnin ja päässyt 
vasta kunnolla 
alkuun. Toivotan 
heille hyvää lop-
pukokousta ja suljen 
oven. Tuumin, ettei 
kuka tahansa is-
tuisi arki-iltojaan 
opiskelujen jälkeen 
haagalaisen ker-
rostalon kellarissa, 
tai saapuisi paikalle 
vaikka kolmella 
renkaalla. Tunnen 
lippukunnan olevan 
hyvissä käsissä. 

Tinde



Kiho 1-2009

mm.kiinteistöjen ja 
Kämpän tilan arvio-
intia, sekä yleistuki-
anomuksen valmiste-
lua. Hankintojakin on 
luvassa, kuten uusi 
kopiokone-tulostin 
Komiolle. Edellisen 
pöytäkirjan kirjoitus-
virheille naureskel-
laan, mutta yhtä 
kaikki pöytäkirja 
hyväksytään. Puuma 
tunnustaa olonsa 
olevan hektinen, 
ja syyksi epäillään 
epädramaattista 
rengasrikkoa. Tun-
nelma on tehokas 
ja aikaansaava, ja 
ulkopuolisen tark-
kailija on havaitse-
vinaan tietyt rutinoi-
tuneet roolit, jotka 
hallituksen jäsenet 
kokouksessa ottavat: 
Puuma on lippukun-
nanjohtajana eniten 
äänessä ja komentaa 
laumaansa, mutta 
yhtä lailla keskuste-
lussa on aktiivisena 
Lohi. Sitruuna piirtää 
vihkoonsa mystisiä 
kuvioita ja toden-
näköisesti niiden 
voimasta vaipuu toi-
sinaan transsitilano-
maiseen uneen. Laku 
ja Cappe tarkkailevat 
keskustelua enim-
mäkseen ääneti, tosin 
Laku pitää välillä 
myös puheenvuoroja, 
toisin kuin Cappe. 
Herää kysymys, py-
syvätkö nämä roolit, 
mikäli ryhmän ko-
koonpano muuttuu? 
Ketkä ovat äänessä, 

kun koko hallitus on 
paikalla?
Kello on 19.25. 
Puuma pääsee kerta-
amaan hallituksen 
tehtäviä. Tärkeimpiä 
niistä ovat toimin-
nan tuottaminen 
ja valvominen, 
erityisesti lippu-
kunnan talouden 
valvominen. Miksi 
Puuma itse päätyi 
tänä vuonna lippu-
kunnanjohtajaksi? 
”Näin kävi. No 
comments.” Saman-
lainen, tosin hieman 
hysteerisempi, on 
tiedotusvastaava 
Lakun vastaus: 
”Mitä? EI! Ei kom-
mentteja!”
Kello 19.45, 
poistuessani pai-
kalta, hallituksen 
kokous on kestänyt 
virallisesti vajaan 
tunnin ja päässyt 
vasta kunnolla 
alkuun. Toivotan 
heille hyvää lop-
pukokousta ja suljen 
oven. Tuumin, ettei 
kuka tahansa is-
tuisi arki-iltojaan 
opiskelujen jälkeen 
haagalaisen ker-
rostalon kellarissa, 
tai saapuisi paikalle 
vaikka kolmella 
renkaalla. Tunnen 
lippukunnan olevan 
hyvissä käsissä. 

Tinde
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Viisi aktiivivaiheen ohittanut-
ta mänkijää muodostivat vuonna 
1958 Asko Kahanpään (Asarias) 
johdolla Liljanvartijat nimi-
sen konkarivartion, joka vii-
me vuonna tuli toimineeksi al-
kuperäisessä kokoonpanossaan 
50 vuotta. Vartiomuotoon jär-
jestäytyneen partiotoverijou-
kon avj:na on toiminut Rainer 
Alho (Raikku) ja muina jäseninä 
Kari Ahola (Deeri), Elias Lei-
nonen (Eltsu) ja Purmo Saari-
koski (Purkka). Liljanvartijat 
järjestivät merkkivuotensa kun-
niaksi 30.9.2008 Partioasemal-
la 50-vuotisjuhlan, johon oli 
kutsuttu lippukunnan ja piirin 

edustajia sekä partiotovereita 
menneiden vuosikymmenten ajal-
ta samoin kuin partiotaustai-
sia lähisukulaisia. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli myös välittää 
uusille sukupolville yli puolen 
vuosisadan takaisia ja Liljan-
vartijoissa vaalittuja mänkijä-
perinteitä.
Metsänkävijäin marssin sävel-
ten kajahdettua alkajaisiksi 
toivotti Asarias kutsuvieraat 
tervetulleiksi selostaen tapah-
tuman taustaa ja tarkoitusta. 
Eltsu pohdiskeli puheenvuoros-
saan Mänkijähenkeä. Purkka piti 
jämerän puheen isänmaalle ja 
Raikku mänkijälipulle uudista-

Liljanvartijat  50 
vuotta partioaatetta ja 

Liljanvartijat vuonna 1960 Kimparin Kämpällä. Vasemmalta Purkka, Deeri, Eltsu, vj. Asarias ja 
Raikku.
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Purkka, uusi VJ. Raikku ja kunniaVJ. Asarias lippujen rinnalla juhlan päätyttyä. Eltsu oli jo ehti-
nyt lähteä Tampereen junalla ja Deeri puolestaan makasi vuoteessa flunssan kourissa.

en partiolupauksensa 1940-luvun 
kaavan mukaan. Ohjelma oli par-
tioperinteen mukaan omatekois-
ta. Väiski muisteli isäänsä, 
lippukuntamme perustajaa Ilmari 
Vainiota ja saimme kuulla hä-
nestä monia uusia asioita.
Vahvan partiohengen siivittämä-
nä tilaisuus huipentui Liljan-
vartijain vartionjohtajan vaih-
toon. Asarias tuli juhlavuonna 
hoitaneeksi VJ:n tehtävää var-
tion perustamisesta alkaen 50 
vuotta. Sitä ennen Asarias eli 
Kahahirvi oli aktiivivuosinaan 
tehnyt komean johtajauran, jon-
ka ytimenä oli jo silloin par-
tiotoiminnan perusyksikkö var-
tio. Tälle väsymättömälle joh-
tajallemme ja tiennäyttäjäl-
lemme aina 1940-luvulta alkaen 
suotiin kiitollisina tehtävän-
vaihto. Asarias nimitettiin ti-
laisuudessa Liljanvartijoiden 
kunniavartionjohtajaksi. VJ:n 

tehtävät siirtyivät Raikulle ja 
Deeristä tuli vartiomme avj.
Väkevähenkinen partiojuhla päät-
tyi yhteisesti laulettuun Met-
sänkävijäin marssiin.

Rainer Alho
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6.3.2009
Onnea Arska 92 v!      

Me katottiin tossa Sipulin kanssa kalentereita ja hoksattiin että 
Arskalla on tänäkin vuonna synttärit. No joo, mä soitin tietysti 
sen kotiin muka muissa asioissa ja sano se et kai ny kahvikutsut. 
Se tarkotti että tupa on täynnä isoja kihoja, sen verran paljon se 
on pörrännyt kunnassa, yhtiöiden halituksissa ja mediassa. Kaikki 
on sen kavereita ja se tuntee kaikki.

Tietysti me vanhat vartsalaiset haluttiin myös tunkee entisen VJn 
pileisiin. Vedettiin huivit kaulaan mut puukot jätettiin kotiin 
ettei taas kävis ku silloin Andialla ’56 (vai olikse sitteki se 
vaellus sen jälkeen). Mut sit tuli pohdittavaks millä me kerrottais 
et kaiken sen kuoren alla on tosi hyvä hemmo, jota me oikeesti 
halutaan muistaa jollain arvokkaalla? Mitä voi antaa ku äijällä on 
jo kaikkee purkinavaimesta lentokoneeseen (no sellanen kevytmalli 
vaan, mut kuitenkin)?

Sit Propelli keksi. Arskahan junas ne kurssit ja koulutukset 
vartsulaisille ja myöhemmin vaeltajillekin. Se aina sano et 
oppiminen kannattaa (joskus myös kantapään kautta) ja pitää nähdä 
paikkoja ja uusia hemmoja että osaa suvaita muidenkin ajatuksia. 
Mä löin heti pipon pöytään johon revittiin tuohet lompakoista 
(Ykän luottokorttia ei huolittu). Ihan hyvä summa, ei iso mut 
kuitenki. Mä pistin fyrkat taskuun ja otin heti kommarilla 
yhteyden nettipankkiin. Maksettiin summa HeMen juhlarahastoon 
ja viestiin että “Onnea Iso-Arska, tässä varoja HeMen johtajien 
kurssimaksuihin”.

No sit tajuttiin et olis ton viestin voinu toisinki laitaa. Eikä 
me ihan tiedetty et saaks Arska tietoo HeMeltä mitä tehtiin. Eiku 
uudelleen nettiin ja tulostettiin HeMen webbisivulta yks kuva, 
johon rustattiin kaikkien nimet ja naulattiin se vielä varmuudeks 
laudanpätkään kiinni et varmasti erottuu lahjakasasta – ja kyllä se 
erottuki. 

Kaikki ihaili miten hyvin oli lauta höylätty mut enemmän ne 
vuorineuvokset (tai mitä ne ny oli) pyysi tota tilinumeroa ja 
sano et näin nekin haluaa tehdä ja tukea toimintaa myös omilla 
merkkipäivillänsä. Olipa hyvä että oli noita itsarissa jaettuja 
rahaston esitteitä mukana. Ykski keksi laittaa sen seuraavalla 
viikolla ihan lehteen ja ohjeen et onnittelemaan saa tulla, jos 
pistää muodollisuudet HeMen tilille. Mä luulen et se ties miten 
tylsää on kantaa rembrantteja ja vaaseja merkkipäivälahjana.

Ykä täyttää kesällä pyöreitä. Sen kunniaks me kerätään taas 
yhteinen lahja, joka laitetaan HeMelle. Saavat ostaa kämpälle 
veskipaperia, se kun aina loppu Ykän jälkeen...

minkki
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Kutsu sinulle konkariveljesjoukon jäsen

Konkaripäivällinen
tiistai 12.5.2009, klo 18-21

Konkariveljesjoukko kokoontuu keskustelemaan HeMen tulevaisuudesta ja miten konkarit 
voivat toimia sen turvaamiseksi. Tilaisuuden alustaa Risto “Hiscy” Vahanen, jonka jälkeen 
on mahdollisuus keskusteluun omakustanteisen päivällisen yhteydessä. 

Ohjelma
 18:00  Tervetuloa
   Hiscy: “Mitä valmiuksia partio antaa liikkeenjohtotehtäviin?”
   Katsaus HeMen toimintaan ja talouteen
   HeMen tulevaisuus?

n. 19:30  Vapaata keskustelua ruokailun yhteydessä

Ilmoittautuminen ennakkoon sopivan tilan varaamiseksi heti tai viimeistään 21.4. 
mennessä Minkille (Lauri “Minkki” Melvasalo, gsm 050 5551226, email lauri@laurimark.fi). 
Myöhässä ilmoittautuneille ei voi luvata sisäänpääsyä.

Tilaisuus järjestetään jossakin Helsingin keskustan alueella osallistujille erikseen 
ilmoitettavassa paikassa riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Samalla vahvistetaan 
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Tällä kertaa toimittajan hiillostettaviksi 
joutuivat kesken parvi-iltansa toisen vuoden 
kolkat Tiku ja Taku.
Nimi, ikä, parvi ja pivo?
Tiku: Tiku, 10, orkut ja vihreä.
Taku: Taku, 9, oravat, punainen pivo.

Oletteko tulossa ensi kesän kolkkaleirille?
Tiku: Oon tietenki! Mä en olis partiossa jos ei olis 
kesäleirejä.
Taku: Ei mitään tietoo.

Miten päädyitte HeMeen?
Tiku: Oh, emmä tiiä.
Taku: Äiti vaan laitto.

Mikä on parasta retkiruokaa?
Tiku: Mannapuuro ja letut.
Taku: Tortillat.

Mikä on teidän paras partiomuisto tähän 
mennessä?
Tiku: Se kun Kyy kaato mun päälle sangollisen 
vettä, ja sitoi puuhun.
Taku: Emmä tiiä.

Kihokasvo

Onko teillä partion lisäksi muita harrastuksia?
Tiku: On, jalkapallo PoHu:ssa, ja junnubudo.
Taku: On, judo, sähly, tennis, jalkapallo, ja sit mä 
ajan mopolla.

Mitä teistä tulee isona?
Tiku: Pressa.
Taku: Nyrkkeilijä.

Mitä katsotte TV:stä?
Tiku: Oota… mä katon telkusta… Star Warsia.
Taku: Futista.

Haluatteko lähettää terveisiä?
Tiku: Kelle? Ihan kelle vaan? Kyylle, koska mä 
vielä kostan!
Taku: En.

Haastatteli: Hani
Kuvat: Cappe
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Kevään tehdessä tuloaan minut on yleensä siinä vaiheessa jo val-
lannut pienoinen masennus. Tai ehkä on oikeampaa puhua kevä-
tuupumuksesta, joka johtuu koko koulu- ja partiovuoden töistä ja 
niiden kasaantumisesta.
Uupumus on kuitenkin aina lyhytaikainen, sillä kevät tarkoittaa 
sitä, että seuraavaksi tulee kesä. Kuivat jalkakäytävät, nahkatakki, 
polkupyörät, aurinko, kaikki enteilevät niitten jälkeen tulevaa 
lämpöä ja vapaata. Partiossa kevään merkkeinä ovat tietenkin 
jermutoiminta, leirien suunnittelun alkusysäykset, ja se, ettei 
Kimparille enää pääsekään jäätä pitkin. Loppukeväästä ovatkin jo 
paraati, kämppätalkoot ja toiminnanlopetukset. Saapuu se kevät 
Komiollekin, kun kolkkien ei enää tarvitse tarpoa parvi-illoista ko-
teihin pimeässä loskassa, vaan kotiin pääsee kuivin jaloin ja vieläpä 
valoisaan aikaan.

Partion Kauhugalleria
Hemen nettisivuilta voi usein bongata epäedullisen kuvan itsestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,  
etteikö olisi olemassa vielä kauheampia kuvia omasta naamavärkistä.  Tämä uusi palsta esittelee 
juuri niitä kammottavia kuvia, joita piilotellaan kansioiden syvyyksissä. Nyt on aika kaivaa ne esiin!
Sarjan aloittaa kuva Rievusta nauttimasta kämpän ikkunasta hieman omalaatuisella tavalla.

Nuuhkija
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Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

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 kuuluu

Vaeltajien joulusauna -limerikki
Oli joulun alla tusina vaeltajaa
Jotka Kimparia kohti lähti taivaltaa
 Sauna lämmitettiin
 Joulut toivotettiin
Onni on kun Kimparilla saunoa saa.

-Tampereen salaliitto yrittää viedä Nipsun
-Maailmanloppu = PILLERI!
-Toistaako historia itseään talviretkellä?
-Uusi hallitus, uudet kujeet. Vai mitä Cappe?
-Kika Kika Kikatus..!
-Uros-vj:t valtasivat toimiston keittiö, Kiitos!
-Vuoteen 2010 on ikuisuus, mutta ei se haittaa, 

kun Hani sai uuden meseystävän =)
-Wou ou ou ou.. Cappe ja Toffe vähän liian 
nuorena?
-Vamma-hylkeet kivellä.
-Hapsulla uusi/vanha "ystävä"?
-Isäntä ei tullutkaan moikkamaan Hannesta.
-Huulirasvat edelleen muodissa ja kierrossa.
-Missä Mikis?
-Kännykät eivät enään toimi Tilkassa!
-Kotimussukka ei ollut tällä kertaa mukana 
aliaksessa.
-Vaani, juokse, kaada, kilju! -> etsi seuraava 
uhri...
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