Pääkirjoitus

Kesä meni jälleen todella ryminällä ohitse ja
nyt syksyn loppuessa se tuntuukin jo todella
kaukaiselta ajanjaksolta. Kesään mahtui
kosolti partiotoimintaa Jukolan viestin,
kolkkaleirin, toiminnallisten kesäpeijaisten
ja vaelluksen merkeissä. Syksy lähti
hyvällä sykkeellä käyntiin ja lippukunnassa
moni asia muuttui: osa ennakoidusti ja
suunnitellusti ja osa täysin puun takaa
(s. 16). Uudet innostuneet arkajalat
valtasivat Komion kolon, vartioikäisissä
kokivat
lähes
kaikki
vartiot
suuria
mullistuksia
vartionjohtajavaihdoksineen.
Johtajaportaaseen saatiin myös lisäpotkua
uusista toivoistamme. Juuri tämä asia on
erittäin lähellä sydäntäni: jatkuvuus. Haluan
varmistua siitä, että HeMe on olemassa aina,
aikaansa seuraten, mutta silti perinteensä ja
historiansa muistaen ja niitä kunnioittaen.
Tämän vuoksi jokaisen tulisi aika-ajoin
kyseenalaistaa omat tekemisensä ja samalla
kyseenalaistaa HeMe, vaikka se tuntuisikin
aluksi hassulta. On ensiarvoisen tärkeää
tietää, miksi HeMe on olemassa, mitä
itse lippukunnassa tekee ja miksi. Partio
merkitsee eri ihmisille eri asioita ja jokainen
tunne tai mielipide on yhtä oikea, mikäli ne
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ovat itselleen totta.
Omat ajatukseni ja tunteeni partion ja
HeMen merkityksestä ovat muuttuneet iän
karttuessa. Kolkkana muistan rakastaneeni
sitä, että HeMessä sai tehdä sellaisia asioita,
joita ei muualla voinut tai saanut tehdä. Parviilloissa leikittiin palikankaatoa, opeteltiin
ensiaputaitoja ja huudettiin parven oma
huuto! Viimeinen pisara lienee se hetki, kun
ensimmäisen kerran oli mukana huutamassa
Mänkijä-huutoa syysretkellä. Olin täysin
myyty.
Vartioikäisenä ja etenkin vartionjohtajana
pääsi toteuttamaan niitä unelmia, joita oli aina
halunnut tehdä partiossa. Johtajiin siirryttyä
ajatukset alkoivat laajentua partioihanteisiin,
järjestömme arvoihin ja kasvatustavoitteiden
tutkiskeluun. Yhtäkkiä sitä huomaa olevansa
lippukunnanjohtaja ja huomaa tuntevansa
valtavaa vastuun ja velvollisuuden tuntoa
siitä, minkälainen lippukunta HeMe on 10
vuoden päästä – ja siitä eteenpäin.
HeMessä onneksi jatkuvuus on hyvällä mallilla
ja toteutamme ”nuoret johtavat nuoria”teesiä enemmän kuin hyvin. Kuten moni

on aiemminkin todennut, antavat perinteet
ja vakiintuneet toimintatavat erinomaiset
lähtökohdat
hyvän
partiotoiminnan
toteuttamiselle. Jokaisen sukupolven on vain
löydettävä oma ääni, oma groove. Sukupolvi
kerrallaan tekee HeMestä itsensä näköisen,
HeMe ei voi eikä saa vain olla. Sen tulee
liikkua jatkuvasti eteenpäin ja hengittää
aikansa tuoretta ilmaa.
Toimiva johto muodostuu nuoremmista
johtajista,
joiden
tehtäviä
voidaan
”annostella” mieltymysten ja henkisen
kapasiteetin
mukaan.
Toimeenpaneva
johtajisto muodostuu hieman vanhemmista
ja kokeneemmista johtajista, jotka pitävät
langat käsissä ja ohjailevat toimintaa.
Näin
johtajana
kasvamiseen
luodaan
nousujohteinen ja turvallinen ympäristö. Sitä
partio parhaimmillaan on.
Haluan, että jokainen lippukuntalainen ja
miksei myös konkari, osaisi muodostaa omat
kasvonsa HeMelle. Siis kertoa omin sanoin,
mitä HeMe itselleen merkitsee. Haluan myös,
että jokainen uskaltaa rohkeasti vastata
ihmisten ja ystävien kysymyksiin partiosta.
Partioliikkeellä ei mielestäni tällä hetkellä ole
kasvoja Suomessa. Jos jokainen partiolainen
viestittäisi rohkeasti ja suoraan sydämestään
partiokokemuksistaan
”ei-partiolaisille”,
tilanne jäsenmäärän laskun ja Partion
näkyvyyden osalta olisi varmasti erilainen
kuin se nyt on. Jokainen oma ystäväni
tietää, mitä partio on, koska minä olen sen
heille kertonut. Kertokaa tekin ja muistakaa
silloin miltä tuntuu huutaa Mänkijähuuto hajareisin, hiukan etukenossa iltanuotion
räiskyen vieressä. Hyvää syksyn jatkoa!
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Auringon paistaessa vilkkaassa Helsingin
keskustassa neljä ryhmää muodostuivat
ja lähtivät veikeästi, kirkkain mielin kohti
tuntemattomia teitä. Nerokas sanomalehtiarvoitus
paljasti ensimmäiseksi kohteeksi Kyrkslätin.
Jännittävin erilaisin tavoin ryhmät löysivät
tiensä yöpaikalle. Matkatapa oli varjeltu
salaisuus, paitsi että Hanin ryhmä paljasti
Tiinalle käyttäneensä pinkkejä potkulautoja
<3. Väsättiin tilapäismajoitteet näpsäkästi, ja
mentiin yöpuulle maittava makrusalaatti-makkara
-ateria pötsissä. Hämärtyneessä metsässä saattoi
kuulla ininää niin verenhimoisesti saalistavien
naarashyttysten kuin uhrienkin puolelta.
Erikokoiset- ja näköiset paiseet naamassa
heräsimme, myslit naamaan vedimme,
sitten kamat kasaan ja lähdimme. Niin toiset
viritelmän eriskummallisilla nappuloilla saivat,
se GPS -laitteeksi paljastui. Toiset taas lälläreillä
kavereitaan opastivat, kunnes maisemat
kirkastui. Extriimiksi fiilis tuli, ja itse kunkin
pelot suli, kun vuoren hyvin jyrkän laskeutui
leikiten, myös kivisen joen ylitti hymyillen.
Lopulta saavuimme, tädää: Kimparille! Jotkut
lounasaikaan, ja jotkut melkein lounasaikaan.
Kun buddhalaistyyppinen ruoka oli löytänyt
tiensä ruoansulatukseen, kutsuivat hyvät työt.
Eräiden suorittaessa inventaarioita kuului
vain “PUU KAATUU!” huuto ja sitten rymisi;
PUUma kompastui nimittäin puun juureen.
Tiskijukat saivat töitä, kalaeemelit olivat
hommissa ja veteenkin pulahti jokunen vesimies.
Loppuhuipentumana toiminnantäyteiselle
päivälle oli node. Siellä pikkuiset partiolaiset
kuuntelivat korvat höröllä, kun konkari Probi
jutteli vanhoista jutskista ja vähän uusistakin.
Syötiin vielä loimunneita Inkoja (eli lohia)
plus lettuja. Sade alkoi pikkaraisen ropista
ja loi hyvän tunnelman pohdiskeluun, sen
saattelemana jokainen kävi funtsimassa vähän
syvällisempiä, kuten partiolaisuutta ja elämää.
Iltanuotion jälkeen kaikkien runsaasti
odottama favourite-thing eli saunominen
oli vuorossa! Se tapahtui hyvien juttujen,
naurun ja veteenpulahtelun lomassa.
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Retken johtajan armosta saimme nukkua
sisällä ja pitkään. Aamiaiseksi oli varsin
perinteistä kaurapuuroa kera hillon. Kun
lippu koreili yläilmoissa, jäsenet ja aivot
käynnisti liikkeelle haastava aamujumppa!
Lipunnoston jälkeen saimme antoisaa
ko u l u t u s t a m u u t a m i l l a e r i ra s t e i l l a .
“Kaikkein parasta oli moottorisahalla
ajaminen”! sanoo Sitruuna. Joillekin se
oli jopa viikonlopun hienoin kokemus...
Pizzamestarit Pampula ja Hopeakeiju
loihtivat maukkaan lounaan Kämpän
pizzauunista, vaikka ampiaiset yrittivätkin
sabotoida sen tekemistä. Sitten let`s
clean up this mess, dudes. Putsaaminen
sujui hemeläisen otteella ja haballa.
Y l l ä ty k s e k s i S i t r u u n a k ä s k i k i n v i e l ä
kaikki jonoihin ryhmittäin, ja kertoi, että
meitä odotti vielä semmoinen ympylä,
n i m i t t ä i n . . . Ka l k k i y m p y l ä ! R i e m u s t a
hihkuen ryntäsimme perinteiselle
ympylöintipaikalle ja panimme kaikki
taitomme likoon noiden käärepapereihin

pakattujen elämäneliksiirien eteen.
Sitten toisenlainen koti alkoi kutsua.
Lähdimme hiipparoimaan pois Kimparilta,
luoden vielä viimeisen katseen satumaiseen
metsään.
Sepitti:
Aura (se viisaampi versio)
Kokemuksia loihtimassa & kokemassa:
Toffe, Tuoppari, Kirkku, Fixu, Koira, Lippu,
Marja, Juusto, Puuma, Hapsu, Hani, PekS,
Remulus, Hännes, Amaryllis, Mato, Late,
Kotkis, Cappe, Laku, Pampula ja UniQ
PS. Suurkiitos Santerille, joka urheasti
jaksoi opastaa kaikki ensikertalaisetkin
alas jyrkänteeltä ja kannatella henkiämme
vaijerilla! Myös kiitämme Probia, joka oli
ihan mahtistyyppi ja puhui kivasti! Ainiin
ja vielä thänks gourmee-kokille Pampulalle
ja apulaisille, sekä kaikille cuulin retken
järjestäjille!
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Partiomyyjäiset
16.11.2008 klo 12.00-14.00
22.11.2009
Munkkivuoren
nuorisotalolla, Raumantie 5

Hernekeittoa * Buffetti * Lettuja *
Leivonnaisia * Kirpputori * Onnenpyörä
* Arpajaiset * Lantinheitto * Intialainen
päähieronta
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Partiolippukunta Helsingin
Metsänkävijät ry.
Kiho 3-2009

Kihokasvo

Tällä kertaa utelun kohteeksi joutuu
arkajalka Riisi, Ruusu Rekola, Rekolan
siskoksista nuorin, kesken myyränpentujen
kämppäretken.
No niin. Nimi, ikä, parvi?
Mun nimi on Riisi, mä oon kahdeksan vuotta,
ja mun parvi on Myyrikset.
Miten tulit HeMeen?
No kun mun siskot oli täällä, tai on vieläkin,
niin mä tulin niitten kautta.
Mikä on tähän mennessä ollut partiossa
kivointa?
Emmä tiiä. Ehkä vuoleminen. Ja kaikki
tehtävät parvi-illoissa.
Mistä keksit partionimesi?
No kun jos mun nimen puhuu i-kielellä niin
siitä tulee Riisi. Niinku: ”Minin nimini on Riisi!”
Jos lippukunnalla olisi äärettömästi
rahaa, niin mihin käyttäisit sen?
Mä haluaisin varmaan uusia tavaroita tänne
Kimparille ja komiolle. Esim tuoleja. Jos sais
ihan mitä vaan niin enemmän retkiä vaikka…
kylpylään!
Meinaatko
käydä
tänään
uimassa
Kimparissa?
No joo. Uskalsin mä syysretkelläki!
Onko sinulla lempi-iltanuotiolaulua?
Eeei oikeestaan. Tykkään vähän kaikista!
Mitä aiot tehdä ensimmäiseksi kun
pääset kotiin?
No mun PITÄÄ käydä suihkussa. Ja mä
haluaisin sormivirkata. Mä oisin halunnu
tehdä sitä ennen lähtöä mutta mun piti siivota.
Oikeastaan mä kyllä menen ensimmäiseksi
uimakouluun, koska meen sinne täältä
suoraan.
Lopuksi: lempiretkiruoka?
No, no, kurkkusalaatti ja sinappi!
Haluatko lähettää terveisiä?
Tiinalle, Panulle, Siirille, Iirikselle ja serkuille!
Kirjoitti Hani
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HYTTYNEN – PALUU
Kun ensimmäisen kerran tulin Hemeen,
en osannut montaakaan laulua.
Samoin
oli laita useimpien muiden arkajalkojen,
jotka
kokoontuivat
ensimmäiselle
syysretkelleen. Nuotion ympärillä olisi ollut
siis melkoisen hiljaista, ellei tarjolla olisi ollut
omakustannettuja lauluvihkoja, joissa oli
omituinen kuvitus. Siihen aikaan, syksyllä -96,
Lauluhyttyset olivat vielä melko hyväkuntoisia:
harvasta puuttui sivuja, tai ainakaan kansia.
Jotkut laulut olivat tuttuja, useat eivät. Monet
tulivat tutuiksi niin hyvin, ettei Lauluhyttystä
enää tarvittu, koska kaikki muutaman retken
kokeneet osasivat jo perusohjelmiston: Meil’
on metsässä nuotiopiiri, Varrella virran,
Mandoliinimies ja Leaving on the Jetplane
saivat nuotion raikumaan. Joitakin lauluja ei
pienenä kehdannut oikein laulaa, ainakaan
vierailupäivänä. Toisia lauluja taas ei laulettu
juuri koskaan, ja niiden päätyminen vihkoon
oli (vuosikymmenen vierähdettyä vihkon
painamisesta ja alkuperäisten tekijöiden
vetäydyttyä
aktiivitoiminnasta)
lähes
mysteeri.

Lauluhyttynen - sopii raavaammankin miehen käteen.
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Uuden lauluhyttysen tekemisestä oli ollut
puhetta jo jonkin aikaa, mutta asia edistyi
hitaasti. Kyse ei ollut vain ja ainoastaan
uuden lauluvihkon aiheuttaman menoerän
suuruudesta, vaan kysymyksiä aiheutti myös
Lauluhyttysen uuden tulemisen koostumus
ja ulkomuoto. Mitkä laulut säilyisivät, mitkä
saisivat tehdä tilaa uusille tulokkaille?
Entä kuvitus? Joistakin kuvista oli tullut
vuosikymmenen saatossa legendaarisia ja
ne kuuluivat lauluihin kuin sisaruspiiri ja
iltanotskiesitykset.
Lopulta kesällä 2009 projekti pyörähti
käyntiin, kun HeMen sivuille ilmestyi
äänestys, jossa lippukuntalaiset saivat antaa
tukensa suosikkikappaleelleen ja ehdottaa
uusia. Kisan tulokset olivat sekä odotetut että
yllättävät. Vanhat suosikit saivat odotetusti
ääniä, mutta uusien laulujen ehdokaslista oli
myös laaja. Ennakkoluulottomat hemeläiset
eivät
epäröineet
vaatia
notskilauluiksi
niin Antti Tuiskua, Black Sabbathia kuin
Backstreet Boysiakin. Näiden ehdotusten

perusteella arvovaltainen raati alkaa koota
näillä näkymine ensi keväänä ilmestyvää
teosta.
Huikealla
32:n
äänisaaliilla
Hectorin
Mandoliinimies
(vuodelta
-72)
nousi
rakastetuimmaksi
kappaleeksi.
Siinä
tuntuu hemeläisten mielestä kiteytyvän siis
jotain ainutkertaista. ”Ehkä se on jotenkin
toiveikas kappale... Pistetään ilmaa pulloon,”
kommentoi äänestysteknikko.
Heti Hectorin kannoilta löytyy kuitenkin uutta
verta: Zen Cafe-yhtyeen Todella kaunis pääsi
viralliseen laulukaanoniin, vaikka tokihan
tätäkin viisua on laulettu offlimits jo joitakin
vuosia. Kolmanneksi kipusi Edu Kettusen
Lentäjän poika, sekin uusi Lauluhyttysessä.
Eppu Normaalin ennestäänkin hyvin vahva
edustus Lauluhyttysessä lisääntyy neljänneksi
suosituimmalla kappaleella Vuonna -85.
Sijoilta viisi, kuusi ja seitsemän sen sijaan
löytyy vanhoja suosikkeja: Aerosmithin
Leaving on the Jetplane, Yön Joutsenlaulu ja

Junnu Vainion Vanhoja poikia viiksekkäitä.
Nähtäväksi jää, lisätäänkö viimeksi mainitun
huikean suosittu tanssikoreografia mukaan
kuvitukseen.
Viimeiset kaksi Uuden Lauluhyttysen top 10:ssä
ovat Kai Hyttisen suomi-iskelmäklassikko
Dirlandaa (uusi), lähes pakollinen Meil’on
metsässä nuotiopiiri (tunnettu myös nimellä
Puolalainen nuotiolaulu). Hiukan yllättäen
sijalta kymmenen löytyy Virve Rostin Sata
salamaa. Jäämme siis odottamaan innolla
ensi kevättä, kun Uusi lauluhyttynen viimein
rantautuu ja koko elämä räjähtää.

Tinde
Kuva: Laku

NYT EDULLISESTI SUORAAN KUSTANTAJALTA!
REIMA T.A. LUOTO - HEIKKI TALVITIE - PEKKA VISURI

SUOMEN SOTA 1808-1809
TAUSTAT

- TAPAHTUMAT - SEURAUKSET

PERUSTEELLINEN KOKONAISESITYS SUOMEN SODASTA,
SEN TAUSTOISTA, TAPAHTUMISTA JA SEURAUKSISTA.
KIRJOITTAJINA KOKENEET ASIANTUNTIJAT
SUURLÄHETTILÄS HEIKKI TALVITIE,
VALTIOT. TRI, DOSENTTI PEKKA VISURI &
VTM REIMA T.A. LUOTO.

NYT POSTIKULUINEEN VAIN 25 €!
TILAA OMASI SUORAAN KUSTANTAJALTA:
TILAUS@FENIXKUSTANNUS.FI TAI PUH. 0500 448146.

WWW.FENIXKUSTANNUS.FI
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Itsenäisyyspäivän juhla
6.12 Pohjois-Haagan
Yhteiskoululla
Pietari Hannikaisen tie 6
Juhla alkaa lipunnostolla klo 9.00
Varustus: partioasu
TERVETULOA!
Huom!
Lupauksen antajat (kolkat: arkajalat,
vartioikäiset: III ja I-luokan suorittaneet)
paikalle klo 08.15.

Hoi Konkari!
Konkareille on lähetetty postissa kirje koskien osallistumista
Helsingin
Metsänkävijäin
Partiosäätiön
perustamiseen.
Mikäli et ole saanut kirjettä, mutta haluat olla mukana, ota
välittömästi yhteyttä Minkkiin (050 5551226 tai lauri(at)laurimark.
fi). Säätiön säädekirjan allekirjoituspäivä on jo vahvistettu.
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Scautfäsjöön
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Ravadas-vaellus 29.7.-7.8.
Se on ohi nyt, toverit, siskot ja veljet. Sitä
odotettiin, sitä varten treenattiin, säästettiin,
pakattiin. Se ylitti kaikki odotukset, ainakin
sään puolesta. Ja nyt se on ohi. Mutta sen
muistot elävät, vaikka hyttysenpuremat
katovat, arvet umpeutuvat ja rakot ovat
korvautuneet jo uusilla. Pyysimme toimituksen
jäseniä kirjoittamaan oman vaellusvartionsa
matkassa mietelmiään ja kirjaamaan ylös
vaeltajien tunnelmia Lemmenjoen mutkassa.
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Parasta
olivat
pienet
jutut
Neljän vuoden odotus oli vihdoinkin ohi ja
lapinvaelluksen aika koitti! Olin innoissani,
koska meillä oli paras ryhmä: Keiju,
Risu, Jog, Tupu, Aiju, Mikke ja PS josta
muodostui
ihkuraksupoksusanteenkaarisu
klaaponit-tytskit and boys + Peksi. Aluksi
kyllä jännitti kymmenen päivän reissu
tuossa porukassa ilman kännykkää, pelkkää
kävelyä ja kävelyä ja kävelyä ja kävelyä
ja kävelyä ja hiukan nukkumista. Alusta
lähtien ryhmämme otti ”Ei kelloa” -injan,

joten päivärytmimme menikin tosi sekaisin.
Joskus kävelimme yöt ja nukuimme päivät..
Nyt kun miettii taaksepäin, että mikä oli parasta
vaelluksella, niin kaikki sellaiset pikkujutut
jotka muodostivat kokonaisuuden. Kaikki se..
. esimerkiksi kun Mikke unohti vaelluskengät
bussiin, väsynyt hysteerinen nauru kaikille
asioille + ne ihanat lauluhetket Pikku g:n
parissa, ruokasodat, huiputukset, leikkiminen
ja ylipäätään yhdessä olo. Tietenkin kun elää
tiiviisti saman porukan kanssa väsyneenä, niin
aina syntyi muutamia pikku konflikteja, jotka

nyt jälkeenpäin ajatellen naurattaa ihan sikana
Bussimatkat ja sauna vielä kruunasivat koko
reissun. Sen kymmenen päivän aikana kun ei
ollut kertaakaan pessyt hiuksia, tuntui aivan
uskomattoman ihanalta saada kuurata ne
oikein kunnolla. Myös kaiken sen pussiruoan
jälkeen en voinut usko, miten ihanalta
tavallinen huoltsikan lehtipihvi maistuikaan!
Rakkaudella,
Riepu
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Miksei porojen tarvitse kantaa mitään?
Oleminen keskellä luonnon helmaa, Luontoäidin ihmeiden seassa, saa mielen tulvilleen
kysymyksiä. Lapin-vaelluksen ryhmämme mielet meinasivat posahtaa kaikista arvoituksista,
joita Lemmenjoelle näimme. Tässä osa mysteereistä. Jos tiedät niihin vastauksen, lähetä
Kiholle postia!

•

Tuleeko poroille kylmä?

•

Miksei porojen tarvitse kantaa mitään?

•

Juuttuvatko porot poroaitoihin kiinni takamuksistaan, jos lähtevät alittamaan niitä?

•

Kuka on tehnyt poroaidat, kauanko siinä kesti ja miten ne on pystytty rakentamaan
suolle!!!

•

Kuka tyhjensi ensimmäisen leiripaikan lammen yöksi, niin ettemme löytäneet sitä kuin
vasta aamulla?

•

Miksi diabeetikoiden tulee neuvotella rakkolaastareiden käytöstä lääkereiden kanssa?

•

Onko kaivurit tiputettu lentokoneista erämaahan?

•

Kuka rikkoi Kultasataman sillan ja miksei sitä ole rakennettu uudestaan?

•

Miksei kukaan kuuntele äitiään ja ota aurinkorasvaa mukaan Lappiin?

•

Onko tasa-arvoa, että pojat joutuvat ”heittämään vetensä” narun yli ja tytöt eivät?

•

Miksi hyttyset himoitsevat toisia enemmän kuin toisia?

•

Miten Kaapo voi olla kalju vaikka sen on jo neljävuotias?

Ihmetteli ja kirjoitti joukko palaneita ja hyttysen paukamilla olevia vaeltajia
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Tilkan kolo
1956-2009
Tilkan kolo tuli lippukunnan haltuun 1956,
mielenkiintoisen mutkan kautta: kolon tuolloin omistanut lippukunta Tilkan Tuulenpojat otti tuolloin HeMeen yhteyttä johtajapulassaan ja neuvottelujen jälkeen Tuulenpojista
tehtiin lippukuntaamme uusi veljesjoukko.
Koska kolo oli jo tuolloin varsin väkirikkaalle
HeMelle pieni, sitä remontoitiin suuremmaksi,
jolloin koloon rakennettiin jopa oma pikkuinen
valokuvaulaboratorio. Tilkan kolosta tuli aikansa nähtävyys.
Tilkan kolo on ollut vartioikäisten koti jo pitkään ja kolo on palvellut meitä hyvin. Nyt siitä joudutaan luopumaan taloyhtiön määräyksestä. Taloyhtiö haluaa ottaa tilan haltuun
omaa käyttöään varten.
Olemme saaneet kaikki tämän hetkiset
kolomme käyttöön suhteilla konkareihin tai
heidän tuntemiinsa sidosryhmiin. Vuodet ovat
vierineet ja nyt olemme tilanteessa, jossa lippukunalla ei enää ole siteitä em. tahoihin. Sukupolvet ovat vaihtuneet ja niin ollen myös
tilojemme vuokranantajat sekä taloyhtiöiden
hallituksessissa istuvat henkilöt. Olemme joutuneet luopumaan neljän vuoden sisään kahdesta meille rakkaasta kolosta. Se pysäyttää
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miettimään, kuinka asioita voisi tarkastella
pidemmällä tähtäimellä. Niin, että lippukunnan ei tarvitsisi olla samassa tilanteessa
taas viiden vuoden jälkeen.
On minulla hyviäkin uutisia kerrottavana.
Saimme tehtyä sopimuksen Koroistentie 4
F-talossa sijaitsevasta liiketilasta, josta tulee lippukunnan uusi toimisto. Komion toimistopuolesta muokataan vartioille kokoontumistila ja Karhukololla voivat jatkossa
kokoontua vaeltajien lisäksi myös vartioikäiset. Näin Ansarite-Ruusutarhantie-akselista
tulee lippukunnan toiminnan keskittymä.
Milloin varsinainen muutto tulee tapahtumaan, siitä tiedotetaan kotisivuilla, sähköpostilistoilla sekä VJN:ssä ja Johtajaneuvostossa.
Siis muistakaa kaikki kolojen käyttäjät ja
eritoten toimivat johtajat, joille avaimet kuitataan: kaikilla koloillamme käyttäydytään
Mänkijämäisesti, hyvässä partiohengessä,
jotta voimme toimia nykyisissä tiloissamme
mahdollisimman pitkään.
- Puuma

M
J
Est. 1992

arkkinointi
Ky
usTi

Liikelahjat, Mainoskynät, Kalenterit, Toimistotarvikkeet, Brother-kirjoittimet ja tarvikkeet, Painetut hiirimatot ja kirjoitusalustat ym. mainosmateriaalit.
Liikelahjat, mainoskynät ja seinäkalenterit omalla painatuksella:
Yhteistyössä

Yhteydenotto:
Timo “Junior ” Luotola 0400-514 805
justi.justi@elisanet.fi
www.elisanet.fi/justi

Kiho 3-2009
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Oli taas aika lähteä aina-niin-ihanalle
syysretkelle. Perjantaina kaikki saapuivat
perille bussein ja kyydein, sekä siirtyvät
kävelivät
urhoollisesti
lauantai-aamuun
mennessä omin pikku jaloin kämpälle.
Ilta eteni syömisen merkeissä ja lopulta
kaikkialta
kuului
tasainen
kuorsaus.
Lauantaihin herättiin kosteissa tunnelmissa
ja puurot vedettiin nassuun hyvillä mielin
(paitsi Miken synttäriaamiainen). Vartsut
siirtyivät karhulaaksoon oppimaan kaikkea

superhyödyllistä, kuten nuotion sytytys
ja kamiinan pystytys sekä köytöksiä
ála Late & Lari. Sen jälkeen syötiin,
mahat täynnä kirmasimme keräämään
aarteita ja riistämään henkiä toisiltamme
präisiksessä. Lopen uupuneina vartsut
lähtivät laavupaikoilleen tekemään jälleen
ruokaa, jotkut pulahtivat kimparin jääveteen
vaatteet päällä. Ronja kadotti housunsa.
Iltanotskien
aika
lähestyi.
Laulut
ja
metsänkävijähuudot raikuivat pitkin metsiä ja
niiden hiljennyttyä hipsittiin makuupusseihin.

Sunnuntai-aamu valkeni kylmänä mutta
kauniina. Laavut pakattiin ja vartiolaiset
lähtivät
Mini
Tiitukselle
kartoin
ja
kompassein varustettuina. Matka eteni
lupaavasti, muutamien eksymisten jälkeen
kaikki pääsivät lopulta kotiin onnellisina.
Kirjoitti Putti.
Kuva: Laku
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Kikattelua ja veistelyä eli
Myyränpentujen
kämppäretki 2.-4.10.2009
Seitsemän kolkan ja kahden kolkkajohtajan
voimin tapahtui tänä syksynä myyränpentujen
kämppäretki Kimparilla. Retkellä ainakin
suunnistettiin,
veisteltiin,
uitettiin
kaarnalaivoja, saunottiin, uitiin (kiljuttiin),
oltiin mustalaisen päiväkirjaa (kikatettiin),
ja liotettiin korppuja kaakaoon sekä tehtiin
avaruusbanaaneja. Tässä vielä tunnelmia
retken viimeiseltä päivältä:
Mikä on ollut kivointa tähän mennessä?
Riisi: No ehkä se kun me leikitään leikkejä
Kettu: Se kun pääsee metsään. Ja leikit.
Sisu: Se kun käytiin uimassa.
Entä parasta ruokaa?
Riisi: Sinappi ja kurkkusalaatti
Kirsikka: Korput ja kaakao
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Ihme: Ne lihapiirakat
Lopuksi kaikki muistavat avaruusbanaanit
ja ovat yhtä mieltä siitä, että ne olivat
ehdottomasti retken paras ruoka.
Kannattaako kämpällä nukkua ylä- vaiko
alalaverilla?
Kaikki: Alhaalla!
Kirsikka: Siellä on mukavan viileetä.
Sisu: Ylhäällä läkähtyy.
Onko kämpälle liian pitkä kävelymatka?
Kukaan
tytöistä
ei
ainakaan
haastattelutilanteessa tunnusta pitävänsä
matkaa kovin pitkänä.
Kävitkö uimassa?
Jälleen kaikki: Joo! Monta kertaa.

Sattumat on saatava, vaikka käsin noukkien.
Riisi: uskalsin sukeltaa vasta kuudennella
kerralla.
Sisu: Mä hyppäsin neljä kertaa.
Kuka on Upi? Entä mitäs hän tekee?
Riisi: Eiks se oo se kämppäisäntä? Nukkuu.
Kettu: Nukkuu, syö, hengittää. Lämmittää
saunan. Auttaa. Siivoaa?

Paikalla olivat:
Kettu, Sisu, Nasu, Ihme, Mansikka, Kirsikka,
Riisi, Riepu
sekä kirjoittanut Hani
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Puiden välistä

- Panda ja Mårde ovat saaneet jälleen perheenlisäystä, onnea!
- Liisa on jälleen Tsadilainen.
- Mikke kävi treffeillä. Onneksi Riepu tarkkailee
tilannetta.
- Jessin suhdetoiminnan tiedot ovat pahemman
kerran vanhentuneita, kuka seuraajaksi vai tekeekö Jessi comebackin. Yhtä kaikki, olet ihana
nainen.
- Martsunkin perhe pullistuu.
- Peskurin...

- Keväiset metsät, keväiset kukkaset - everybody!
- Lippukunta levittäytyy ympäri sosiaalisia median kanavia. Facebook vallattu, mitä seuraavaksi?
- Saapuuko Reino-Matti Rajakylä itsenäisyyspäiväjuhlaan? Kutsu on lähetetty.
- Toffe muuttaa Lähiö-Idästä boheemisuuden sydämeen?
- Wertti on aikuinen mies.
- Sihteeri saapuu jouluksi kotiin, tervetuloa Lohi!
- Hupu on heitetty.
- Perda tutustui Sir Ry(ijy)anin kotikehtoon. Miten projekti Jari Kalervo edistyy?
- Onko Puumalla vispiläkauppaa Hepun toimittajien kanssa? Onko vispilät sähköistetty, onko
kermavaahto jo liian sakeaa?!
- Kotka ja kumitakki - always 2gether.
- Itsenäisyyspäiväjuhla rokkaa tänä vuonna.
- Nipsu on seko.
- Sitruuna tuohtui, makkara sai kyytiä.

Mainosta Kihossa!
Nyt sinulla on tilaisuus mainostaa lehdessä,
jonka levikki on keskimäärin 525kpl ja lukijakunta kaikenikäistä. Tuet samalla nuorisotoimintaa. Ota yhteyttä toimitussihteeriin ja
sovi ilmoituksestasi!
Ilmoitushinnat v.2009:
1 sivu		
150 euroa
½ sivua
100 euroa
¼ sivua
50 euroa
Tarjoukset, mediakortit ja lisätedot toimitussihteeri Tellervo Lappalaiselta, kiho@heme.
partio.net
Muistakaa, että jokainen lippukuntalainen,
joka hankkii mainoksen, saa 20% sen tuotoista.
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Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.
Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

Osoitteenmuutos
Nimi:
haluan jatkossa
osoitteeseen:

Kiho-lehden seuraavaan

Kihon/lippukunnan rekisteriin tiedoksi:

esim. samaan osoitteeseen useampia

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette toimintaamme

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

Kihoja,
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Helsingin Metsänkävijät ry
Ansaritie 2-4
00350 HELSINKI

.BK43

Par tiolaisten erit
t
adventtikalen sä!
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Kalenterin
hinta

6€

Olethan sinäkin mukana myymässä
partiolaisten adventtikalentereita.
Kalenterimyynnillä lippukunnat
keräävät rahaa yhteiseen toimintaan.
Myynti alkaa 15.10.2009.
Lisätietoa: www.partio.fi/adventtikalenteri

