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Kesä on kuumimmillaan ja takana on jälleen
kerran tapahtuma –ja elämysrikas partiokevät. Mikä tapahtuma tai mikä osa tapahtumaa on jäänyt sinulle erityisesti mieleen
menneestä keväästä? Itselleni mieleen ovat
jääneet ainakin PäPan järjestämä Skuttaviikonloppuleiri Kaisaniemen puistossa partioviikolla, Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiön
valtuuskunnan
ensimmäinen
kokous sekä sateinen ja vaativa Jukolan viesti.
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Syksyllä lippukuntamme kokee rakennemuutoksen, kun uusi Jermuikäkausi aloittaa toiKiho 2-2010

mintansa. Suomen Partiolaisten ohjelma –ja
ikäkausiuudistuksen myötä päädyimme johtajaneuvostossa siihen, että Jermuikäkausi voisi antaa lisäpontta pyrkimykseemme tehdä
erähenkistä partio-ohjelmaa. Jermuikäkausi
sijoittuu nykyisten kolkkien ja vartioikäisten
väliin kaksi vuotta kestäväksi ikäkaudeksi.
Näin ollen kolkista viimeinen vuosi ja vartioikäisistä ensimmäinen vuosi vietetään ensi
syksystä lähtien Jermuissa. Myös nykyistä
partio-ohjelmaamme, Ruskeaa Linjaa, tullaan muokkaamaan ja jalostamaan vastaamaan uusien ikäkausien tarpeita.

Mitä muuta HeMessä tapahtuu? Kesän lopuksi lähdemme koko lippukunnan voimin yhteiselle Narnia 2010-kesäleirille Teijoon, Onnelannummen maastoihin. Kesäleirit ovat
ainakin itselleni juuri niitä tapahtumia, joista
usein jää lämpimimmät ja mieleenpainuvimmat muistot. Jokaisesta leiristä ja vaelluksesta vuosien varrelta on jäänyt omat muistonsa ja omat juttunsa, eli ns. ”leiriläpät”, eli
lentävät lauseet. Sloganit, joita sitten toistellaan pitkin vuotta Kimparilla ja muissa lippukunnan tapahtumissa ja nauretaan räkäisesti
päälle.
Toivottavasti Sinäkin olet tulossa rikastuttamaan elämyspankkiasi Narnia-kesäleirille.
Nähdään ainakin 1.8. vierailupäivän iltanuotiolla!
Vasemmalla,
Puuma

K a n s i

Ryhmä moldovalaisia virkamiehiä kansallispuvuissaan on saapunut koulutusmatkalle
Suomeen. Virkamiesten lapsille (myös kansallispuvuissa) on sillä aikaa järjestetty turistikävely nelijonossa pitkin Helsingin historiallista keskustaa.

Kuvaaja:
Wirkku
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SuSa:n retki

Lähdimme perjantaina rautatieasemalta kohti
Kirkkonummea. Meitä piti olla kaksi ryhmää,
mutta kun teko syitä sateli, me Hiski, Siiri,
Mario, Matti ja Tatu lähdimme yhtenä ryhmänä.

teksti: Mario
kuvat: Toffe

Tulimme kirkkonummelle 19.00 jälkeen ja
odottelimme siellä mäkkärissä että Toffe ja
Lohi tulisiva hakemaan meidät sieltä.

11.11.-11.11.2010

Kun he tulivat menimme prismaan ostamaan
ruokaa jossa meille sanottiin että miedän piti
suunnitella jotain ruokia ja heti mieleen tuli
MIILU!!! Sitten kun olimme lähteneet prismasta siihen aikaan kun se meni kiinni niin
suuntasimme kohti tuntematonta Lohen ja
Toffen kyydillä.
Yövyimme ekan yön kymppiteltassa kaminan kanssa jottei kenellekkään tulisi yöllä tylsää. Ja oli ihan lämmin yö.
Lauantaina heräsimme aamulla ja söimme
aamupalan. Meillä oli ohjelmaa joka oli hauskaa ja tehtäviä ym. koulutusta ja leikkiä.
Aamulla oli myös rastirata, se meni hyvin.
Yövyimme toisen yön jossain Siuntiossa päin
toisen erikoisen lippukunnan ´´kämpällä´´
ja kaikilla oli mukavaa.
Sunnuntaina heräsimme, söimme ja siivosimme ja minä (mario) ja Tatu jouduimme
lähtemään riparitapaamiseen, joten loppupäivä meni ihan hyvin siivoitessa ja kotimatkalla.
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kuvat SuSa:n retkeltä

LKM I & II
16.-18.4.2010

Ja niin oli jokakeväisten luokkamerkkien suorittamisen aika tullut. Tällä kertaa meitä oli
sangen suuri joukko, mutta se ei menoa hidastanut. Lähtö oli tuttuun tapaan Komion
kololta, jossa suoritettiin kirjallinen osuus.
Kirjallisen jälkeen meidät jaettiin ryhmiin ja
ryhmittäin alkoi valuminen bussiin ja sillä
Kimparille. Bussi pysähtyi Karpintillä, josta
jatkoimme kävelemistä ensimmistä rastia
kohti. Hetken kävelyn jälkeen rasti tulikin.
Tämän EA-rastin jälkeen matka jatkui sivutietä pitkin ja mäkeä ylös siirtymäkaltseille,
jossa myös vietimme yön.
Aamulla herättyämme aloimme vähitellen
vetäytyä Kämppää kohti. Kämpällä söimme
aamupalan. (Tässä vaiheessa huomauttaisin, että kirjoittajan muisti on iän myötä alkanut hapertua, joten pahoittelen jos jotakin
tärkeätä jää kertomatta.) Aamupalan jälkeen
lähdimme luultavasti tekemään rasteja. Jossain vaiheessa oli lounas. Illalla oli vuorossa
kätevyys: tällä kerralla se oli tikapuut. Kakkosten piti tehdä se yhdellä lohenpyrstöliitoksella ja kahdella pukkiköytöksellä. Ykkösillä oli
sama, mutta kahdella lohenpyrstöliitoksella
ja tuella. Illan mittaan väkersimme kätevyyksiämme ja vihdoin tuli päivällinen. Päivällisen
jälkeen tytöt menivät saunaan, ja sitten pojat. Suuren osallistujamäärän takia saunassa
oli sangen tiivis tunnelma. Kun kaikki olivat
saaneet saunottua ja viimeisteltyä kätevyytensä, oli aika kääriytyä makuupussiin.
Retkemme viimeiselle päivälle oli jätetty kakkosten suunnistus. Radan suunnittelivat ykköset, mutta rata ei ollut kovin haastava.
Suunnistuksen jälkeen ilmoitettiin läpipäässeet, ja lähdimme vähitellen Futarille. Futarin
juurelta osa lähti kyydeillä ja osa kävellen
kotiin. Näin oli tämänkeväiset luokkamerkit
saatu suoritettua. Kiitokset kaikille mukana
olleille ja onnittelut läpipäässeille.
teksti: Haukka
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Oravanpoikien kämppis

19.-21.3.2010

Saavuttuamme kämpälle ja lähtiessämme
hakemaan vettä, selvisi meille eräs talven
hyvistä puolista. Mäki on helppo mennä alas,
kun voi vain istua maahan drymaxit jalassa
ja liukua alas. Ylöspäin ei sitten ollutkaan
niin helppoa mennä, puhumattakaan veden
saamisesta jään alta. Perinteiseen tapaan
perjantai -illan kruunasi lämppärit ja ketsuppia poskilta vielä nuoleskellen kämppä vaipui
uneen.
Lauantai alkoi surullisissa merkeissä, sillä
siniristilippu jäi kämpän hyllylle lipputangon
narun puuttumisen johdosta. Onneksi maukas puuro sai mielet taas piristymään ja kolkat lähtivät testaamaan suunnistustaitojaan.
Kun kaikki olivat rastit löydettyään palanneet
ja täyttäneet vatsansa ruoalla oli vuorossa
retken kohokohta: PANKIN RYÖSTÖ! Eikä
siitä sen enempää. Onneksi tämän hyvän
työn ja pienen riehumisen jälkeen päästiin
saunaan pesemään hien ja jonkun muunkin
hajut pois. Puhtaina, kylläisinä ja Prinssi
Kaspianin saattelemina kämpän lavereilla
nukkujista alkoi kuulua kuorsaus-kuoron sulosävelet.
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Sunnuntai, retken masentavin päivä, koitti, ja
siivouksen jälkeen ei paljoa enää ehdittykään
tekemään. Lounaan jälkeen oli edessä taas
jään ylitys ja viimeiset vilkutukset kämpälle.
Kyydit veivät koko retkiväen koteihinsa, joissa kukin teki mitä ikinä tekikin.
Teksti ja kuva: Ninni

Ujohkon pyöräseikkailu
13.5.2010

Mysteerinen retkemme alkoi Komiolta, jonka
edustalla oli jos jonkinmoisia ratsuja. Löytyi maastopyörää, mummopyörää ja jopa
keskeltä kätevästi taittuva Jippo. Saimme
kuulla edessä olevan pyöräsuunnistusta, joka
käytännössä oli pyörimistä ympyrää keräillen
numeroita reitin varrelta mahdollisimman nopeasti.
Matkan varrella oli levähdyskohtia /rasteja,
joissa mm. pelattiin frisbeegolfia (lopuilla rasteilla allekirjoittanut ei valitettavasti käynyt
sillä, kröhöm, käytti parinsa kanssa oikoreittejä).
Pitkän pyöräilymatkan ja seikkailun Talin ja
Kuusisaaren metsissä jälkeen me kilpailijat
saavuimme kukin milloinkin Tapiolaan. Siellä
meitä odotti maittava ateria ja löylyt teekkareiden saunassa. Saimme myös kuulla
jännittävän kisan tulokset. Koko sijoituslista
jääköön nyt mainitsematta, ettei häviäjille
tule paha mieli mutta Ninni ja Almi saapuivat
pienen fuskun takia maaliin ensimmäisinä ja
Puuma ja Marja olivat kokonaisuudessa parhaita.
Vaikka puolentoistatunnin kokonaistavoiteaika jäikin kaikilta saavuttamatta, oli retki kuitenkin onnistunut, eikä seuraavana
päivänä jalkoihinkaan sattunut niin paljoa,
kun olisi voinut kuvitella.
Teksti: Ninni
Kuva: Laku
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City-leiri puistossa
eli Skutta 24.-25.4.2010

Yöpyminen Kaisaniemen puistossa kuullosti
jännittävältä, ja niinpä päätimmekin johtajaneuvostossa osallistua PäPan järjestämälle
Skutta-kaupunkileirille.
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Kuulaana huhtikuisena lauantaiaamuna tapasimme Kiasman edessä, josta suuntasimme
Kaisaniemen puistoon. Tuntui epätodelliselta
olla menossa partioleirille viiden minuutin
metromatkan päähän kotoa, mutta pj-telttaa
pystytellessä havahduin todellisuuteen. Hemen teltta nousi kentälle nohevasti ensimmäisten joukossa, mutta pikkuhiljaa kentälle
alkoi valumaan partiolaisia kuin sieniä sateella. Lounasta kyhätessämme kenttä olikin
jo täynnä telttoja. Trangioilla tehty poropata
olikin monille jo tuttu piirileiri Aihkilta, mutta
itse en tätä lipstikalla maustettua herkkua
ollut vielä itse saanut kokea; nam!
Kiho 2-2010

Lounaan jälkeen vartsut ja Varjo lähtivät
seikkailemaan tarpojien rastiradalle ja me
Puuman kanssa päädyimme suomenruotsalaisten kanssaveljiemme järjestämän radan
rastimiehiksi. Auringonpaistaessa olikin jo
tullut lämmin joten suuntasimme Jäähallille
viilentymään till kontrol 4. Rastilla tarpojien
tehtävänä oli mätkiä mailalla (klubba) kiekkoa (puck) yrittäen kaataa mölkkyjä. Yllättävän monet rastille saapuvista tarpojista
puhuivatkin ruotsia, joten päivän aikana
sai ihan kunnioitettavan kielikylvyn. Vähän
kosteampi kylpy seurasi jään sulaessa päivän
aikana..
Kylmissämme pakkasimme mölkyt ja suuntasimme takaisin leiriin, missä vartsuilla olikin
jo päivällinen tekeillä. Epäonnisten kokkien
ansiosta päivällinen oli maustettu sinolilla,

joten lähdimme porukalla kahville. Leirikahvilassa kuuminta hottia oli lipstikan värinen
hattara ja munkkikahvit. Muutama hassu tuttukin liittyi mukaan kahvihetkeemme. Kahvila
oli kätevästi leirin ulkopuolella, joten kenellä
tahansa oli mahdollisuus nauttia pannukahvia ja vaikka ohessa ilmoittaa lapsensa Hemeen (tai johonkin muuhun lippukuntaan)..
Illan kruunasi Töölönlahden amfiteatterilla
järjestetty iltanuotio. Ohjelmassa oli hilpeää
yhteislaulua, ”uusia” sketsejä, leviävä nuotio, nautinnollisia laululeikkejä ja raikuvaa
huutamista. Joidenkin vanhemmat ja ystävät
(+PS) saapuivat myös paikalle ihastelemaan
iltanuotiota. Iltasella saimme vielä hodareita. Monet hengailivat pidempäänkin, mutta
hemeläisten teltta hiljeni pian kymmenen
jälkeen. Yöllä jännitystä lisäsivät kuulutukset (T-juna Riihimäelle lähtee raiteelta 5..) ja
ruosteisten raiteiden sihinä ja kolina. Jännitystä ei vähentänyt se, että jo kevääksi kuviteltuna huhtikuun loppupuolella lämpötila
laski yöllä nollan tietämille.
Aamulla vedettiin puurohetket nassuun, kasattiin teltat ja lähdettiin Finlandiatalolle
valmistautumaan paraatiin. Skutta oli onnistunut partioleiri ja mieleenpainuva kokemus;
muutaman vuoden kuluttua uudestaan!
Teksti ja kuvat: Toffe
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PAM PAM PAM!
25.4.2010
Papparappapaa-parapparappaa-pampampam! Päässä soi sisäinen paraatirumpu ja jalat takovat keskustan katuja. Keväinen Helsinki näyttää parhaita puoliaan ja aurinko mollottaa
täydeltä taivaalta. Ihmiset ovat innoissaan ja kerääntyvät katsomaan ja kannustamaan vaikka valtaisa marssiva joukko sekoittaakin sunnuntaisen aamuliikenteen. Taisittekin jo arvata
mistä kevään merkistä tässä on kyse. No partiolaisten perinteisestä paraatista tietenkin!
Vuosi toisensa jälkeen HeMe on säväyttänyt särmillä rivistöillään ja reippaan kokoisella paraatiosastollaan. Tämä vuosi ei poikkea edeltäjistään, vaan sunnuntaina 25.5.2010 kaikki pienimmistä kolkista alkaen röyhistävät ryhtinsä ja tamppaavat jalkoja yhteen tahtiin. Tänä vuonna HeMe teki vaikutuksen myös Esplanadin varrella ihmetelleisiin turisteihin, joista eräskin
totesi seuraavasti ”Well that was really something!” Me ollaan Heee-eee-eee eeeMe… huudot
raikasivat ja metsänkävijät ottivat mittaa toisistaan mänkijähuudoissa, eikä siinä meiningissä
huomannut edes rytmirummun puuttumista. Loistava päivä, ja ensi vuonna uudestaan!

Teksti: Kirkku
Kuva: Wirkku ja Anita Pankka
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Paraatissa myönnettiin myös yhdelle hemeläiselle, Latelle, I-luokan Mannerheimsolki.

Lauri liittyi HeMeen yhdeksänvuotiaana kolkkiin isänsä jalanjäljissä. Jo pienenä kolkkapoikana Laurissa oli aistittavissa suuri innostus partiota kohtaan – Lauri oli joka ikisessä tapahtumassa ja myöhemmin hän toimikin kunniakkaasti omassa kolkkaparvessaan pivonjohtajana.
Laurin kohdalla lause ”kolkasta johtajaksi” pitää enemmän kuin paikkansa. Vartionjohtajana
Lauri toi oman Hukat-vartionsa toimintaan uusia näkökulmia ja toimintamalleja, järjestäen
vartiolleen melontavaelluksen, extremelaavuretken sekä luotsaten vartionsa Vongoivan kallon (aktiivisuus –ja toimintakilpailu) voittoon. Lauria ei perinteet tai vanhat toimintamallit
hetkauttaneet, vaan hän teki asioita, joita itse piti tärkeinä ja innostavina. Nuorena johtajana
Lauri toimi pääasiassa vartioikäisten puolella toimien ensin vuoden joukkueenjohtajana ja
myöhemmin veljesjoukonjohtajana. Veljesjoukonjohtajana Lauri oli mukana päivittämässä
HeMen vartio-ohjelmaa (Ruskea linja) sekä kehittämässä KiKan (veljesjoukon johtoryhmä)
toimintamalleja lanseeraamalla kummitapaamiset, joissa joukkueenjohtajat tapaavat vartionjohtajia, jotta VJN:stä saatiin toiminnallisempia ja tehokkaampia. Edellä mainittu järjestelmä on edelleen käytössä lippukunnassamme.
Ennen armeija-vuottaan Lauri ehti olla kouluttajana PäPan PJ-peruskurssilla, josta voidaan
katsoa alkaneen Laurin kiinnostus partiokouluttamista kohtaan. Armeijavuoden aikana Lauri
käytti pienimmätkin loma-aikansa partioelämään ja reserviin päästyään Lauri tuli lippukuntaan ryminällä. Laurin johdolla on HeMeen peustettu uusi UJohKo-kilta (Urheilu, johtajahuolto
–ja koulutuskilta), joka huolehtii lippukunnan johtajiston hyvinvoinnista järjestäen johtajahuoltotapahtumia ja vastaa lippukunnan urheilupuolesta sekä kouluttautumisesta.
Laurin toimintaa ohjaa tarve saada siirrettyä omaa ammattitaitoa nuoremmille polville ja
nähdä nuorten ottavan vastuuta turvallisessa ympäristössä ja siten kasvaa ihmisinä sekä
johtajina. Turvallinen ympäristö tarkoittaa Laurille hyvää koulutusta ja pestin aikaista tukea.
Täten Lauri toteuttaa pyyteettömästi partioihanteiden ja partiomenetelmän viitoittamaa tietä
varmistamalla, että häntä nuoremmillaan olisi mahdollisimman hyvät oltavat lippukunnassa.
Lauri on kypsynyt ihmisenä ja partiolaisena selkeästi viimeisimpien vuosien aikana. Partioaatteet ovat todella iskostuneet Laurin arvomaailmaan. Laurin kanssa käydyt keskustelut partion
arvomaailmasta ja aatteista saattavat useinkin venyä yön pikkutunneille asti johtuen dialogin
kiihkeydestä tai Laurin ajoittain temperamenttisesta luonteesta. Lauri on kiistattomasti yksi
tämän hetken suurimmista vaikuttajista lippukunnassamme ja on vaikea kuvitella HeMe ilman Lauria – tai Lauri ilman HeMeä.
Kiho 2-2010
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Kiho numeroina
Oletko ikinä miettinyt, paljonko Kiho todella maksaa ja miten se kustannetaan?
Tässä hieman lukuja helmikuun vuosikokouksen tilinpäätöksestä (luvut vuodelta 2009):

kuva Skutasta (Puuma)
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tue Kihoa maksamalla
Kihon kannatusmaksu!
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Kolkkien toiminnanlopetus
26.5.2010

Kuva on kolkkien itse ottama kevään luontoparvi-illassa

Noin kello kuusi eräänä sateisena iltapäivänä
kerääntyi joukko kolkkia Komion pihalle. Sateesta huolimatta mielet olivat korkealla ja
ilmassa kesän tuntua. Oli siis aika taas lopettaa viikoittaiset parvi-illat tältä keväältä.
Kentällä Kolkkia odottivat monet haasteet.
Joukkueittain heidän piti selvitä muutamia
palikoita apuna käyttäen vaarallisen mielikuvitus suon yli, muodostaa patsaita mm. aterioivasta leijonasta ja kuolleesta kirahvista
sekä haastaa toinen joukkue kaikkien taistojen äidissä, tankkiksessa. Koitosten loputtua
ja tasaväkisyyden vuoksi avoimeksi jääneen
kisan päätyttyä, oli aika siirtyä sisään.
Sisällä leikittiin tyynyleikkiä alias tuolileikkiä
tyynyillä. DJ:n virkaa toimittivat mm. Tiku
ja Voltti. Lopuksi kerrattiin vuoden parhaita
hetkiä, jotka toisille olivat suklaapisaroiden
syönti ja toisille talviretki. Yhdessä asiassa
oltiin kuitenkin yksimielisiä: Narnia tulisi olemaan kesän kohokohta.
Teksti: Ninni
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Vartsujen toiminnanlopetus
ja lpk:n suunnistusmestaruuskisat
2.6.2010
Tänä vuonna vartsujen toiminnanlopetuksessa oli ohjelmassa suunnistusta keskupuistossa, eli perinteinen jytä. Näin tapahtui:

estyi koko ajan vain enemmän ja pian olikin
aika sisaruspiirin. Tämän jälkeen lähdimme
jokainen kohti kotejamme. kiitos vuodesta.

Kauniina kesäkuisena keskiviikkona pienehkö, mutta sitäkin iloisempi lauma vartioikäisiä
kokoontui tillikalle 17 aikoihin.

Teksti: Hiskuri
Kuva:

Tapailimme partiokavereita ja pian lähdimmekin Aten ja Kyyn johdolla kohti keskuspuistoa.
Matkalla nappasimme muuan nuoren mopoilijan mukaamme. Pienen ylimääräisen mutkan jälkeen löysimme oikean paikan jossa
Lari odottikin jo. Pienen hääräyksen jälkeen
pääsimme kukin vuorollaan, kuka millekin
radalle suunnistamaan. Vauhtia pidettiin eikä
naarmuilta taikka eksymisiltäkään säästytty.
Parikymmentä minuuttia ensimmäisen lähdön jälkeen alkoi nuorukaisia ropisemaan
maaliin. Myös keksejä ostamaan lähtenyt
Atte toi kauniimpaa sukupuolta edustavia
henkilöitä paikalle. Seurasi ultimatepeli jonka
aikana kuitenkin naisten huomio herpaantui
täysin muuhun. Kun pojat olivat kyllästyneet
ultimateen ja tytöt futiksen pelaajiin, oli vuorossa perinteinen hullujenhuone. Väkeä ilm-
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Kihokasvo

Rölli
1.

Nimesi, ikäsi ja partiossa vietetyt vuotesi?
Ronja Rölli Uusitalo. Täytän 11 päivän päästä viisitoista.
Partiovuodet *pitkä hiljaisuus*, Tulin partioon tokalla
luokalla ja nyt menen yhdeksännelle.

2.

Millainen on töllisi, Rölli?
Herrasmainen

3.

Asteikolla 1-10, kuinka rasavilli olet?
Kahdeksan.

4.

Mitä nimitystä käytät vuoden 1977 tapahtumista?
Vuoden 1977 tapahtumat.

5.

Mikä on kesän kuumin partioasu?
Legginssit ja joku ällö paita

6.

Entäs juoru?
En tiedä…

7.

Keille haluat lähettää terveisiä?
Tiksulle ja Selviytyjälle!
haastattelu: Ninni
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Rakkain HeMe-Karhu,

Parahin Pitkähiuksinen,
Ongelmasi on kovin yleinen. Itsekin muistan kun
teinikarhuna turkkini tuppaantui likaantumaan
niin kovin nopeasti. Esitänkin tässä sinulle kolme
vaihtoehtoa pulman ratkaisemiseksi:
1. Pidä pipo päässä. Ongelmatilanteita ovat tietysti lipunnosto sekä ruokailut. Näinä hetkinä voit
piilotella puun takana.

Minulla on pieni, mutta kiusallinen
ulkonäköön liittyvä ongelma. Se
ei varsinaisesti ehdi kiusata lyhyillä retkillä, mutta leirillä ongelma
on jo esillä. Hiukseni nimittäin
rasvoittuvat nopeasti, eikä leirillä
ole kovinkaan usein peseytymismahdollisuuksia. Mikä neuvoksi,
kun tuntuu että kutreistani voisi
puristaa paistoöljyt trangialle?
T: Pitkähiuksinen

2. Kuivashampoo on tullut jo monelle tutuksi, ja
tätä kätevää (vaikkakaan ei kovin huokeahintaista, saatikka helposti pakattavaa) tuotetta voi
ottaa myös leirille mukaan, ellei välitä muiden
nirppanokka-heitoista.
3. Rehellisesti sanottuna helpointa olisi ehkä
kestää kuontalon hetkellinen likaisuus saunakertojen välissä. Sitäpaitsi lippukunta säästää ansiostasi rypsiöljykuluissa.
Rakkain terveisin,
HeMe-Karhu

Ongelma? Pulma? Murhe? Vai vain tarve avautua? Avaudu HeMe-karhulle lähettämällä
asiasi osoitteeseen kiho@heme.partio.net, niin ongelmasi on ratkaistu!
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Kiho 2-2010

Kolkkien Kuvakulma
Kevään aikana kolkat ovat toimineet sekä malleina, että
kuvaajina. Oravanpoikien parvi-illassa kolkat saivat
hetken eläytyä patsaiden maailmaan. Heidän onnekseen kolollamme ei ole puluja.

Mitä hirmutekoa kuvaakaan tämä patsas?
Rikkis ja Jomppe ovat osa Murha yrityspatsasta.

Ode on ikuistanut juoksija Usain Boltin.

Omppu on litistynyt lihapulla.
Patsaiden tekoprosessikaan ei ollut tylsää puuhaa. Kuvassa
koko parvi villinä.
teksti ja kuvat: Ninni
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Jermuretki järjestettiin 14.-16.5. ja tässä sen kuvasatoa!

kuvat: Puuma
Kiho 2-2010
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VUOTEKNO
VUOKRAA
Tarjoamme vuokrattavaksi
Helsingin Hernesaaresta:
• Tuotantotilat 220 – 10 000 m2
• Varastotilat 220 – 10 000 m2
• Toimistot 10 – 300 m2
Lisätietoja ja kuvia netistä

www.vuotekno.fi
puh. (09) 3217 033

Kiinteistöt tuottavaan käyttöön
Tarjoamme kiinteistönomistajille kattavat vuokrauspalvelut.
Kaupallistamme vaajakäytössä olevat kiinteistönne
nopeasti ja tehokkaasti tuottavaan käyttöön.
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NUUHKIJA

Nuuhkija pysähtyi kevään lopussa pohtimaan
useaankin kertaan suhdettaa harrastustoimintaan ja erityisesti partioon. Pohtimisen
aihetta toi varsinkin se, miten harrastusten merkitys ja niille uhrattu aika vaihtelee
elämäntilanteen ja -vaiheen mukaan.
Ehtimiseen asti kuulee hoettavan, kuinka
partio on muutakin kuin harrastus: se on
elämäntapa. Partion kohdalla tuo lause ehkä
käykin paremmin järkeen, kuuluuhan partioon sosiaalisen ulottuvuuden ja metsä-elementin lisäksi kaunis aate, jota myös pyritään
toteuttamaan käytännössä. Mutta eikö sama
päde moneen muuhunkin harrastukseen?
Eikö joukkueurheilusta löydy samanlainen
kokonaisvaltainen elämäntapa? Eivätkö pianonsoitto tai ratsastus voi muodostua yhtä
merkittäviksi yksilön koko elämänfilosofian
kannalta? Ongelmat alkavat, kun harrastuksen ainoana mahdollisena harrastustapana
nähdään kokonaisvaltainen elämäntapa. Silloin ne, jotka eivät olisi ihan valmiita antamaan kaikkeaan, alkavat tuntea itsensä
ulkopuoliksi. Mikäli ne ihan parhaat kaverit
eivät löydy huiviinpukeutuvien riveistä, lopettaa moni nuori vartiolainen ja johtaja partioharrastuksen. Elämässähän tuntuu olevan
niin paljon muutakin: on koulua, töitä, ystäviä muista piireistä, jopa – luoja paratkoon
- muita harrastuksia!

Nuuhkijan omassa elämässä partion merkitys on vaihdellut laidasta laitaan: välillä se
on ollut viikon kohokohta ja toiminnan keskus, välillä taas melkein pelkäksi velvollisuudeksi kutistunut osanen. Syy siihen,
miksi partioharrastus on kuitenkin pysynyt
mukana kaikissa elämänvaiheissa tähän
asti, on lippukunnan tarjoamassa mahdollisuudessa suhteuttaa osallistuminen senhetkisiin voimavaroihin. Koko elämäänsä
ei tarvitse paahtaa aktiiveista aktiivisimpana: abikeväänä energiaa on vähemmän
kuin yläasteella, mutta opiskelujen keskellä
pesti tai leirilläolo voi olla henkireikä kaiken
”muun elämän” paineen keskellä. Tärkeää
on kuitenkin ymmärtää käyttää tätä mahdollisuutta, ja suhteuttaa oma partioharrastuksensa. Se on aina parempi vaihtoehto kuin
loppuunpalaminen tai lopettaminen.
Nuuhkija
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Puiden välistä

-

Alatyyli-Aimola
Kiitos Amaryllis näistä vuosista HeMe:ssä, on ollut ihanaa <3<3 pus!
Itä-Eurooppalaisen ratsastusvideon kuvaukset alkavat Sveitsissä
Jukolassa sade meni puiden väliin
Kohta koko HeMe astuu kaappiin – mutta tuleeko kukaan ulos?
Kuka samoilee syksylä ja missä?
Keiju liitelee ja Lohi uiskentelee pois KiKasta, kiitos pitkäaikaisesta panoksesta!

Mainosta Kihossa!
Nyt sinulla on tilaisuus mainostaa lehdessä,
jonka levikki on keskimäärin 520kpl ja lukijakunta kaikenikäistä. Tuet samalla nuorisotoimintaa. Ota yhteyttä toimitussihteeriin ja
sovi ilmoituksestasi!
Ilmoitushinnat v.2005:
1 sivu		
150 euroa
½ sivua
100 euroa
¼ sivua
50 euroa
Tarjoukset, mediakortit ja lisätedot toimitussihteeri Emmi Haarlaalta, kiho@heme.partio.
net
Muistakaa, että jokainen lippukuntalainen,
joka hankkii mainoksen, saa 20% sen tuotoista.
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Onnea ja menestystä uusille ylioppilaille,
Ninni, Cappe, Muikku ja Olle!

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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