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Pääkirjoitus

Vuosi on loppumaisillaan ja joulu on jo ovel-
la, silti hieman kauempana kuin kolmen yön 
päässä (ellei Urpo laskenut väärin). Itsenäi-
syyspäivän juhlan riennot ovat jääneet taak-
se ja on aika tutkailla mennyttä vuotta ja 
suunnitella seuraavaa. Tosin seuraavan vuo-
den suunnittelu on aloitettu jo aikaa sitten 
johtajistossa ensi vuoden suurien projek-
tien kanssa. Kolkka näkee seuraavan parvi-
illan, vartioikäinen kuukauden, vartionjoh-
taja puoli vuotta ja johtajiston tulisi nähdä 
n. kaksi vuotta eteenpäin, toimeenpanevan 
johdon vetäessä lippukunnan suuria linjoja 
seuraavaksi viideksi vuodeksi eteenpäin.

Lippukunnan keskipitkä tähtäin loppuu ensi 
vuonna ja johtajiston on jälleen aika asettaa 
lippukunnalle pitkän tähtäimen tavoitteet. 
Nämä tavoitteet, jotka seuraavana vuon-
na muodostetaan, löytävät tiensä kaksien 
kansien sisään kirjaseksi, jota kutsun tässä 
kohtaa lippukunnan strategiaksi. Kaiken tä-
män pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuu-
den äärellä on enemmän kuin hyvä paikka 
tarkastaa perusteet, vastuunjakaminen ja 
ajankäyttö. Tunnissa on rajallinen määrä mi-
nuutteja, kuukaudessa päiviä ja vuodessa 
kuukausia. Vastuuta on jaettava tasaisesti ja 
meidän on tuettava toinen toistamme, jottei 
liian suurta painolastia tipahda yksille harti-
oille.
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Kuten Itsenäisyyspäivän juhlan diashow:sta 
saattoi huomata, on vuosi 2009 ollut erit-
täin toiminnallinen vuosi. Kuvia katsellessa 
mielen valtasi rauhallinen ja hyvä olo. Me-
hän olemme tehneet juuri sitä, mitä meidän 
kuuluukin tehdä: mänkijämäistä partiotoi-
mintaa! Fantastista! Tämä ei saa kuitenkaan 
liikaa nousta hattuun. Aina löytyy paranta-
misen varaa ja aina tulee pyrkiä eteenpäin 
ja korkeammalle. Muutoin eläminen olisi pe-
rin tylsää.
 
Pitäkää huolta toisistanne.

Vasemmalla,

Puuma
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K a n s i
Kuvaaja:
Laku

Tänne päin hyvät naiset ja herrat! Vain tänään! Nähkää 
ihmeelliset siiamilaiset kaksoset Riepu ja Aiju! Kyljestä 
yhteen kasvaneet! Vain tänään! Väliajalla näytteillä kar-
vaisia HeMeläisiä! Kansainvälinen sensaatio! Tääännneee 
päääiiinn!!!

- Eli myyjäiset.

HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY   KOKOUSKUTSU
Koroistentie 4 f    10.1.2010
00280 HELSINKI
(040) 826 7409

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika:   Sunnuntaina 14.2.2010 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

KESÄLEIRI 2010

Koko lippukunnan odotettu yhteinen kesäleiri on pian täällä!

Rakennusleiri 25.7.-26.8.2010
Kolkat 27.7.-1.8.2010
Vartioikäiset 27.7.-6.8.2010
Purkuleiri 6.8.-7.8.2010

Leirikirjeet tulevat postissa helmikuussa.
Emme osallistu lippukuntana Suomen Partiolaisten Kilke-leirille

Kysymyksiin vastaa Leirinjohtaja: Topias "Toffe" Tamminen, p. 
040-835 3443
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Myyjäiset oli ja meni,  ja tunnelma oli taas 
katossa! Joka vuosi myyjäisistä löytyy kolk-
kia, vartio-ikäisiä, johtajia, vaeltajia, konka-
reita, vanhempia sekä vähemmän tunnet-
tuja vanhempaa sekä nuorempaa herrasvä-
keä. Tässä hieman päivän fiiliksiä:

1. Mikä oli paras juttu myyjäisissä?
2. Montako arpaa ostit / aiot ostaa? Entä 
voititko?
3. Montako kirjaa kirpputorilla on myynnis-
sä?
4. PS ja Puuma präisäsi, kumpi voitti?

Myyjäiset KOLKKA Ode, oravanpojat 
1. ONGINTA! Se oli ihan paras.

2. Ostin yhden, mutta en voittanut 
mitään. Onneksi veli voitti jotain, 
menemme kohta katsomaan mitä!

3. 32 kirjaa.

4. Kuka on PS? (kuvailua Pekasta) Aa… 
No varmasti se PS.

VARTIOLAINEN, Skorppari, Sopulit.
1. Kiva nähä tuttuja naamoja niin se 

varmaan, ja sitten pullan tuoksu!

2. Aion ostaa kaksi arpaa ja tietysti 
voitan molemmilla!

3. 87 kirjaa

4. Puuma voittaa!

JOHTAJA Cappe, Taloudenhoitaja
1. Hernekeiton keittäminen on 

myyjäisten kohokohta!

2. Monta ja voitin yli puolilla.

3. Paljon! Ainakin 3.

4. Puuma

JOHTAJA Upi
1. Letut! Tietysti! 

2. 2 arpaa aion ostaa ja voitan tietysti! 
Voitot lahjoitan HeMen kirpputorille. 
Näin tulee tupla hyöty HeMelle.

3. 112 kirjaa

4. Puuma voittaa

VAME Armi
1. Tunnelma ehdottomasti

2. Olen ostanut ja voitin sateenvarjon

3. 200 kirjaa

4. Olli 
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Perjantai :
 
Kaikki tapasivat ryhmänsä eri paikoissa, 
ja sieltä lähdimme eri kulkuneuvoilla koh-
ti Hämeenlinnaa. Hämeenlinnassa näimme 
toisemme ja nousimme Hauhon bussiin. 
Sieltä käveltiin jonkun matkaa kohti mök-
keröä. Perillä leikimme ja pian pääsimme 
sisälle. Sitten vähän oleskeltiin ja syötiin il-
tapalaa. Iltapalan aikana saimme muuta-
man vieraan, jotka kyllä häädettiin pois. 
Oli aika lähteä suunnistamaan pikkuriik-
kisissä ryhmissä. Kun selvisimme hengis-
sä takaisin, pelailimme jotain pelejä ja sit-
ten jokainen meni hiljalleen nukkumaan. 
  
Lauantai :
  
Herättyämme  söimme puuroa ja kiisseliä. 
Kun masut olivat täynnä, oli aika virkistä-
vän aamujumpan! Sen jälkeen jakauduim-
me kahteen ryhmään. Lähdimme pelasta-
maan paria eksynyttä sankaria ja sen jäl-
keen opettelimme karttaprofiilin salat. Pian 
olikin aika jo syödä lounas, joka oli jotakin 
ihme juttua. Mahat täynnä oli hyvä lähteä 
taas vähän jumppaamaan musiikin tahdis-
sa.  Kun lihakset olivat vetreänä, kannatti-
kin ruveta haravoimaan lehtiä. Lehtiä oli niin 
paljon, että niistä sai ison kasan.  Kun on 
iso lehti kasa, niin pakkohan on ruveta leik-

SuSan retki
kimään lehtisotaa! Ikävä kyllä siitä tuli taas 
lisää haravoitavaa  Kun ei näkynyt enää yh-
tään lehteä, leikimme hetken majakkaa kun-
nes menimme ruokailemaan. Ruoan jälkeen 
suunniteltiin iltanotskiesityksiä. 
Iltanotskin aika. Siellä esitettiin huikei-
ta esityksiä ja laulettiin reippaita lauluja! 
Pian olikin sauna jo lämmin, joten pääsim-
me saunaan jokainen vuorollamme. Kun 
löylyt oli otettu nautiskelimme iltapalas-
ta ja hiljalleen alkoi kuulua kuorsausta. 
  
Sunnuntai :
  
Kiireellä sulloimme tavaramme rinkkoihim-
me. Sitten oli aika rentoutua aamupalan 
merkeissä. Kun emme olleet enää nälkäi-
siä, rupesimme siivoamaan mökkiä puti-
puhtaaksi, ja luulenpa että kaikista puh-
taimpana kiilsi vessa! Kun kaikki paikat 
kiilsivät yhtä siististi kuin vessa ja niistä 
olisi voinut peilata omat  kasvonsa, kokoon-
nuimme ulos jumppaileman ja tanssahtele-
maan. Oli aika vjn:nän. Sitten vielä nautis-
kelimme hieman lihiksiä ja lähdimme kohti 
linja-autoasemaa, josta menimme bussil-
la Lahteen ja Lahdesta junalla Helsinkiin. 
  
Terveisin: Rölli

Kuva: Toffe
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Eikös nämä täl la iset Suuret Miet-
teet ole yleensä kysytty niiltä Wanhoilta 
Mänkijöiltä jotka viettivät ns. aktiivi-
sen uransa ajalla ennen nykyaktiivien 
syntymää? Oliko tämä vihje, vai pe-
tänkö itseäni; katse peiliin ja paniikki. 
Haluaisin sanoa jotain suurta ja säväyt-
tävää kuten itse olen aiemmin päässyt 
kuulemaan -- joskus jopa oppimaan. Pi-
kainen lunttaus aiempi in Kihoihin, 
kyllä, siellä on syviä sanoja aina B-
P:n sitaateista lähtien. Odotas! Entäpä 
jotain uutta, ajankohtaista ja parem-
min nykynuoria tavoittelevaa? Hyvä idea, 
arkisinhan olen epäsuorasti, ja vä-
lil lä suorastikkin, yhteydessä moniin 
nuoriin ympäri maapalloa joten välil-

Mänkijämieli - siis mitä häh?
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lä korviin kantautuu yhtä sun toista. 
  
Välillä tosiaan tulee mietittyä millai-
nen ja missä itse olisin tänään, jos 
E te lä -Amer ikan  pa lmut  ta i  Aas i -
an lumihuippuiset vuoret olisivat olleet 
nuoruuteni arkipäivää. Mitä nuoret toi-
sella puolella palloamme ajattelevat 
ja toivovat? Monella tuntuu olevan seik-
kailumieltä ja intoa nähdä maailmaa, 
ihan vaikka aluksi edes sen lähimet-
sän tai -vuoren taakse. Monet haluavat 
tavata uusia ihmisiä, vaihtaa ajatuk-
sia, kokemuksia ja mielipiteitä sekä 
kenties saada t ietää asioista jois-
ta ei ole aiemmin kuullutkaan; “tai vain 
ehtinyt ottaa selvää”. Niinpä tietys-
ti. Eipä kovin eri laiselta kuullosta, 
samoja mietteitä olen kuullut kuu-
sen alla istuneelta, futarin mäen reunoja 
mittailleelta. Kaikki ei tosin ole syn-
tyneet Suomessa, stadissa - HeMe:n 
mestoi l la,  vaan meitä on monek-
si ja monessa paikassa. Mänkijää tai sen 
mieltä ei ole sidottu kuuseen, hänet 
voi löytää sademetsästä, aavikolta ja 
v u o r e l t a k i n  - -  j a  o n  l ö y d e t -
t y k k i n .  M ä  o o n  b o n g a n n u ! 
  
Kaiki l la ei ole mahdoll isuutta heit-
tää reppua selkään ja lähteä luontoon, 
edes viikonlopuksi. Me mänkijät olem-
me onnekkaita, meidän ei tarvitse 
turvatua kuulopuheisi in, epämääräi-
siin linkkeihin mesessä ja kaverin kaverin 
(++kaverin) kuviin feissarissa. Voim-
me lähteä; saamme kokea itse. Juuri ne 
kokemukset, yhdessä muiden, erilais-
ten mutta ei vieraiden ihmisten kanssa on 
“se juttu” mistä olen kertonut kave-
reil leni ja tutuil leni. Partioharrastus 
kilpailee jo monen muun ohella ajas-
tamme: koulu, työ, galtsu, Stormwindin 
raidit jne. Tähän pääl le ei kaiva-
ta lisäharmia väärinymmärryksistä ja 
ennakkoluuloisuudesta nuorten tai van-
hempien keskuudessa. Kiteyttääkseni 
osan  kuu lemis tan i  p rovoso inne i s -
ta totean, ettei partion tarvitse aina olla 
vakavaa marssimista leijona-koru kau-
lassa  seurakunnan nuor i so t i l o ih in 

kuulemaan solmuista ja käskyistä. Edel-
l isen kaltaiset yl i lyövät miel ikuvat 
e l ä v ä t  v a n h o i s s a  j a  n u o -
r i s s a  y h t ä l a i l l a ,  e i k ä  n i i t ä 
aina voi, eikä pidä, vahvojen poliit-
t i s -uskonno l i s ten puhe iden avu l la 
karsia. Kertokaa mieluummin omin sa-
noin omista kokemuksistanne. Se on 
rehellistä ja aitoa mänkijämieltä ja me-
noa; kenties joku kuuntelee, muistaa 
j a  p ä ä t t ä ä  j o p a  k o k e i l l a . 
  
Plagiointia aiemmasta: “Partio ei ole 
mitään vaikeatajuista tai hankalaa 
tiedettä: enemmänkin se on hauska leik-
ki, jos sen pystyy oikein näkemään. 
Samalla se on opettavaista, niin että 
siitä hyötyy yhtälailla opettaja kuin 
opp i l a sk i n ”.  E i  t o s i aan  kuu l l o s -
ta tiukkapipoiselta kenraalilta toissa 
vuosisadan vaihteesta, eikä B-P:n pipo 
kuulemma kir istänytkään. Lukekaa 
wikistä tai googlatkaa, uskaliaat kaiva-
koon sen muinaisen median - kirjan. 
Siis uteliaille, jos haluaa, ei ole pakko. 
  
Hetkinen, halusin sanoa jotain uut-
ta ja modernia, paremmin nykynuoria 
tavo i t te levaa.  Huo l imaton o iko lu-
kuni paljasti että loppujen lopuksi 
hehkutankin yhdessä hankittuja koke-
muksia oikeassa luonnossa(tm) sekä 
siteerasin sittenkin B-P:tä. Ei pyö-
rää näemmä tarvitse keksiä uudelleen, 
jotkut  as iat  näemmä vain to imi-
vat eilen ja nyt. Pidetään me erilaiset 
i h m i s e t  y h t e i s e l l ä  j a  a vo i m e l -
la mielellä -- Mänkijämielellä, huoli siitä 
e t t ä  n ä i n  o n  h u o m e n n a k i n . 
  
Mänkijäterveisin,
  
Wertti
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Tällä hetkellä yksi kuumimmista puheenai-
heista Hemessä on verenluovutus. Milloin 
puhutaan punaisen veripankin antamista 
rauta tableteista, milloin siitä kuka on luo-
vuttanut verta ja kenen veri sai julmasti pa-
kit (eräillä jopa kahdesti). Tämän syksyinen 

verenluovutus tempaus eli ole Hemen histo-
rian ensimmäinen. Vuonna -85 itsensä va-
paaehtoinen piikkittäminen paremman Suo-
men puolesta puhututti myös Hemeläisiä. 
Kihon arkistoista löytyi tuolta vuodelta seu-
raavanlainen mielipideteksti:

Wanha Kiho

Wanha vs. Uusi
Kun kamerat kehittyivät ja halpenivat niin, että tavallisellakin ihmisellä oli niihin varaa, syn-
tyi ihmisille uusi taito:  poseeraus. Joillekin tästä naaman ja ruumiin jähmettämisestä tiet-
tyyn asentoon räpsinnän ajaksi kehittyi jopa ammatti. Malliainesta löytyy myös rakkaas-
ta Hemestämme. Poseeraus ei ole lippukunnallemmekaan mikään uusi trendi.  Tuntematon 
henkilö poseerasi Kihon 4/1985 kannessa, samoin tekee myös Kilppari valokuvassa vuodelta 
2007. Vaan kumpi osaa hommansa paremmin?

J.k Jos tunnistat itsesi kuvasta, laita Kiholle postia , niin pystymme tarjoamaan ansaitsemasi 
kunnian!

Ninni
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Julkaistu Kihossa 4/1985. 
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LINNUNRUOKAA KOTIIN KULJETETTUNA                         

Kimpari Bird Projects ry   
Martti Virolainen   
Långstrandintie 30, 02480 Kirkkonummi   
Puh.  0400-300233   
martti.virolainen@helsinki.fi   
Tili: 102330-216650 (FI15 1023 3000 2166 50)   
             €
Auringonkukka       25 kg    30
Auringonkukka       10 kg    15
Maapähkinä, rouhittu (puolikkaita)    25 kg    45
Maapähkinä, rouhittu (puolikkaita)    10 kg    20
Manteli, kokonainen      5 kg    10
Pähkinätalitanko       0,5 kg   1.5
Rasva-pähkinä       1,1 kg   2.5
Rasva-pähkinän kehikko         2.5
 
Muovitynnyrit   
Sinisi‰, kannellisia   
120 litraa (mahtuu 2 säkillistä, 1 kokonainen säkki)     15
150 litraa (mahtuu 3 kokonaista säkkiä)       17
(siemenet suojaan hiirilt!)   

Ruokinta-automaatit   
http://www.birdlife.fi/lintuvaruste/hinnasto/info/m-ruokinta.shtml   
BirdLife/Lintuvarusteen mallit, mm.:   
Siemenautomaatti Adventurer, 52cm, 6 syöttöaukkoa, vetoisuus 1,5 kg  40
Pähkinäautomaatti 30 cm         24

Lisätietoa talviruokinnasta:   
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml   
http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta/index.htm
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
JUHLAGALLUP
Mitä suomalaisilta kysytään 6. 12, liput nostetaan salkoihin, ja ikkunoilla tuikkii kaksi kyntti-
lää? Yleisin pohdinnan aihe, jolla ainakin Linnan juhlien vieraita vuodesta toiseen kiusataan, 
on tuttu “Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee?”, kiusallisen laaja ja henkilökohtainen utelu jos-
ta voisi niukkasanaisempikin kirjoittaa romaanin tai kaksi. Jos haluaisi. 

Joka tapauksessa vastaukseksi ei riitä kyllä/ei/en osaa sanoa. Siksi päätimmekin tänä vuon-
na HeMen itsenäisyyspäivän juhlassa kierrellä ympäri juhlatilaa ja kysellä lippukuntalaisilta 
ajankohtaisia kysymyksiä, joihin VOI vastata nimenomaan noilla tyhjentävillä vastauksilla. 
Otoksen kattavuuden takaamiseksi kysymykset kysyttiin erikseen sekä kolkilta, vartiolaisilta 
että johtajilta. 

1. Teetkö uudenvuodenlupauksia?
2. Pidätkö ne?
3. Oletko tulossa talviretkelle?
4. Oletko jo käynyt uudella kololla?
5. Onko sinulla jouluretkelle?
6. Onhan se partiolaisten joulukalenteri?

Tilastojen valossa kolkkien kyky pitää uudenvuodelupaukset on huimaava verrattaessa joh-
tajien ja vartiolaisten vastaavaan. Talviretkelle on tulossa ainakin tarpeeksi kolkkia ja var-
tiolaisia, mutta riittävätkö johtajat? Johtajista yllättäen pienempi osuus on vieraillut uudella 
kololla kuin vartiolaisista, lieneekö syynä otoksen uskottavuus?

Joulukalentereissa ikäjakauma oli selkein: mitä nuorempia hemeläiset ovat, sitä todennä-
köisemmin heillä on ainakin yksi kalenteri seinällään. Mutta oliko se partiokalenteri? Sen 
näyttävät tilastot.

0

25

50

75

100

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kolkat: valkoinen, Vartioikäiset: harmaa, Johtajat: Musta
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Ansioituneet Sudenpäähuivisolki 209: Kettu, 
Enni Leponiemi
Kettu on reipas ja puhelias kolkka, joka ot-
taa kaikki mukaan leikkiin kuin leikkiin. Pi-
vonjohtajana Kettu pitää parvi-illoissa osal-
taan huolta kurista, ja näyttää esimerkkiä 
nuoremmille kolkille. Vaikka hän tarmok-
kaasti jaksaa opetella uusia asioita, keksii 
Kettu välillä omanlaisiaan tapoja toteuttaa 
kolkkajohtajien antamia tehtäviä. Ketun iloi-
nen kikatus kaikuukin usein Komion kolon 
käytäviä pitkin.

Sudenpäähuivisolki 210: Sisu, 
Sara Saikku
Kuten partionimestä jo kuuluukin, jaksaa 
tämä kolkka aina sisukkaasti tehdä kaiken 
pyydetyn ja olla mukana milloin missäkin. 
Vanhempana kolkkana Sisu ei yhdy riehun-
taan jos sellaista sattuisi ilmenemään, vaan 
mieluummin keksii kaikille jotain kivempaa 
tekemistä. Myös Sisu on nopea oppimaan 
uusia taitoja, ja jaksaa virnistellä parvi-illas-
ta toiseen.

Louhisuden solki: Riepu, Anni 
Väliahde
Annille Hemeen liittyminen sisarusten pe-
rässä oli itsestäänselvyys. Annin hersyävä 
nauru tunnetaan jo kolkka-ajoilta, jolloin 
Anni vaikutti Myyränpennuissa. Vartioikäsiin 
siirrettyään Anni pääsi toteuttamaan itse-
ään Naalit vartiossa. 2007-2008 Anni toimi 
Naalien vartionohtajan apulaisena ja 2008-
2009 Hirvien vartionjohtajana. Vartionjohta-
jana Anni toteutti erinomaista partiotoimin-
taa vartiolleen. Annilla oli erinomainen kyky 
yhdistellä toimintaan sopivasti hauskanpi-
toa, erähenkisyyttä, koulutusta ja elämyk-
siä ja vartionsa huuto kuului tuolloin lähes 
kaikkialla. Vahva ote vartiontoimintaan vei 
Hirvet selkeään Wongoiwan voittoon. Anni 
vaikutti jo vj:nä myös koko Susassa. Annin 
iloisella asenteella oli tapana tarttua myös 
muihin vartionjohtajiin. Anni on jo nuores-
ta tytöstä lähtien osoittanut ihailtavaa ky-
kyä heittäytyä tilanteeseen kuin tilanteeseen 
täysillä, mutta kuitenkin pilke silmäkulmas-
sa. Toivottavasti saamme nauttia Annista 
Hemessä vielä vuosien ajan.
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Rautainen karhunkäpälä 120: 
Unikko, Tiina Tikka
Blondeista kuulee usein paljon erilaisia ste-
reotypioita, mutta Tiina on todistanut, että 
niistä yksikään ei pidä paikkaansa. Lumoa-
vien kiharoiden takaa paljastuu määrätietoi-
nen ja ahkera nuori nainen. Tiina toimi Naa-
lien vartionjohtajan apulaisena 2006-2007 
ja vartionjohtajana 2007-2008. Tiina piti 
huolen siitä, että Naalien ryhmähenki py-
syi katossa samalla toteuttaen monipuolis-
ta ja partiomaista toimintaa. Tämän vuoden 
alusta Tiina on toiminut joukkueenjohtajana 
Kiehuvassa Kaminassa. Tiina on tarttunut 
pestiinsä toden teolla ja pitänyt erinomaista 
huolta Hirvet vartiosta. Kikassa Tiina löytää 
asiaan kuin asiaan aina uuden pespektiivin 
ja haluaa ahkerasti kehittää veljesjoukkoa. 
Tiinan kiharat yltävät myös veljesjoukon ul-
kopuolelle ja Tiinan näkee edustavan lähes 
kaikkialla.

Rautainen karhunkäpälä 121: 
Varjo, Hannes Kokkonen
Hannes pelaa eikä pelkää. Hannes löysi it-
sensä Hukkien vj:nä vuonna 2007 ja joh-
ti vartiota varmalla otteella kahden vuoden 
ajan. Pojat pysyivät ruodussa ja hukkalauma 
oli täysissä voimissaan. Hanneksen oma-
aloitteisuus on ihailtavaa ja sen sai huomata 
esimerkiksi viime kesänä Lapinvaelluksella. 
Kun muut vielä levähtivät vaeltamisen jäl-
keen oli Hannes jo telttojen kimpussa. Syk-
syllä Hannes löysi itsensä kolkkajohtajana 
ja on saavuttanut suuren suosion kolkka-
poikien keskuudessa. Parvi-iltojen ohella 
Hanneksen näkee lähes kaikissa muissakin 
lippukunnan tapahtumissa. Syksyllä Han-
nes innostui myös ensi kesän leiristä ja löysi 
paikkansa leirin järjestelysihteerinä, mikä on 
oma-aloitteiselle ja innokkaalle Hannekselle 
osuva pesti.

Rautainen karhunkäpälä 122: 
Amaryllis, Atte Korhonen
Atte on varsinainen vitsiniekka ja tarinan-
kertoja. Atte toimi Hukkien vartionjohtajan 
apulaisena vuosina 2007-2009. ja piti yh-
dessä Hanneksen kanssa Hukat vahvana 
poikavartiona. Aten tunnistaa tahdittomista 
jutuista ja innokkaasta asenteesta. Atte on 
näyttänyt sisäistäneensä partioihanteet ja 
on aina ehdottoman reilu kaikkia kohtaan. 
Nyt syksyllä Atte aloitti Kikassa Naalien 
joukkueenjohtajana ja syksyn aikana on su-
lattanut jokaisen naalitytön sydämen. Kikas-
sa Atte tasapainottaa keskustelua ja kertoo 
rohkeasti ehdotuksensa. On vaikea kuvitella 
pitkiä kokouksia ilman Aten hauskoja hersy-
vää huumoria.
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Pronssinen karhunkäpälä 96: Almi, Aino 
Priha
Aino on vartioaikojensa jälkeen ollut ahkerasti mukana 
KiKassa kolmen vuoden ajan. Aino suhtautuu asioihin 
rennosti, turhia stressaamatta, mutta hoitaa kuitenkin 
kunniakkaasti kaiken mihin ryhtyy. Aino on Hemessä 
kaikkien kaveri ja on mukana lähes kaikissa lipukun-
nan tapahtumissa.

Pronssinen karhunkäpälä 95: Keiju, 
Ida Rimpioja
Iida, lippukunnan oma keiju on ollut monessa 
mukana vartioaikojensa jälkeen. Iida on viihty-
nyt Kiehuvassa Kaminassa syksystä 2006 lähti-
en ja yrittänyt aina löytää aikaa partiolle töiden 
ja cheerleadingin ohella. Iida onkin mukana lä-
hes kaikissa tapahtumissa ja jos ei aina koko 
aikaa, niin ainakin vilahduksen Iidasta näkee. 
Iida on ottanut vastuulleen myös isompia pro-
jekteja ja johti viime keväänä Vartionjohtajan 
peruskurssin ansiokkaasti ja samoihin aikoihin 
myös kolkkaleirin. Iidalla on aina Taskut täyn-
nä ideoita kokouksissa ja vahvoja mielipiteitä. 
Iida on myös toiminut uusien kikalaisten tuke-
na ja Iidan siivoushulluudestakin on veljesjouk-
ko saanut myös nauttia vuosien mittaan. Mitä 
olisikaan Heme ilman Keijua?

LPK:n Hopeinen kiitollisuusmitali 
89: Stepi Sundberg
Stepistä tulee useimmille hemeläisille mieleen 
varmastikin joko suunnistus tai pt-kisat, eikä 
ollenkaan suotta, onhan hän varmasti aktiivi-
simpien kisaajien ja suunnistajien joukossa ol-
lut jo pari vuosikymmentä. Mutta lippukunnan 
Hopeisen Kiitollisuusmitalin Stepi on ansainnut 
aivan muilla ansioilla. Stepi on tehnyt arvokas-
ta työtä tukemalla ja valvomalla lippukunnan 
hallitusta tilintarkastajana jo useiden vuosien 
ajan. Tilintarkastajana Stepi on tarkka mutta 
reilu, monesti Stepi on löytänyt kuittipinosta 
jonkin pienen virheen joka on sitten saatu kor-
jattua. Toisaalta Stepin puoleen on aina voinut 
kääntyä hallinnollisissa tai taloudenpitoon liitty-
vissä pulmatilanteissa. Stepi on tilintarkastaja-
na ollessaan pystynyt omalla ohjaavalla toimin-
nallaan varmistamaan sen, että HeMe:ssä hal-
linto ja talous ovat pysyneet mallillaan.



Kiho 4-2009

15

LPK:n Hopeinen kiitollisuusmitali 
90: Hanna Holma-Kokkonen
Hanna on ollut aktiivisesti mukana Vanhem-
painneuvoston toiminnassa jo useita vuosia. 
Hanna on toiminut VaNen varapuheenjohta-
jana ja 26.10.2006 alkaen VaNen puheen-
johtajana. Hannan kanssa on erittäin miel-
lyttävää tehdä yhteistyötä ja toivommekin, 
että tämä suhde jatkuu vielä monta vuotta 
eteenpäin.

LPK:n Hopeinen kiitollisuumitali 
91: PHYK
Vuodesta 1999 eteenpäin on Itsenäisyyspäi-
vän juhla pidetty Pohjois-Haagan
Yhteiskoulun tiloissa. Yhteistyö on sujunut 
mallikkaasti ja edes eräiden nahkahanskojen 
kohtalo ei ole toimivaa yhteyttä tuhonnut. 
PHYK:in kanssa on ollut jatkuvasti luonteva 
yhteys kommunikoida ja sopia tilan käytös-
tä. Iso kiitos yhteistyöstä kuuluu erityisesti 
Sami Auersalmelle, joka on vuosittain ollut 
opastamassa ja auttamassa meitä tekniikan 
ja yleisten järjestelyjen kanssa.

Otso 7: Ilkka Haarlaa
Ilkka on ollut Vanhempainneuvoston jäsene-
nä vuodesta -94 alkaen, eli heti
ensimmäisen lapsensa HeMe:en liittymisen 
myötä. VaNe-uransa aikana hän on toimi-
nut VaNe:n varapuheenjohtajana ja vuo-
desta 2002 alkaen rahastonhoitajana. Tänä 
aikana Ilkka on vahvasti ollut mukana niin 
myyjäisten järjestelyissä kuin muutenkin ke-
hittämässä VaNe:n toimintaa. Ilkka on ollut 
kokenut tukipilari VaNe:n jäsenistön uudis-
tuessa viime vuosien aikana.
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Karusta ensivaikutelmasta huolimatta, tunnelma si-
sälle astuessa on lämmin. Käynnissä on JoNe. Kaik-
ki ovat kokoontuneet pöydän ympärille, ja johtajia 
onkin paikalla niin paljon, etteivät tuolit riitä kaikil-
le. Osa istuukin postin laatikoiden päällä.
Kokouksen lomassa tutkiskelen tiloja. Täällähän 
on eteisen ja isomman kokoustilan lisäksi tietoko-
nehuone, keittiö, ja vieläpä kylpyhuone! Tännehän 
voisi vaikka muuttaa asumaan. Tuttu kopiokone on 
jo myös ehditty siirtää komiolta tänne.
Tosin tila näyttää vielä aika kolkolta. Seinät ammot-
tavat tyhjyyttään eikä kaikkia tavaroita ole ehditty 
siirtää uudelle toimistolle. Kolo tuntuu vielä vieraal-
ta. Missä ovat ilmoitustaulut? Käyntivihko? Kotoinen 
kellaritunnelma?

Olen vasta toipunut vanhan Tilkan kolon menetyksestä, haavat vuotavat vielä avoimina, kun 
JoNe kutsutaan koolle uudelle toimistokololle. Se sijaitsee aivan vanhan kolon vieressä, seu-
raavassa talossa. Nyrpeänä käyn tätä uutta tulokasta kohti. Reitti uuden toimiston ovelle on 
mutainen, ja rakennuspeitteet lepattavat tuulessa oven kehyksinä.

MILTÄ NÄYTTÄÄ HEMEN 
UUSI TOIMISTO?

Huojennun nopeasti. Jo pelkäs-
tään tämän JoNen paikallaolijoi-
den määrästä voi ennustaa, että 
kolo tulee olemaan aktiivisessa 
käytössä. Se tietää sitä, että 
pian ilmestyvät huutomerkeillä 
varustetut ohjelaput ilmoitus-
tauluille, seka- ja paperiroskik-
set eteisen nurkkaan ja kahvin-
keitin keittiöön. Siivotut löytöta-
varalaatikot pursuavat kohta yli 
äyräidensä parittomista sukista 
ja lapasista. Eikä aikakaan kun 
sukat ovat pikimustat kolol-
ta lähdettäessä, ja että seinät 
ja hyllyt täytetään ikiaikaisilla 
kelo- ja pahkaesineillä. Uskoisin 
myös, että jääkaapista löytynee 
kohta viimevuotista kurkkusa-
laattia.
Huh. Ehdin jo pelästyä etten ko-
tiutuisi uudelle toimistolle. Mut-
ta aktiivisessa yhteiskäytössä 
syntyy vääjäämättä kotoisa tun-
nelma, se minkä takia me aina 
koloilla vietämme aikaa. Ehkä 
uudelle toimistolle kannattaa 
sittenkin antaa mahdollisuus.

Teksti: Hani
Kuvat: Laku
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Jokasyksyinen kisailu Wongoivan kallosta 
saa vartionjohtajat vuodesta toiseen pistä-
mään parastaan. Wongoivaa ei voiteta ihan 
noin vaan. Siihen vaaditaan perinteitä, mut-
ta myös uusia innovatiivisia ideoita. Tärkein-
tä on saada koko vartio toimimaan yhdessä, 
ja tietenkin pitää tolkuttoman hauskaa. Jos 
pisteidenlaskuun on uskominen,  kaikki He-
Men vartiot olivat onnistuneet näissä tavoit-
teissa mainiosti. Siitä kielii myös vartioiden 
keskeinen hersyvä huumori, jonka voi aistia 
ilmassa itsenäisyyspäivän juhlassakin.
Tänä vuonna yksikään vartio ei jäänyt kuin 
nalli kalliolle, mutta voittopa pamahti suo-
raan Naali-kalliolle. Tätä mahdollisuutta ei 
voinut missata, vaan on syöksyttävä juttu-
sille Naalien vartionjohtajien kanssa. Siiseli, 
Myyrä ja Emppu löytyvätkin pian pullapöy-
dän ääreltä ja voitonhuuma on käsin koske-
teltavissa. Ensimmäinen mieleen juolahtanut 
kysymys oli tietenkin klassinen nomiltänyt-
tuntuu-fraasi, johon sateli vastauksia kuin 
raketteja uutena vuotena. Kihertävän nau-
run lomasta bongasin ainakin seuraavat sa-
nat: ”sairaan hyvältä”, ”shokki”, ”upeelta”, 

”yllättyneeltä”. Kolmikko komppaa toisiaan 
kertoen, että voitto todellakin tuli yllätykse-
nä, eivätkä he olleet osanneet odottaa sitä.   
Naalineitokaiset tuumivat perinpohjaisen 
suunnittelun ja onnistuneen toteutuksen ol-
leen avaimia voitokkaaseen syksyyn. Syksyn 
parhaaksi anniksi todettiin Kasari Queen-
teemainen laavis, jossa vartsuilla oli haus-
kaa ja vj:tkin pääsivät nauttimaan työnsä 
hedelmistä. Intoa ja ideoita ei kyllä näiltä 
tytöiltä tosiaan puutu, nähtiinhän se jo rävä-
kässä The Kämppis –minielokuvassakin. Te-
kee melkein mieli palata vartsuikäiseksi, kun 
kuuntelee näiden neitien riemukkaita tarinoi-
ta. 
Naalikolmikon riemukkaat terveiset lähtevät 
Aijulle, Atelle, Toffelle ja Ollille. ”Nii, ja Jom-
pelle, kun se on niin söpö!”
Lämpimät onnittelut Naaleille ja toiminnan-
täyteistä tulevaa vuotta  kaikille HeMe:läisille 
toivottelee Kihon toimitus! <3

Teksti: Kirkku
Kuva: Laku

Wongoivan voittajat
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Nuuhku
Ei inspiraatiota. Aivot ihan tyhjänä. Päässä ei 
liiku yhtään mitään. Epätoivoisena alan nuuhki-
maan vanhoja Kihoja. Ei edelleenkään mitään. 
Löydän laatikon nurkasta erittäin pölyisen ka-
san vielä vanhempia Kiho-lehtisiä. Alan selaile-
maan niitä ja lueskelen vanhoja juttuja, onko 
täällä se inspiraatio jota odottelinkin? Jo heti 
ensimmäisestä Kihosta löydän itseni ensimmäi-
sen vuoden kolkkana. Kalastajalakki päässä, 
urheilulenkkarit sekä ruudulliset housut jalas-
sa, onko aika oikeasti mennyt jo noin nopeasti? 
Tuntui kun vasta eilen olisin ollut pikku kolkka 
kalastajalakki päässäni mutta jo nyt seisoin yl-
väänä partioasu päälläni edustamassa lippu-
kuntaa.  Näin se vaan menee. Pakostakin sitä 
rupeaa miettimään vanhoja aikoja.  Pitäisikö 
pyyhkiä pölyjä hieman useammin? 

Riepu

Itsenäisyys-juhlan jälkeen johtajien kahveil-
la löydän viimein aikaa haastatella Kolkka-
johtaja Hannes “Varjo/Hiukkanen” Kokkos-
ta hänen omassa kodissaan Olarissa. ( Sori 
Varjon ihailijat, en paljasta tarkkaa osoitet-
ta.)
Ikä, nimi ja partiossa vietetyt vuodet?
Hannes, 16 vuotta ja oon ollu partiossa 
8-vuotiaasta lähtien.
Et jaksa laskea vuosia vai?
En.
Varjostatko jotakuta Varjo?
En sattumoisin.
Tunnetko itsesi pieneksi Hiukkanen?
( Vaatimattomalla äänensävyllä) En.
Asteikolla 1-10, kuinka karvainen on 
kainalosi?
Viisi, nyt näin vaatimattomasti. Sama kuin 
keskiarvoni.
Olit luovuttamassa Pentti Arajärvelle 
partiolaisten joulukalenteria. Millainen 
oli Arskan kädenpuristus?
 Kuiva ja jäykkä. Se testasi jaksanko puris-
taa takaisin!
Heräät Tarja Halosen ja Pretty Puuman 
vierestä, mitä on tapahtunut?
Todennäköisesti Linnan Juhlien jatkot…
Terveiset?
Kiitos mun faneille kun olette jaksaneet muo 
näiden vuosien ajan!

Kihokasvo
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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

- Kaivaako Myyrä Puun alle koloa?
- Kolkkatoiminnassa Kauhun tasapaino: kun 
Martat antavat anteeksi, voimme taas suu-
tuttaa Viirin.
- Nyt kaikki teelle Kallioon, Hani ja Toffe tar-
joavat!
- Kiista yltyy: Rahoitettiinko myös kohuttu   

itäeurooppalainen ratsastusvideo tuppeensa-
hatuilla rakennuspuilla?
- Illat pimenevät, illat kylmenevät. Missä vii-
pyvät ompelujambasterit?
- Aktiiviset partiolaiset viettävät ensi kesän 
joko Sveitsissä, Narniassa tai Ydinsodan jäl-
keisellä planeetalla.
- Ihmeiden aika ei ole ohi! Pulla ei loppunut 
itsarissa kesken. (Mutta kahvi loppui.)
- Voi kiveenkin kiintyä!
- ”Anni on nopee, Helena helppo.” -Sun-
nuntai
- Riepu ja Kyy tekstailee, salainen tekstari?
- Amaryllis Hapsutin?
- Marjo/Puu on uusi unelmien poikamies.
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HUOM!
Osoitteemme on muuttunut, uusi osoite on:
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