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Laku

Eletään vuoden 1999 syksyä ja tapahtuma-
paikkana Nuuksion kansallispuisto Espoos-
sa. Silloinen Sopulit-vartio on juuri noussut 
linja-autosta määränään viettää viikonlop-
pu metsässä vartion laavuretken muodossa. 
Vartionjohtajat ovat päättäneet siirtyä yö-
pymispaikalle metsää pitkin, sillä eiväthän 
“mänkijät käytä mitään turbopolkuja”. Matka 
taittuukin hyvässä hengessä partiohuutoja 
huudellen ja nuoruuden intoa uhkuen. Pian 
kuitenkin aurinko laskeutuu horisontin taak-
se ja pimeys lankeaa metsän ylle. Vartion-
johtajan käskystä lamput syttyvät yksitellen 
ja karttaa aletaan lukea tarkemmin. Kysees-
sä ei ole ensimmäinen kerta, kun vartion-
johtajapari suunnistaa pimeässä metsässä, 
mutta siltikään kivet, jyrkänteet ja suoplän-

tit eivät näytä olevan samassa paikassa kuin 
ne kartalla ovat.

Edessä häämöttää kiintopiste, joka saa ek-
syneet mielet rauhoittumaan: järvi. Vartio 
kuhisee  helpottuneita lausahduksia: “Jes, 
ollaan perillä!” Vartio tupsahtaa tuntemat-
toman eräkämpän eteen, joka sijaitsee jär-
ven rannalla. “Ei tämän järven rannalla kyl-
lä viimeksi ollut tällaista kämppää” kaikuu 

Partiossa opitaan 
johtamaan rohkeasti
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K a n s i
Kuvaaja:
KirKKu

“…ja sitten Iso Paha Susi avasi suunsa ja 
karjaisi kolmelle pienelle porsaalle: ’Nyt 
minä syön teidät suihini!’ Kolme pientä por-
sasta eivät olleet huomaavinaan, ja pian 
kolkkajohtaja tulikin paikalle ja käski Touk-
kaa jättämään Nasun, Voltin ja Patun rau-
haan ja seisomaan kiltisti jonossa, sillä muu-
ten ei tulisi ruokaa."

vartionjohtajan takaraivossa. Vartionjoh-
tajat käskevät vartiolaisensa taukopaikalle 
kämpän kuistille ja lähtevät yhdessätuumin 
tiedustelemaan lähimaastoa, sillä tässä vai-
heessa on jo selvää, että kyseessä on väärä 
järvi. Vartionjohtajat löytävät itsensä kartal-
la ja toteavat oikean yöpymispaikan olevan 
muutaman kilometrin päässä. VJ:t menevät 
takaisin vartionsa luokse ja ehdottavat kahta 
asiaa: “Jäämmekö tähän yöksi, vai haluatte-
ko kävellä vielä muutaman kilometrin suun-
niteltuun paikkaan?” Vartiolaiset mumisevat 
merkkinä yhteisymmärryksestä ja kaivavat 
yhdessätuumin makuupussinsa esiin.

Partio on ystäviä ja yhteenkuuluvuutta, elä-
myksiä, seikkailuja ja luonnossa toimimista. 
Partio on tekemällä oppimista sekä yhdessä 
päättämistä. Partiossa pääsee jo nuorella 
iällä tekemään päätöksiä erilaisissa olosuh-
teissa ja kokeilemaan omia johtajaominai-
suuksia. Hyvä johtaja ottaa jokaisen ryh-
mänsä jäsenen tarpeet huomioon ja tekee 
päätöksen, joka edistää ryhmän etua par-
haalla mahdollisella tavalla. On rohkeampaa 

ajatella omilla aivoilla ja tehdä omat päätök-
set kuin noudattaa olettamuksien, kaavojen 
ja kuriositeettien syövyttämiä ohjenuoria. 
Yksinkertaistettuna olemalla rohkeasti oma 
itsensä.

Lähdemme piakkoin vaeltajien, johtajien ja 
vartioikäisten yhteiselle Ravadas 2009-vael-
lukselle Lappiin. Toivotankin kaikille vaellus-
ryhmille mieluisia eksymisten, elämysten ja 
yhdessä päättämisen täyteisiä vaelluspäiviä! 
Ja vielä kerran kiitos koko kolkkaleirin johta-
jistolle ja tietenkin kolkille, jotka tekivät yh-
dessä leiristä ikimuistoisen. Kehnoista säistä 
huolimatta leirillä oli tekemisen meininki ja 
mänkijyys loisti ihmisten silmistä.

Terveiset saavat osakseen myös tarinassa 
esiintyneet Sopulit-vartion jäsenet. Toivot-
tavasti löydätte toisenne vielä saman järven 
rannalta.

Vasemmalla,

Puuma
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PERJANTAI
Hikisen matkan jälkeen saavuimme hiek-
kakuopalle, johon kakkoset pystyttivät 
kympin ja ykköset laavun. Noin keskiyöllä 
ykköset lähtivät yösuunnistukseen ja kak-
koset jäivät laittamaan safkaa. Sitten syötiin 
ja juotiin ja vähitellen käytiin nukkumaan, 
paitsi ne, joilla oli kipinävuoro ensim-
mäisenä.
 
LAUANTAI
Herättiin n. kahdeksalta ja johtajat lähti 
viemään rasteja. Lähdettiin pareittain suun-
nistamaan rasteille. Kun viimein saavut-
tiin Kämpälle, saatiin kantaa vettä, jonka 
jälkeen kamat kämpälle ja ruvettiin lait-

LKM I & II - Luokkamerk-
kisuoritusretki

tamaan ruokaa. Ruokana ihanaa perunaa ja 
jauhelihakastiketta, johon Iippu sotki noin 
10 sipulia! Ruoan jälkeen lisää suunnistu-
sta, sekä rasteja. Suunnistuksen jälkeen 
vapaa-aikaa :D. Illalla kymmenen aikaan 
aloitettiin kätevyys. Kakkosien piti tehdä 
”puheenjohtajan nuija” ja ykkösten piti 
tehdä jotain vielä vaikeampaa, jonka nimeä 
en muista, ja rengasta siihen. Kun tytöt sai 
kätevyydet valmiiksi, pääsi saunaan. Pojat 
jäi ahertamaan kätevyyksiä, saunaa odotel-
len. Saunan jälkeen istuttiin notskilla, jonka 
jälkeen nukkumaan…
 
SUNNUNTAI 
Aamulla lipunnosto ja aamupala, jonka 
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jälkeen suunnistus. Suunnistuksen jälkeen 
Lintu, Eppu ja Iippu paistoivat kasan lettuja, 
kakkosten kirjalliset kokeet ja poikien käte-
vyydet notskilla. Sen jälkeen syötiin ja pak-
attiin. Sitten lipunlasku ja kerrottiin ketkä 
pääsi läpi: ykkösistä Hannes, ja kakkosista 
Lintu. Sitten lähdettiin kävelemään. Hikistä 
hikisemmän matkan noin puolivälissä ohi 
ajoi Late, joka otti tytöt ja Hiskurin kyyti-
insä. Hannes, Kyy, sekä Haukka kuskattiin 
bussipysäkille.
 
Kirjoittanut: Eppu

Kimparilla
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Paraati 26.4.2009

Paraati, joka tänä vuonna kantoi 
nimeä "Kohtaaminen", keräsi jälleen 
Pääkaupunkiseudun -sekä Uuden-
maan partiopiirien lippukunnat yh-
teen. Tällä kertaa paraatin vetovas-
tuussa olivat Uudenmaan partiopiirin 
partiojohtajat ja johtajapartiolaiset. 
Järjestelyt toimivatkin mielestäni 
yhtä mallikkaasti kuin edellisinäkin 
vuosina.

HeMe oli hienosti edustettuna paraa-
tissa 44 hengen voimin. Hyvä me! 
Marssimme myöskin kaikki Metsän-
kävijä-lippukunnat peräkkäin, ja 
tänäkin vuonna meidät oli laitettu 
marssiriviston viimeiseksi. Ehkä 
järjestäjät ovat huomanneet vuosien 
saatossa jättää parhaat viimeiseksi.

Suorat marssirivistöt eivät kerro 
lippukuntien toiminnan laadu-
sta piirun vertaa, mutta kun HeMe 
rynnii röyhkeän herrasmiesmäis-
esti paraatin viimeisenä kajautellen 
mänkjähuudon vähän väliä ilmoille 
ja marssien rennosti silmät säihkyen 
ylpeänä itsestään, saa se ainakin 
yhden yksittäisen lippukunnanjohta-
jan niskavillat pystyyn ja sydämen 
sijoiltaan.

Puuma
Kuvat: Laku
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“Partio ei ole mitään vaikeatajuista tai 
hankalaa tiedettä: enemmänkin se on 
hauska leikki, jos sen pystyy oikein 
näkemään. Samalla se on opettavaista, niin 
että siitä hyötyy yhtälailla opettaja kuin 
oppilaskin.”
Robert Baden-Powell

Tuona aamuna aurinko porotti taivaalta 
suorastaan uhkaavalla voimalla, häikäisten 
silmiin Komiolle saapuneita neljää reipasta 
kolkkatyttöä ja heidän vielä hieman unisia 
johtajiaan. Edessä oli matka tiettömään, 
tuntemattomaan korpeen – mutta se ei 
toki pelottanut nuoria naisia, jotka olivat 
käyneet samassa paikassa vain kahta 
vuotta aiemmin telttailemassa. Kyseessä 
oli Nuuksion kansallispuisto, tuo Espoon 
vihreänä säihkyvä jalokivi jossa liito-oravat 
samoilevat ja rantakäärmeet huhuilevat.

Retkeläisten onnistui todennäköisyyksiä 
uhmaten päästä oikealla bussilla oikealle 
pysäkille, ja retkenjohtajan tuotua ruoka-
tavarat autolla, leiriytyi koko retkue nyt 
järvenrannalta nousevan kukkulan päälle. 
Näkymät olivat hekumalliset: maasto 
soveltuisi niin yöpymiseen, ruuanlaittoon 
kuin erilaisten leikkien ja suunnistusten 
järjestämiseen. Teltan pystytyksen kertaus 
tuli kaikille tarpeeseen, sitä vartenhan 
retket ovat. Ohjelmassa oli ruuanlaiton 
lisäksi suunnistusta ja olympialaiset 
ramboratoineen. Päivä oli lämmin ja 
autereinen.

“Aarteenmetsästys oli jännittävää, ja se 
siinä pääsivät kaikki kertaamaan myös 
karttamerkkejä.”
Sitruuna

“Hauskinta oli limboaminen olympialaisissa! 
Ehdottomasti!”
Ninni

Illansuussa paikalle saapui vielä yksi 
johtaja, Pursu, joten iltanuotiolle 
saatiin jopa kitaristi. Tai olisi saatu, jos 
nuotiopaikkaa eivät olisi vieneet muut 
turistit. Kimparin ylhäiseen yksinäisyyteen 
tottuneet mänkijät saivatkin huomata, ettei 
kauniina viikonloppuna luonnonpuisto ole 
yksityisomaisuutta. Onneksi leiripaikkamme 
lähellä oli kerrassaan hemaisevia kallioita, 
joiden laella ilta-aurinko korvasi elävän 
tulen. Laulujen, avaruusbanaanien ja 
muiden herkkujen jälkeen  tytöt kömpivät 
telttaan kuuntelemaan karmaisevia 
iltasatuja. Johtajat jäivät onneksi 
ulkopuolelle vielä pitkäksi aikaa vahtimaan 
kolkkien unta.

Seuraava aamu valkeni hyvin identtisenä 
edelliseen, ja kaikki siivosivat runsaan 
aamupalan jälkeen nopeasti leiripaikan. 

“Kolkat olivat reippaita ja siivosivat kuin 
konkarit konsanaan!”
Sitruuna

Kun paikka näytti samalta kuin sinne 
tullessamme, kiersimme järven ja 
etsiydyimme grillikatokselle korventamaan 
makkaroita ja pulahtelemaan järveen. Sinne 
saapuivat lopulta vanhemmatkin kukin 
aikanaan. 

“Kokeilimme grillata myös kasvisnakkeja, 
mutta ne eivät saaneet suurta suosiota edes 
kasvissyöjien keskuudessa.”
Sitruuna.

Tyttöjen telttaretki
2.-3.5.2009
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Leiriviikkomme alkoi hyvissä merkein Sellon 
R-kioskin luota. Emme tienneet minne olim-
me menossa, vaan se jäi arvoitukseksi. Me 
lähdimme bussilla, ja pian tultiin Siikaran-
taan, kaikilla isot kasat ruokaa mukana. Lei-
riläisistä jaettiin ryhmät, ja niillä lähdettiin 
kohti kaatopaikkaa, matka oli pitkä mutta se 
ei haitannut, koska oli hyvä ryhmä. Säät ei-
vät taaskaan suosineet meitä; oli kylmä ja 
illalla satoi, paitsi poikkeuksellisesti viimei-
senä päivänä, jolloin aurinko porotti kuuma-
na ja saimme väriä iholle. Ensimmäisen yön 
vietimme vanhalla kaatopaikalla. Keksimme 
kaatopaikalla hyvän idean tehdä superhie-
non laavuteltan! Laavuteltta näytti kulahta-
neelta sirkusteltalta ja koko homma oli pis-
tettävä uusiksi.

Vj-kurssi -09

Myöhemmin sitten aamulla PS lähti autol-
le hakemaan lisää vettä. Silloin selvisikin, 
että kaikki Hemen tavarat oli viety autosta 
ja autoa rikottukin! Ongelmista huolimatta 
lähdimme kävelemään kohti rasteja, jotka 
veivät meidät Palojärvelle. Siellä oli sellainen 
iso hiekkakuoppa, johon pystytimme laavut. 
Kuitenkin tytöt nukkuivat taivasalla, koska 
taivas oli kirkas ja siellä näkyi tähtiä, joista 
Skorppari haaveili. Rastien aikana opimme 
myös paljon uusia asioita. Ja tietenkin pää-
asiassa syötiin. 

Seuraava kohde oli Kämppä, mutta välissä 
oli rasteja. Yhdelle rastille ei rastimies ilmes-
tynyt paikalle, ja hamuilimme siellä kauan. 
Pian Laku tuli paikalle, ja lähdimme siitä 
yhdessä Kämpälle. Pari tyttöä jäi porukasta 
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leiri 20.-24.5.2009

jälkeen syömään suklaata ja Kämpän alue 
oli niin muuttunut, että eksyimme Kämpän 
hakkuualueelle. Matka kasvatti luonnetta ja 
hyvää yhteishenkeä, Aikuinen nainen-laulun 
tahdissa. “Aikuinen nainen mä ooooooon, 
sua tarvitseeeennnn....” Tässähän alkaa ihan 
laulattaa! Lintu kuuli äänemme ja tuli pelas-
tamaan kaikesta selviytyvät naiset. Seuraa-
vaksi oli vuorossa kämppähengailua, ja minä 
(Krista) torkahdin vähäksi aikaa rankan 
matkamme jälkeen. Pian oli vuorossa jälleen 
suunnistusta, ja yösuunnistusta! Puolet rak-
kaista pojistamme pystyttivät oman laavun 
keskelle metsää, rankkasateessa.
Seuraava päivä meni tavallisen Kämpän ar-
kipäivän tahdissa. Lopuksi vj-kurssi ylit-
ti odotuksemme, ja toivottavasti kaikilla oli 

hauskaa. Saimme myös testailla kalliolas-
keutumista. Kiitos leirin johtajille!

Rakkain terveisin, myyrä ja mammutti

Kuvat: Laku
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Aamukymmeneltä Komion kololle alkoi ke-
rääntyä sekalaista joukkoa johtajia ja kolk-
kia. Vaikka kolkkien määrä oli pienentynyt 
edellisvuodestakin, ei se ketään haitannut, 
sillä olihan edessä kolkkien kesän suurin ta-
pahtuma: kesäleiri. Pakkauduimme bussiin 
ja lähdimme leveä hymy naamalla ajele-
maan kohti Kimparin Kämppää. 

 Perille päästyämme kannoimme kaikki rink-
kamme, ruokamme, kattilamme ja kaiken 
muun tavaran, mitä tulisimme tarvitsemaan 
viikon aikana, Futaria pitkin ylös ja Kämpäl-
le. Kämpällä pistimme hieman murua rinnan 
alle ja aloimme pystyttämään leiriä. Kun tel-
tat olivat saavuttaneet harjakorkeutensa, 
syötiin taas. Iltapalan kolkat “metsästivät” 
kiertämällä rasteja metsässä, ja suorittivat 
tehtäviä, joilla ansaitsivat iltapalansa pala 
kerrallaan. Vatsat pullottaen painuttiinkin 
sitten makuupusseihin.

Seuraavana aamuna, johtajien heleään ää-
neen herättyämme, kömmimme aamupuu-
rolle ja lipunnostoon. Taivas oli edelleen 
musta ja lupaili sadetta, kuten eilenkin. 
Harvinaisen hyvällä johtamiskyvyllä siunat-
tu päivystäjä ohjasi meidät Karhulaaksoon, 
jossa pääsimme purkamaan energiaamme 
präisiksen merkeissä. Kun viimeinenkin hen-
ki oli riistetty, käytiin kaikki pesemässä peu-
hatessa pintaan noussut hiki pois järvessä. 
Ruuan jälkeen kolkat lähtivät kiertämään 
koulutusrataa, jossa testattiin ja opeteltiin 
metsässä selviytymisen kannalta tärkeitä 
taitoja. Illan kruunasi vielä iltanuotio, jossa 
nautimme esityksistä, lauluista ja puhtaasta 
yhdessäolon riemusta. Yön aikana yllättävän 
moni kolkka näki erikoista unta.

Torstaiaamu valkeni tuttuun tapaan synkkä-
nä, mutta taivaanrannassa alkoi pilkottaa jo 
valoa. Lipunnostossa jermuille valkeni, että 
tämä olisi nyt se päivä jota he olivat odot-
taneet. Tänään he lähtisivät jermuvaelluk-
selle. Kun jermut olivat pakanneet ja lähte-
neet, jäi jäljelle vain muutama kolkka. Pää-
timme hieman juhlia ja ohjelmassa oli kark-
kiympyrä. Kun kolkat olivat haalineet sylit 
täyteen karkkia, pakenimme sadetta saunan 
tiloihin viettämään leikki- ja peli-iltaa. 
Perjantaiaamussa oli jo sitä kaivattua valoa. 
Taivas oli edelleen pilvessä, mutta valo pais-

Muambo     
2.-8.6.2009
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toi kuitenkin jo läpi, eikä sadettakaan enää tul-
lut. Aamupalalta kolkat lähtivät suorittamaan 
kolkkapojan koetta, jossa jahdattiin niin oravaa 
kuin kotkaakin. Matkan päässä meitä odottivat 
jermujen tutut naamat, ja kuljimme yhtä mat-
kaa takaisin kämpälle. Lounaan ja leikkien jäl-
keen alkoi Kämpälle ilmestyä kolkkien vanhem-
pia ah-niin-makeine kantamuksineen. Yhteinen 
ilta päättyi upeaan iltanuotioon, jonka jälkeen 
kolkat hyvästelivät vanhempansa ja kävivät 
nukkumaan

Lauantaina heräsimme vihdoinkin auringon 
paisteeseen. Lipunnostossa meille suotiin tieto, 
että seuraavaksi taistelisimme pivojen parem-
muudesta muinaisten olympialaisten merkeis-
sä. Lajeina olivat niin soutu, köydenveto kuin 
myös futarinylösjuoksu. Puoli päivää kestävä 
kilpailu loppui päivälliseen, jonka jälkeen käy-
tiin uimassa. Uinnin jälkeen vielä präisättiin, ja 
sitten olikin jo iltapalan vuoro.

Sunnuntaina kolkat heräsivät pahimpaan pai-
najaiseensa. Johtajia ei löytynyt mistään, ja 
puurosta löytynyt uhkaus kertoi, että heidät oli 
kaapattu itse Tarzanin toimesta. Pikkujohtaji-
en opastamana urheat kolkat, gorillakätyreitä 
vältellen, onnistuivat vapauttamaan johtajan-
sa, palauttamaan suuruudenhullun Tarzanin 
maan pinnalle, sekä korjaamaan hänen ja Ja-
nen särkyneen liiton. Virkistävän uinnin jäl-
keen oli vuorossa bulevardi. Erittäin hankalan 
radan läpi juokseminen mahdollisimman no-
peasti ei todellakaan ollut helppoa, mutta silti 
jotkut kolkat onnistuivat puikkelehtimaan siitä 
läpi ällistyttävän vikkelästi. Päivällisen jälkeen 
pidettiin leirin markkinat, jossa kolkat hankki-
vat leirirahaa kojuillaan ostaakseen iltapalaa ja 
hyödyntämään muiden kolkkien palveluja. Eh-
dotonta suosiota keräsi häpeäpaalu, jonne os-
tettiin vilkkaasti ihmisiä koko illan ajan. Illalla 
pidettiin myös leirin viimeinen iltanuotio, jonne 
kaikki olivat keksineet hienoja esityksiä. 

Kirkkaalta taivaalta paistava aurinko herät-
ti kolkat, ja kaikki tallustivat leirin viimeisen 
päivän lipunnostoon. Lipunnostossa palkit-
tiin myös leirillä positiivisesti yllätäneet kolkat 
sekä johtajat. Sitten purettiinkin päivystäjän 
ohjeiden mukaan leiri, ja roudattiin kamppeen 
takaisin Futaria alas, jossa bussikin jo odotti. 
Säästä huolimatta leirilä oli ollut hauskaa ja iki-
muistoista.

Kyyström

Kuvat: LaKu
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Jermut, nuo siirtymävaiheen 
sissit, ovat tänäkin vuon-
na päässeet kokemaan jos 
jonkinmoista uutta. Jermut 
ovat viimeisen vuoden kolk-
kia, joilla on syksyllä edes-
sä siirtyminen vartioikäisiin. 
Jermuille järjestetään omaa 
ohjelmaa, jotta he tutustui-
sivat toisiinsa ja tuleviin var-
tionjohtajiin.

Kevään ohjelmaan on kuulu-
nut jermuiltaa, tutustumista 
wartio harjoituksiin, jermu-
jen ikiomaa retkeilyä ja mu-
seovierailukin. Kesäleirillä 
odottaa vielä legendaarinen 
jermuvaellus ja tietenkin jer-
mukiven valloitus.

jErmuilua!
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Jermuretki järjestettiin perinteiseen tapaan 
Kimparilla ja Yöviläntien matka taittui reip-
pain askelin. Matkaa siivittivät muutamat 
tehtävät, kuten visiitti ruotsalaisiin saap-
paanheittokilpailuihin. Jermujen saavuttua 
perille, kuului ensimmäinen kysymys näin: 
“Hei vähän toi oli siistii, kai me saadaan kä-
vellä takasinki?” Reippautta ei siis tämän 
vuoden jermuilta puutu.

Perjantai-illan ohjelmaan kuului iltapala ja 
laavun pystytys. Nukkumaan mentiin kirk-
kaan tähtitaivaan alle… Vaan kuinkas sitten 
kävikään? Haastateltuani retkellä mukana 
ollutta Nallea, tuli hänelle ensimmäisenä 
muistona heti mieleen öinen lumisade. Eikä 
ihme, sillä harvemmin huhtikuun lopussa 
sataa lunta, varsinkin jos sääennuste on lu-
vannut aurinkoa ja +10 astetta lämmintä. 
Jermut eivät millään olisi halunneet hylätä 
upeaa laavuaan lumisateesta huolimatta. 
Aamu kuuden aikaan, oli kuitenkin tehtävä 
ratkaisu kämpälle siirtymisestä, sillä laavun 
katto alkoi uhkaavasti laskea lumen painos-
ta.

Nallen lisäksi retkellä olivat mukana Touk-

ka ja Papu. Nallen mielestä retken ainoana 
tyttöjermuna olo  ei ollut hirveen kamalaa. 
“Pääsin ainakin tekemään kaikkia juttuja 
ihan yhtälailla ja kyl mä varmaan lähtisin 
uudestaan jos tulis toinen jermuretki”. Retki 
sujui kaiken kaikkiaan mukavasti ja jokainen 
retkeläinen sai tietenkin mukaansa jermujen 
oman tunnuksen, eli valkean osmarin huiviin 
roikkumaan.

Mukana matkassa:
KirKKu

Milli
Nalle
Oliivi
Papu
Tinde
Toukka

Jermuretki 17.–19.4.2009 
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Siivoamisen sanotaan olevan 
terapeuttista toimintaa, samalla 

tavoin kuin leipominen tai niittäminen. 
Ihminen näkee työnsä jäljen ja hetkellisesti saa aikaan 
muutoksen maailmassa. Kaaoksesta tulee harmoniaa. 
Likaisesta puhdasta. Ja kaaostilassa olevista lippukunnan 
kiinteitöistä ihmisasumusta 
muistuttavia huoneistoja. Ei 
siihen tarvittu kuin reilu 
tusina ahkeraa johtajaa 
ja kuutisen tuntia 
aurinkoista lauantaita. 
Jäljet puhuvat 
puolestaan. 

Läävässä nukkui 
muutama maantien 
hiiri viimeistä 
untaan.

Tinde

Kiinteistö
Kinkerit 
11.4.2009
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Ensikertalaisen päiväkirja 

Aamulla tulee ensimmäisiä ongelmia 
vastaan; kuinka pukeudun, lenkkarit vai 
sandaalit? verkkarit vai trikoot? Onneksi 
saan kuulla Jukoloita kokeneilla konkareilla 
olevan mukanansa ylimääräisiä Hemen 
legendaarisia suunnistuspukuja. Ja kuka nyt 
sandaaleissa suunnistaisi?

Saapuessani Komiolle on joukko reippaita 
konkareita ja aktiivijohtajia jo saapunut 
paikan päälle ja matkamme tilausbussilla 
voi alkaa. Bussissa kolikko arpoo 
juoksuosuutemme Venloissa (naisten jukola) 
ja minulle napsahtaa noin 9 kilometrin 
pituinen ankkuriosuus. Tässä vaiheessa 
alkaa sopiva kisakutkutus vatsanpohjassa ja 
en malta odottaa perille pääsyä! 

Mikkelin raviradan ympäristö kuhisee 
urheilullisiin vaatteisiin pukeutuneita 
ihmisiä vauvasta vaariin ja voin tuoksuttaa 
tapahtumamakkaran astuessani bussista. 
Kyseessä onkin valtavat urheilufestivaalit; 
mahtavaa! (tosin valtavuus ja n. 17 000 
osaanottajaa takaavat puolen tunnin 
jonotuksen bajamajoihin)

Venlojen yhteislähdön aikaan olen saanut jo 
suunnistusasun päälleni ja olemme joukolla 
kannustamassa Hemeläisten edustusta 
lähdössä. Hämmästelen myös loputonta 
suunnistajajoukkoa, joka kirnuaa raviradan 
ympäri ja katoaa metsään K-pisteen kautta. 
wow, nyt vain omaa vuoroa odottelemaan 
ja kiitos tietotekniikan, seuraamaan 
juoksijoidemme sijaintia.

Vaihtopisteelle porottaa aurinko ja ihmiset 
odottelevat levottomina oman joukkueensa 
juoksijan saapumista. Kerkeääkö vielä 
vessaan? Laittaako hikipanta vai ei? 
Jaksanko juosta sittenkään? Kun näen 
Tupsun Heme-asussaan tulevan kohti 
vaihtoa, tajuan sen; nyt mentiin.

Metsässä aika unohtuu ja mukavan 
maaston ansiosta rastit löytyvät helposti, 
vaikka niitä onkin huomattavasti 
enemmän kuin normaalilla Kimparin 
ympäri suunnistusreissulla. Ja harvoin 
siellä Kimparilla on niin montaa 
suunnistajaa samaanaikaan metsässä! 
Kuinka uskomattomalta tuntuukaan 
toisiksiviimeisellä rastilla, josta matka 
jatkuu kohti maalia. Olen totaalisen lopussa, 
mutta jalat kantavat rivakasti kohti maalia 
ja vesihanaa. Ponnistuksen jälkeen mieleni 
valtaa suuri ilo ja helpotus ja palauduttuani 
saan taas nauttia kisakylän tunnelmasta ja 
odotella Jukoloiden alkua!

Jukolat juostiin yöaikaan. Yhteislähtö sai 
lisää maustetta kun juksijoiden tuhannet 
otsalamput syttyvät ja massat vyöryvät 
eteenpäin. Olin suunnitellut seuraavani 
Jukolan viestiä aktiivisesti, mutta telttaan 
päästyäni nukahdan kuin tukki ja aamulla 
herätessäni saan kuulla ankkuriosuuksien 
juoksijoiden olevan kohta maalissa. Kun 
istun bussissa kohti kotia, kuunnellen 
jälkipuintia ja reittien vertailuja, mietin hiljaa 
itsekseni: ensi vuonna uudestaan.

LOHI
Kuvat: aura P

Jukolan ja Venlojen viesti
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Kaikkien kulmakarvat ovat epäilyttävän 
Frida Kahlomaisesti lähentyneet toi-
siaan, ja näyttää siltä että puolihuoli-
maton kokoparta on tullut pojille taas 
muotiin. Arvaatko mikä hetki on ky-
seessä?

Kyllä vain! Kesäleiri vetelee viimeisi-
ään, ja kaikki alkavat muultakin kuin 
käytökseltään muistattaa simpanssilau-
maa. Luonnon helman fasiliteettien ol-
lessa mitä ne ovat, harva jaksaa huo-
lehtia ulkonäöstään edes karvan vertaa. 
Pinsetit, vahaliuskat ja parranajokone 
jäävät suosiolla leirille lähtiessä kylpy-
huoneen kaappiin odottamaan paluuta 
sivistyksen pariin.

Mutta miksipä sitä pitäisikään nyt parti-
ossa nähdä yhtä paljon vaivaa ulkonä-
könsä eteen kuin kaupungissa? Luulisi 
että on helpottavaa kun saa kerrankin 
antaa kaikkien kukkien kukkia vaan. Ar-
kena kuluttaa ihan tarpeeksi aikaa nyp-
pimiseen ja ajeluun, nyt voi vihdoinkin 
käyttää sen ajan esimerkiksi präisäämi-
seen. Sitä paitsi me partiolaiset olem-
me luonnostaan sen verran viehättäviä, 
ettei siihen mitään sheiveriä tarvita.

Summa summarum: hippikainalot ovat 
uusi musta.

Kirjoitti Hani

Scautfäsjöön
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Kihokasvo

Mikke
Hirvien AVJ

Mikaela “Putti” Uuksulainen on val-
loittanut persoonallaan lippukuntam-
me toimintaa jo monia vuosia, joten 
oli hänen aikansa valloittaa myös ki-
hokasvona. Niinpä Komiolla ollessani 
päätin tarttua Hemen nostalgiseen 
lankapuhelimeen ja pirauttaa hänel-
le:

Lohi: Kerroppa aluksi ikäsi, nimesi, 
siviilisäätysi ja tehtäväsi partiossa?

Putti: Mikaela Uuksulainen, 14, 
single (pojat voivat soitella!) ja hir-
vien avj olen. On ollut kivaa, coolii, 
hauskaa!

L: Miksi valitsit juuri Putin partioni-
meksesi?

P: Nyt kaikki nauraa… Kun luulin pie-
nenä, että mahassani oli hiiri (pitkä 
tarina hiiren elämästä) ja sen nimi 
oli Putti.

L: Millaiset olisivat täydelliset treffit 
sitten?

P: Piknic rannalla, ilta-auringossa 
hiekalla.

L: Jos perustaisit palstan Kihoon mi-
ten nimeäisit sen?

P : 
Hmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, 
en kyl yhtään tiedä. Eiku joo, Tohtori 
Hellä!! Vastaisin kaikenlaisiin kysy-
myksiin..

L: Kuinka paljon partio on vaikutta-
nut elämääsi ja millä tavalla?

P: Tosi paljon! Must on tullu ihan no-
life nörtti, noei. Siitä on tullu ihan 
elämäntapa.

L: Kuvaile itseäsi 3 verbillä ja 3 pronominil-
la?

P: (Alkaa luetella adjektiiveja…) Aa! No lyl-
lertää, syödä, nauraa ja  hän, me, minä!

L: Vuoden paras partiotapahtuma?

P: Vuonna 2009 paras on ollut hirvien Pissis-
laavis, joka oli juuri! Paras ikinä on vj-kurssi.

L: Kerro terveiset lapsilleee….

P: Apuaaaa, öö apuaa… Sileelle ja Teklalle!!
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Helsingin Metsänkävijäin 
Partiosäätiö
Partio valmistaa meitä kohtaamaan haasteita ja tarttumaan niihin mahdollisuuksina.
Partio opettaa meitä luomaan edellytyksiä onnistumiselle omien kykyjen mukaisesti.
Partio on parasta arvopohjaista johtajakoulutusta. 
Partio luo pohjan yhteisöllisyydelle sekä toisten hyväksymiselle ja kunnioitukselle. 
Partiossa opimme ymmärtämään itseämme ja toisia.
Partiossa tehdään yhdessä ja opitaan yhdessä

Kuluneen kevään aikana Mörisevä Karhu ja 
konkarit yhdessä ovat valmistelleet 90-juh-
lavuonna esiintuotua ajatusta perustaa sää-
tiö lippukunnan toimintaedellytysten turvaa-
miseksi. Valmistelussa on käyty läpi kysy-
myksiä vaihtoehdoista, säätiön tarpeellisuu-
desta, tavoitteista ja erilaisista hallinnollisis-
ta rakenteista.

Helsingin Metsänkävijöiden konkarit halua-
vat toimia lippukunnan hyväksi aatteellises-
ti, toiminnallisesti ja taloudellisesti niin, että 
lippukunnan itsenäisyys ja oma päätösvalta 
säilyy. Tätä tarkoitusta varten on päätetty 
perustaa Helsingin Metsänkävijäin Partio-

säätiö, jonka perustajia ovat konkarit yk-
sityishenkilöinä tai edustamansa yrityksen 
kautta. Tavoitteena on hakea perustamislu-
paa säätiölle syksyllä ja saada sille lainvoi-
ma ensivuoden alusta.

Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea HeMen 
ja muiden mänkijälippukuntien partiotoimin-
taa jakamalla avustuksia sijoitetun varalli-
suuden tuotosta sekä antamalla käyttöön 
omistamiaan maa-alueita retkien ja leirien 
toteuttamiseksi. Näitä alueita säätiö voi vas-
taanottaa lahjoituksina ja testamenteilla tai 
ostaa keräyksillä karttuneilla varoillaan.

Kun säätiö on aloittanut toimintansa, voi 
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HeMe lahjoittaa hallinnassaan olevat ra-
hastot siihen nimikkorahastoiksi. Tällöin ra-
hastojen käyttötarkoitus säilyy ennallaan ja 
niistä voidaan jatkaa varojen jakamista ku-
ten ennenkin.

Säätiön perustajat, eli säätäjät, kirjoitta-
vat säädekirjaan nimensä ja lahjoittamansa 
summan, joista muodostuu säätiön perus-
tamiseksi tarvittava säädepääoma. Samalla 
he nimittävät säätiön ensimmäisen hallituk-
sen ja valtuuskunnan. Valtuuskunta johtaa 
säätiön toimintaa ja nimittää jatkossa halli-
tuksen säätiön tarkoitusta toteuttamaan. 

Valtuuskunnan sääntömääräinen vuosikoko-
us on samalla koko konkariveljesjoukon yh-
teinen tapaaminen. Taloudellisen toiminta-
tuen lisäksi säätiö luo uusia mahdollisuuksia 
konkaritoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi 
konkariyhteistyö HeMen ja muiden mänkijä-
lippukuntien kanssa, johtajakoulutus, histo-
rian tallentaminen ja perimätiedon siirtämi-
nen sekä tilaisuudet mänkijöiden itsensäke-
hittämiseksi myös myöhemmällä iällä.

Tavoite perustaa säätiö on nyt vahvistunut. 
Konkareita, mutta myös lippukuntalaisten 
vanhempia tullaan kesän jälkeen lähesty-
mään erillisellä kirjeellä, jossa kerrotaan 
tarkemmin säätiön perustamisesta sekä toi-
mista, joilla halukkaat voivat siihen osallis-
tua.

Jos et malta odottaa kirjettä tai uskot jo nyt 
voivasi toimia perustettavan säätiön hyväk-
si, niin ota yhteyttä allekirjoittaneisiin. Nyt 
on aika siirtää konkaritoiminta uudelle tasol-
le ja katsoa pitkälle tulevaisuuteen tulevien 
mänkijäpolvien hyväksi.

Ole valmis

Minkki, Hiscy, Inu, PePe, Pelu, Ps, Puuma, 
Wekku

Kuva: minKKi

Konkaripäivälliset
Kolmekymmenpäinen konkarijoukko ko-
koontui päivällisten merkeissä tiistaina 
12.5.2009. Tilaisuuden tarkoituksena oli tie-
tenkin toistemme tapaaminen ja kuulumis-
ten vaihtaminen, mutta myös säätiöstä kes-
kusteleminen. Illan aihetta alustivat ensin 
Puuma ja Hiscy. Puuma kertoi lippukunnan 
nykytilasta ja toiminnasta sekä sitä haittaa-
vasta taloudellisen tilanteen kiristymisestä.

Hiscy kuvasi innostavasti, miten partio ja 
yritysjohtaminen eroavat toisistaan – ei-
vät mitenkään. Partiojohtajan ominaisuudet 
ovat arvossaan tämänpäivän arvojohdetuis-
sa yrityksissä. Partioihanteet ja sitä mukaan 
toiminta, jota Hemessä on koettu, ovat pa-
rasta johtajakoulutusta. Se että partiossa 
oppii ymmärtämään itseään ja muita, auttaa 
esimiehen suuriin saappaisiin astumisessa. 
Haasteisiin tarttuminen rohkeasti ja kyky 
ottaa ja kantaa vastuuta myös muista ovat 
ominaisuuksia, joita hyvältä johtajalta vaa-
ditaan.

Kaikille läsnäolleille tuntui olevan hyvässä 
muistissa lukuisia innostavia kokemuksia 
vuosien varrelta. Näiden kokemusten mah-
dollistaminen myös seuraaville mänkijöille 
on velvollisuutemme. Esitys säätiön perus-
tamiseksi avasi keskustelun kuten oli tarkoi-
tuskin. Säätiön perustamiseksi ehdotettiin 
kerättäväksi vähintään 25 tuhatta euroa, 
joka voitaisiin sijoittaa retki- ja leirialuee-
seen. 

Läsnäolleilta konkareilta tiedusteltiin alusta-
vasti halukkuutta osallistua säätiön perusta-
miseen ja hallintoon. Tämä joukko oli valmis 
kartuttamaan säädepääomaa jo viisitoistatu-
hatta euroa, joten haaste summan kaksin-
kertaistamiseksi ja siten säätiön perustami-
seksi katsottiin mahdolliseksi.

Kaikille paikalla olleille ja yhteisen asetetun 
tavoitteemme saavuttamiseksi kohotkoon 
pitkä Haaaaaaa –huutomme kohti leirinuoti-
on valaisemaa tähtitaivasta.

minKKi



Kiho 2-2009

20

KIRJE EKSYNEELLE
Tämä kaikki tapahtui kolkkiksella, kesäkuussa 2009. Olin 
tullut edellisenä tiistaina ystävieni kanssa Kimparin maastoon 
viettääkseni hauskan viikon.

Näin sinut lipunnostossa, enkä ole koskaan nähnyt mitään niin 
kaunista kuin sinun silmäsi…kasvosi…ja sinun kaulaasi oli ripustettu 
hieman nuhraantunut mänkijähuivi. Olit pukeutunut eleganttiin, 
Partioaitasta hankittuun sadetakkiin. Jaloissasi oli märät tennarit, 
jotka myötäilivät jalkapöytäsi kaunista kaarta. 

Olit saapunut Kimparille kuten minäkin, kesäleirille. Yritin olla 
katsomatta sinua, mutta en onnistunut. Viikon aikana yritin monta 
kertaa puhua sinulle, mutta rohkeuteni ei riittänyt. Kerran seurasin 
sinua saunalle hakiessasi vettä, mutta sitten hermoni pettivät 
ja piilouduin saunan taakse. Lopulta saapuessamme leiribussilla 
takaisin Komiolle päätin viimeinkin toimia, mutta en enää löytänyt 
sinua: olit laistanut tavaroiden kannosta ja lähtenyt kotiisi. 

En pysty saamaan sinua mielestäni. Ainoa toivoni on, että tulet 
Ravadas-vaellukselle heinäkuun 29. ja että tunturipolkumme 
kohtaavat Lemmenjoen mutkassa.

Nimim. Kaipaava mänkijäsydän

Henkilökohtaista-ilmoitus Joko sinun kiinteistölläsi 
on ympäristöstrategia?

Strategia on hyvä alku, mutta myös toteutus tarvitaan. 

Vahasella suunnitellaan joka päivä turvallisia, terveellisiä 

ja ekologisesti tasapainoisia rakennettuja ympäristöjä – 

nykyisille ja tuleville sukupolville. Meiltä saat käyttöösi 

alan parhaat asiantuntijat ja koko laajan, monialaisen yri-

tysverkostomme tuen. laaditaan yhdessä kiinteistöllesi 

soveltuva ympäristöstrategia tai toteutetaan nykyinen 

strategiasi tehokkaalla ja erottuvalla tavalla.
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Vahasen 
mainos

Joko sinun kiinteistölläsi 
on ympäristöstrategia?

Strategia on hyvä alku, mutta myös toteutus tarvitaan. 

Vahasella suunnitellaan joka päivä turvallisia, terveellisiä 

ja ekologisesti tasapainoisia rakennettuja ympäristöjä – 

nykyisille ja tuleville sukupolville. Meiltä saat käyttöösi 

alan parhaat asiantuntijat ja koko laajan, monialaisen yri-

tysverkostomme tuen. laaditaan yhdessä kiinteistöllesi 

soveltuva ympäristöstrategia tai toteutetaan nykyinen 

strategiasi tehokkaalla ja erottuvalla tavalla.
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Puiden välistä - Toivottavasti Kari on tulossa vaellukselle!
- Viskoosileninki kesän hitti – sopii niin 
rantalentikseen kuin vaelluksellekin!
- Hemen edustajat suunnitellulle Irlanti-
vaellukselle: kaikki 18-25-vuotiaat sinkku-
pojat. Ja Hani.
- Ystävien kesken ei käytetä housuja. Vai 
mitä, Suvi?
- Venloihin oli suunnitteilla kunnianhimoi-
nen nuorisojoukkue: 5 km/tunti!
- Mikellä epätodellisen upea poikaystävä?
- Poliittiset skandaalit seuraavat toistaan: 
onko vaalirahakohulla myös yhteys mysti-
seen itäeurooppalaiseen ratsastusvideoon?
- Kuka kumma on Kari, karkkiympylän ka-
rismaattinen keskusmies?
- Paluumuuttajien paraati: Hupu ja Tuoppi 
takaisin aktiivitoimintaan?
- Hehän ovat kuin kolme marjaa: Sitruuna, 
Jude ja Hupu.
- Almi muistuttaa: Uuteen Lauluhyttyseen 
voi äänestää biisejä vaikka viistoistasataa 
kertaa! Muun muassa Backstreet Boysien I 

Verkaufen müssen Sie können

want it that way-biisiä.
- Villi sisäpiirihuhu kertoo: Mandoliinimies 
myös uuteen Lauluhyttyseen!
- Hallituksen esittelystä puuttui mies, jonka 
kuvia ei yleensä julkaista niiden teinitytöissä 
aiheuttaman hysterian takia. Sori, Toffe.
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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!

NUUHKIJAOlenkohan minä oikeassa paikassa? Olen-
han minä käynyt täällä viime vuosien aika-
na satoja kertoja, mutta… Ehkä laskeuduin 
vahingossa vääristä portaista. Täällä näyttää 
niin… niin…
Siistiltä.
Ja täällähän voi liikkua pomppimatta ja tör-
mäilemättä. Uusien tuolien sisukset eivät 
pursua lattialle. Toimiston ja kolkkapuolen 
väliin on syntynyt uusi huone, jonka kaapis-
ta ei löydykään enää seitsemän kuukautta 
vanhoja kaurahiutaleita. Missä ovat löytöta-
varavuoret? Likaiset mukit? Turhat paperika-
sat? Kirppuja keräävät muistoesineet, joista 
kukaan ei tiedä mitään muuta, kuin että ne 
ovat ällöttäviä? Ja minne ovat kadonneet 
maitolaatikkopinot, joiden sisältö on ollut 
viimeiset pari vuotta menossa heti huomen-
na arkistoitavaksi? Ja sukkanikin muistutta-
vat lähtiessä valkoisia.
Voi voi, taitaa olla kiinteistökinkerien tekosia 
tämä. Aina pahan teossa.

T: nuuhKu
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