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Suomen Partiolaiset päivitti edellisen kerran
partio-ohjelmaansa vuonna 1994 ja uudesta “ohjelma –ja ikäkausiuudistuksesta” kiiri
tietoa lippukuntiin vuonna 2007. Tavoitteeksi
SP antoi, että lippukunnat voivat ottaa uuden ohjelman käyttöön vuoden 2008 syksyllä, mutta kuitenkin niin, että sen toivotaan
olevan käytössä viimeistään vuoden 2010
aikana. Tieto keskusjärjestön uusista tuulista levisi nopeasti myös HeMeen ja siihen
reagoitiin asiaan kuuluvalla tavalla. Johtajaneuvosto päätti perustaa työryhmän, jonka
tarkoituksena oli selvittää paketti läpikotaisin ja työstää Mörisevälle Karhulle ja Johtajaneuvostolle selvityksiä aiheesta. Ja niin
kävi. Nyt on kaksi vuotta vierähtänyt tuosta
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hetkestä, jonka aikana asiaa on väännelty,
käännelty ja hinkattu työryhmissä, kokouksissa, Johtajaneuvostossa, Mörisevässä
Karhussa, puhelimitse, Kimparin saunan terassilla, saunassa ja ties vaikka missä. Nyt
raamit uusille toiminnoille ja asioille on määritelty ja itse ohjelmaa tullaan jalostamaan,
muokkaamaan ja kokeilemaan käytännössä vielä syksyn ajan kaikissa veljesjoukoissa, jotta voimme nähdä asioiden toimivan
konkreettisesti oikeissa tilanteissa. Ensi vuoden vuosikokous tulee käsittelemään lippukunnan uutta strategiaa, jonka osana ovat
muun muassa päivitetty Ruskea Linja (hemen partio-ohjelma).

Mikä sitten muuttuu? Itse käyttäisin mieluummin sanaa ”päivittyy”, koska perusasiathan eivät muutu miksikään, ne vain
päivitetään nykypäivän tarpeiden mukaisiksi. Ohjelma –ja ikäkausiuudistuksen taustalla on partioliikkeen tahto toteuttaa entistä paremmin tehtäväänsä lasten ja nuorten
kasvattajana. Tavoitteena on, että uuden
ohjelman myötä partio on entistäkin kiehtovampi ja kasvattavampi matka. Kasvatustavoitteissa on neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Uusi ohjelma tekee mahdolliseksi ottaa toiminnassa entistä paremmin huomioon ikäkausien nopeasti vaihtuvat tarpeet ja tämän vuoksi hemessäkin ikäkausiin tehtiin
muutoksia, mutta perusasiat pysyvät edelleen samoina. Kolkat ovat edelleen kolkkia
ja vartioikäiset vartioikäisiä, vaikka SP:ssa
ne ovatkin sudareita ja tarpojia. Joka kesä
on edelleen kesäleirit, vartioikäiset pitävät
edelleen vartioharjoituksia, joissa opetellaan
partiotaitoja ja opetellaan ryhmädynamiikan
ja toisen ihmisen kunnioittamisen saloja.
Halusimme vaihtaa joitakin nimityksiä, kuten Luotsi (ent. Joukkueenjohtaja) tai riihitys (ent. LKM) vain niiltä osin kuin näimme
sen tarpeelliseksi ja perustelluksi vaihdoksi.
On hyvä saada tuntea kuuluvansa johonkin
isompaan kokonaisuuteen (SP), mutta on ainakin omasta mielestäni tärkeämpää tuntea
kuuluvansa todella siihen ryhmään (HeMe),
joka on toiminnan ja omien partiomielikuvien keskiössä. Tätä yhteenkuuluvuuden ja
lämmön tunnetta kutsun hemeromantiikaksi, johon kuuluvat pivonjohtaminen, lyhtypolku ja torven perässä juoksentelu syysretkellä, mänkijähuuto ja se, että me nyt vaan
ollaan raudan lujaa porukkaa! Kyllä te tiedätte mitä minä tarkoitan.
Hyvää partiosyksyä kaikille!
Vasemmalla,
Puuma

P.S. Lisää tietoa ohjelma –ja ikäkausiuudistuksesta sivuilla 22-23 ja tietoa tullaan julkaisemaan syksyn mittaan myös lippukunnan sivuilla osoitteessa heme.partio.net.
Lisätietoja koko projektista saat osoitteesta
http://www.partio.fi.

K a n s i
Kuvaaja:
LAKU

Kun pikkupartiolaiset yltyvät liian villeiksi,
on joskus johtajan otettava käyttöön hyväksi todettu "roikota ja ripusta" -keino, jota
voidaan joissakin tapauksissa jatkaa muutamienkin päivien ajan. Jog sen sijaan ei joutunut riippumaan kuin yön yli, ja annettiinhan hänelle jopa iltapalaksi naposteltavaa
skronda-astiasta.
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Alpit
vaeltajien Sveitsi-projekti 10.-24.7.2010

Kymmenen vaeltajan voimin lähdimme 10.7.
Sveitsiin tavoitteena nähdä Alpit. Kolme kuukautta matkan jälkeen aika on kuultanut jo
muistot ja ensimmäinen mitä muistan on ne
Alpit.

Kun lento lähtee 6:40 lentoasemalta, niin espoolainen joutuu heräämään vähän ennen
neljää. Oma pakkaaminen oli jäänyt vähän
viime tinkaan, joten yöunta kertyi pyöreä
tunti. No, onneksi Helsinki - Berliini ja Berliini - Zürich välillä ehti hyvin nukkua menetetyt yöunet takaisin. Zürichin kentällä meitä
oli vastassa sveitsiläisen isäntälippukunnan
vastaanottodelegaatio,
jonka
auttamana
ja saattamana pääsimme junalla Kanderstegin partiokeskukseen. Matkan loppuosa
kulki vuoroin vuoren kyljessä, vuoroin tunnelissa vuoren sisällä. Meidän pysäkkimme,
Kanderstegin kylä 1200 metrissä, osoittautui
pieneksi erittäin idylliseksi alppikyläksi. Ja
mikä hienointa, partiokeskuksesta johtuen
siellä törmää kokoajan muihin huivikaulaisiin
ihmisiin.
Ensimmäinen kosketus Alppeihin päätettiin
ottaa huiputtamalla viereinen Gällehornin
huippu, 1934m. Se oli sopiva alku, kun gondolin kyydillä pääsi 1500m korkeudelle asti.
Vuoren laella näköalat olivat upeat ja olo oli
kuin maailman huipulla. Lähellä oleva puolitoista kilometriä korkeampi huippu vaikutti
vain karvan verran korkeammalta.
Muutama päivä myöhemmin aloitimme
toisen Alppien valloituksen suuntaamalla
Fryndenhytte-majatalolle, joka tulisi olemaan
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matkamme korkein kohta, n. 2500m. Kävely
laaksosta ylös paljasti monia vesiputouksia,
mutta vasta järvi Oeschinensee päästi kuultavan kohahduksen porukassa. Turkoosi järvi,
jota reunustaa yli kilometrin korkeat vuoret,
on aivan uskomaton näky. Tästä vielä kilometri ylöspäin ja oltiin Fryndenhyttellä. Hütte
on alppimaja vuoren päällä, josta ainoa tie
alas on meidän kulkemamme huomattavan
kapea ja jyrkkä polku.
Tarkoitus oli myös tarkastella Kanderstegin
laaksoa ilmasta käsin riippuliitovarjon varasta. Pilvet olivat eri mieltä ja hyppyaamuna
oli harvinaisen täydellinen pilvipeite, joten
riippuliito jouduttiin siirtämään ensi kesän
seikkailuksi. Peruuntuneen ohjelman tilalle järjestettiin puolen tunnin varoitusajalla
matka Sveitsin pääkaupunkiin Berniin junalla. Bernin historiallinen keskusta löytyy
UNESCO:n maailman perintökohde luettelosta, eli yksi uusi kohde nähty. Paluu Bernistä
ei minun ja Pekan osalta mennyt aivan nappiin, vaan hyppäsimme suoraan Kandersteginjunaan hyvissä ajoin ennen muita, mutta
joku päätti pysäyttää junan hätäjarrulla keskelle sähkötöntä raideosuutta, joten saimme
reilun tunnin ihailla tasaista peltomaisemaa.
Onneksi pieni myöhästyminen ei vaikuttanut
illalla koko 13 hengelle varatun fondueillal-

lisen onnistumiseen mainittavasti. Reissussa
oli siis mukana yhden illan ja yön verran ennätysmäiset 13 lippukuntalaista.
Extremeurheilu ei jäänyt pelkäksi haaveeksi,
sillä pääsimme Interlakenissa tutustumaan
raftingiin, eli koskenlaskuun kumiveneillä.
Jos televisiosta katsottuna homma vaikuttaa huimapäiseltä, niin sitä se myös on. Alppipurossa virtaava vesi on hyytävän kylmää,
ja parhaimmillaan kumivene lähes sukeltaa
vastaan tulevan kuohun alle. Puolen tunnin
laskun jälkeen kuitenkin kaikki olivat valmiita välittömästi uuteen kierrokseen. Minua ei
yhtään ihmetytä, miksi rafting-ohjaajat reissaavat sesongin mukaan maapallon puolelta
toiselle koskea laskemaan.
Toisen viikon matkasta vietimme isäntälippukuntamme kesäleirillä. Mistä erottaa
sveitsiläisen kesäleirin suomalaisesta kesäleiristä? Ainakin maisemista ja haikista. Kun
aamulla oli päässyt teltan ovesta ulos, niin
ensimmäinen näky oli niitty, jonka takana
kilometriä korkeammalla kohosi lumipeitteinen vuorenhuippu. Sveitsiläinen haikki oli,
no, mielenkiintoinen. Päivän verran kävelyä,
jonka jälkeen käydään laittamassa päivällinen jonkun paikallisen luona ja seuraavana
päivänä taas kävellään.
Kiho 3-2010
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Meille oli leirillä varattu ohjelmanumeroita
Suomi-tietoisuuden
levittämiseksi.
Väinämöisen palttoonnapit menivät huomattavasti paremmin kaupaksi sveitsiläisten keskuudessa kuin salmiakki. Myös mölkkyä ja
pesäpalloa piti testata. Molemmat pelivälineet
tehtiin totta kai paikan päällä riu’uista mahdollisimman autenttisen pelituntuman saamiseksi.
Muita mainittavia matkan aikana kerättyjä
kohteita ovat Italian puolella oleva Stresan
kaupunki, joka osoittautui lomakyläksi James
Bond -tyyliin, ja paluumatkalla tarkastettu
Zürichin keskusta, jonne kukin tutustui tavallaan.

Teksti ja kuvat: Laku

6
Kiho 3-2010

Itsenäisyyspäivänjuhla
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.
7
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Kaapin taakse ja takaisin -

lippukunnan yhteinen kesäleiri Teijossa

27.7. armon vuonna 2010 alkoi toistaiseksi vuosikymmenen paras kesäleiri; Narnia
2010.
Kesäleirille kokoontuivat sekä railakkaat kolkat, että vakavat vartiolaiset ja vaeltajat.
Leiripaikaksi oli valittu avara ja loistava alue
kuvankauniissa TEIJOSSA. Raksalle osallistuneet henkilöt olivat majailleet huudeilla jo
kaksi päivää, kun sitten loputkin vartsut ja
kolkat saapuivat. Pitkän, vielä kesken olevan
kesäloman johdosta kaikki partiolaiset olivat
hyvin levänneitä, paitsi Tupu joka nukahti jo
ennen ensimmäistä ruokailua. Ensimmäinen
päivä valui eteenpäin ja pian ahkerat vartsut sekä kolkat jyystivät jo omia leirejään.
Leiripaikka valmistelut sujuivat leppoisasti ja
joutuisasti eikä aikaakaan kun koittikin jo iltanuotio kalliolla jolla oli harvinaisen kauniit
näkymät. Iltapala tarjoiltiin heti nuotion jälkeen ja tämän jälkeen käytiin nukkumaan.
Välihuomautus: Tämä kirjoitus on sopulimainen näkökulma seuraavista 9:stä päivästä
(toimitus haluaa myös itse huomauttaa, että
teksti oli toimittajan käsiin saapuessaan YLI
NELJÄ A4-ARKKIA pitkä, josta karsittiin noin
¾ pois sopulimehustelua)
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päivä 1.
Heräsimme päivystäjä Toffen aikaiseen herättelyyn. Vettä satoi ja kaikkia sanalla sanoen
ketutti. Osasyynä tähän massiiviseen aamu
ketutukseen oli myös telttapaikkamme sattuminen niin kaltevalle kalliolle, että edes
kivet ja sammalet eivät pysyneet paikallaan.
Noh, siitä sitten vetäydyimme lipunnostoon
heräilemään. Söimme maittavan aamiaisen
Tuuan ja Jaanan grillistä ja tämän jälkeen
palasimme leireihimme toteuttamaan suurimpia visioitamme leirin ulkonäöstä. SopuKiho 3-2010

leiden leiristähän oli tulossa, ja lopulta tulikin
Teijon upein ilmestys vuosikausiin Tosin se
ei nauttinut ansaitsemaansa suosiota, mutta
joka tapauksessa kolmas leirihyttynen kuvaili
ilmestystä näin; “ Sopuleiden maskuliiniselta
leiripaikalta löytyi mm. erähenkinen (joskin
pimeä) telttakatos ja viihtyisä istumaorsi.
Omaperäiset sisustuselementit liittynevät
kuuluisaan sopuliperinteeseen.” Artikkeli jätti
kokonaan huomiotta mm. jylhän veturimme.
Loppupäivän aikana vielä präisäsimme oikein
olan takaa. Aloitettiin myös leirin ensimmäinen massamurhaaja jossa Hiskuri osoittautuikin hakaksi murhaamalla mm. kokeista sen
ärhäkämmän. Kaiken lisäksi iltapala kaakaoon taisi olla sekoittunut jotain mätää, sillä
usea vätti nähneensä yöllä varsin kummallista unta.
päivä 2.
Toinen kokonainen päivä alkoi kiireisissä
merkeissä kun joku teltassamme keksi, että
normaali herätysaika on jo ohitettu. Tosiasiassa herätystä oli lykätty oudoista unista
selviämisen johdosta. Kun sitten oltiin taas
heräilty lipunnostossa ja Hiskuri oli tappanut
Agaman selvisi meille tämän vasta sarastavan päivän suorastaan mahtipontinen ohjelma; kyseessä oli mysteeripäivä. Jo lipunnostossa kaikki leirin lapsoset jaettiin neljään
ryhmään. Sitten kiertelimme ympäri leirialuettamme ja lukuisten värikkäiden vaiheitten
jälkeen päädyimme safkaamaan hot dogeja
näkemisen arvoiselle urheilukentälle jonka
yleisökapasiteetti oli ainakin 50. Jatkettiinkin siitä sitten kukin ryhmä ajallaan Laurin
ohjaamalle ampumarastille jossa rastimies
itse otti kiihkeän kamppailun jälkeen Hiskurin
pois leikistä massamurhaajassa. Samoin
Hiskuri kohteli häntä. Matka jatkui kierrellen
kohti leiriä. Illalla oli ohjelmassa iltanuotio

joka kuitenkin vesittyi varsin lapsellisen vesisateen takia. Typistetyllä nuotiolla saimme
ihastella kuinka Valkoinen Velho päihitettiin
tanssimallla. Sitten nukkumaan.
päivä 3.
Kolmas kokonainen päivä alkoi märissä oloissa kun taivaalta tuli vettä kuin aisaa. Kolkilla oli oma ohjelmansa ja me vartiolaiset
keräännyimme supersalaiselle telakalle jolla
saimme tehtäväksemme valmistaa donitsit.
Ja hieno siitä tulikin. Siis sopuleiden kommunistisesta R/S Sopulinesta. Tästä loistoriesteilijästä löytyi muun muassa promenade
ja pallomeri (Agamalle). Työstettyämme
pari tuntia donitseja oli aika ruokailun. Kun
me sopulit olimme syöneet seurasi tapahtumasarja, joka lopulta johti suureen ja eeppiseen kokit vs. sopulit sotaan. Kun olimme
suorittaneet saamamme täysin aiheettomaan
tiskirangaistuksen (ja siitähän muuten kapinoitiin) oli aika lähteä leirin odotetuimpaan
päiväohjelmaan, eli olympialaisiin. Nämä Teijon olympialaiset olivat puna-armeijan kulta-aikaa. Vaiheikas kilpailu sujui tasaisena
aina viimeiseen lajiin asti, joka oli 100 m.
juoksu. Tässä lajissa kolkkapivolla terästetty
punainen sopulilauma vyöryi voittoon ja punakone ratkaisi olympialaiset itselleen. Veni
vidi vici. Olympialaisten aikana alkoi paikalle myöskin ilmestyä salaperäisiä varjoleiriläisiä seuraamaan touhujamme. Illalla oli

vielä markkinat varsin ärsyttävässä sateessa.
Markkinoilla suursuosion lunastivat täysin aiheetta Hukkien rasti jolla saattoi päästä kuvaan hukkien kanssa, ja Naalien “vastaamme
mihin vain” koju, josta ei saanut yhtäkään
kunnollista vastausta.
päivä 4.
Neljännen kokonaisen päivän ohjelmasta
vastasivat varjoleiriläiset .Ennen kuin päivä
varsinaisesti alkoi kohtasi sopuleiden leiriä suuri kunnia. Pitkälti loisteliaan olympiamenestyksen ansiosta puna-armeija jylisi
itselleen Iso-Hukan Viirin. Lipunnostossa,
suuren ilouutisen jälkeen leiriläiset jaettiin
ryhmiin iän mukaan. Kukin ryhmä edusti jotain Narnian ilmiötä. Ennen kuin lähdimme
paahtamaan ikuista rastirataa oli lupa hieman koristella itseään. Sitten koitti lähtö
rastiradalle. Rastiradalla pääsi kukin uiskentelemaan,
harrastamaan
kalliokiipeilyä,
osallistumaan suklaansyöntikilpailuun sekä
riehumaan useilla eri tavoilla. Välissä myös
syötiin. Kokoonnuimme päivän aikana tutuksi tulleissa ryhmissä lippuaukealla ja seurasi
ryöppy tehtäviä varjoleirin suunnalta. Oma
ryhmäni sai avuttoman gps:n avulla pyöriä
metsässä etsimässä jotakin mitä kukaan ei
tiennyt. Se kuitenkin löytyi Toffen suosiollisella avustuksella. Haahuilun jälkeen kokoonnuimme taas lippuaukealle josta shown
saattelemana siirryimme Teijo Beachile.
Saimme rannalta seurata kuinka kaksi tyyppiä mittelivät veneessä ja ilmapatjalla. Kun
tämä niskavillat nostattava mittelö oli käyty
koitti upea tortilla-ateria johon osallistui koko
leiri. Ilta tuli vastaan vääjäämättä ja ihmisiä
alkoi väsyttää. Ikiväsymättömät partiolaiset
paistoivat lettuja naalien veturin lämmössä
ja väsyneet partiolaiset painuivat pehkuihin
samalla kuunnellen varjoleirin bileistä kantautuvaa musiikkia.
päivä 5.
Koitti leirin odotetuin päivä; vierailupäivä.
Ravitsevan aamiaisen jälkeen päästettiin
nälkäiset sopulit ja pari muuta vartsua harmittoman suunistusradan kimppuun. Suunnistuksen jälkeen pääsimme saunomaan. Saunalla saimme uunituoreet leiripaidat, joiden
punainen värivalinta lämmitti kovasti allekirjoittaneiden sydämiä. Makoisan lounaan jälkeen alkoi leiriimme saapua vanhempia yhä
suurempien ja suurempien herkkusatsien
kanssa. Juhlat olivat suuret etenkin kolkilla,
mutta kaikkein vapautuneimpaan riemujuhlaan yltyivät sopulit, kun Toveri Haukka liittyi
takaisin joukkoomme. Siitä sitten käppäiltiin
nuotiopaikalle ihailemaan esityksiä suorastaan muikeassa ilta-aurnigossa. Kun kolkat
ja vanhemmat olivat poistuneet valloittivat
Kiho 3-2010
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sopulit estradin loistavalla joglööraus/sirkusmusiikki esityksellään. Iltanuotion aikana oli
myös havaittavissa sopuleiden toinen esitys,
joka yllätti jokaisen paikalla olevan. Kun iltanuotio oli ohi sykimme alas syömään iltapalaa. (HUOM! Seuraava osio sisältää juonipaljastuksia Narnia -kirjasarjasta)
Kun
jokainen oli saanut edes jotakin nassuun
hyökkäsi äkäinen joukko Telmarilaisia kimppuumme. Telmarilaiset pakottivat vartsut
maahan makaamaan ja sitoivat Aslanin lipputankoon. Telmarilaisten paettua pelastivat
uutterat vartiolaiset Aslanin ja hänellä oli jotain jokaista ilahduttavaa kertomista. Ja näin
alkoi tarina joka onkin jo ihan oma lukunsa,
nimittäin:
HAIKKI 2010 -joka me muuten henkisesti
voitettiin
Aslan julisti Haikin alkaneeksi ja ensimmäiseksi tehtäväksi saimme pistää telttapaikkamme telttatarkastuskuntoon ja pakata
rinkkamme haikkivarmaan kuntoon. Toinen
tehtävä - vieläkin aloituspisteessä - oli annetuista tarvikkeista valmistettava boffermiekka. Toffen vielä kähvellettyä laavumme
olimme valmiita jatkamaan matkaa. Laskimme R/S Sopulinen vesille ja se kesti vettä
paremmin kuin kenenkään muun. Valitettavasti R/S Sopulinen neitsytmatka jäi myös
sen viimeiseksi, sillä rannassa paatti piti purkaa ja pressua käyttää väliaikaismajoitteena. Yöauringon paisteessa patikoimme kohti
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seuraavaa rastia, jolta löysimme aurinkoisen
Aten ja kohmettuneen Hannan. Atella oli
meille hauska tehtävä ja pian olimmekin jo
talsimassa risukon läpi kohti yörastia. Kävelimme loppumatkan maantietä ja kääntyessämme parkkipaikalle jolla rasti olisi, meitä
vastassa oli joukko vihaisia telmarilaisia apinoita, joista yksi löi Hiskuria silmään. Telmarilaisilla oli sotkuisia parisuhdekiemuroita
ja lopuksi päädyimme tulokseen: tapa itsesi. Tämän mielialaanostattavan parisuhdeneuvon jälkeen pääsimme yörastille ja pistimme pystyyn väliaikaismajoitteemme, sekä
söimme hieman pinaattilettua Larin grillistä.
Sopulit ja Kumi ehtivät jo painua pehkuihin kun muut vartiot saapuivat märkinä ja
väsyneinä.
päivä 6.
Ensimmäisenä haikkiaamuna heräsimme Toffen toimesta, Lähtöajasta myöhästyimme
pikkuisen, annoimme hieman tasoitusta, kun
jalojakin olemme me sopulit. Moottoritie oli
kuuma ja onneksi me viisaat sopulit paahdoimme maantiellä ensimmäiselle rastille.
Hikisinä saavuimme hiekkakuopalle, josta
vielä puuttuivat kokonaan rastimiehet. Kun
sitten Kyykkäkin suvaitsi saapua, saimme
tietää, että kyseessä on suunnistusrasti. Pian
säntäsimmekin kukin omille teilleen jonkinnäköisen kartan kanssa.
Matkamme jatkui positiivisin mielin Teijon
kauniin metsän polkuja pitkin. Päädyimme
Larin ja Pekan erikoisjännälle rastille. Rastilla tarkoituksenamme oli tarkoitus jännempääkin jännemmin roikottaa Jogia ilmassa. Ja sehän onnistuikin ihan hyvin. Tämän
jälkeen oli meidän vuoromme käyttää Kultapossukerhon etuuksiin kuuluvia polkupyöriä,
vaikka olisimmehan me olleet nopeimpia ilman niittäkin. Polkupyörät siivittivät meidät
huimaan vauhtiin, ja seuraava rastihan olikin
ruokarasti Hanukan ja sairaan Epun johdolla. Taivallus jatkui lauleskellen ja syvällisiä
pohtien. Positiivinen joukkomme pääsi lyhyen
kävelymatkan jälkeen Juden melontarastille.
Nopeasti lastasimme kahteen kanoottiimme
rinkamme ja eipä aikaakaan kun Sopulit jo
viilettivät järven tyynellä selällä. Eipä kulunut
aikaakaan kun Tupun mielettömän merisuunnistuksen avulla olimmekin jo Teijo Beach
II:n kultaisella sannalla. Pidimme lyhyen
juoma- ja kuivalihatauon ja matka jatkui
jälleen kävellen. Löysimme piakkoin itsemme
hurmaavan Hannan luota kalliolta. Kyseessä
oli karkkiympyrärasti. Tepastelimme pitkospuilla varustellulla suolla ihanan Iipun luo.
Tällä rastilla oli tarkoitus ylittää puiden väliin
asetettu keppi. Tämähän meiltä ketteriltä
nuorukaisilta sujui fantastisesti ja pääsimme
pian jatkamaan kohti Larin ja Ravun pitämää

ea-rastia. Pikaisen kävelyn jälkeen saavuimmekin paikan päälle. Harhauduimme metsikköön, mutta kuten me kaikki sisimmissämme
tiesimme, että suuri Sopulijumala suojeli
meitä ja harhautuminen muuttui Hiskurin
maagisten suoraan jumalilta lunastettujen
suunnistustaitojen avulla oikaisuksi.
Pikaisesti päädyimme yörastille Kyyströmin ja
Amarylliksen seuraan. E-keppiä apuna käyttäen loihdimme R/S Sopulinen hylystä uuden
yökatoksen, joka olisi kestänyt vaikka pienen
tornadon. Lopulta muutkin vartiot alkoivat
valua yörastille, ja näistä muutama eksyi
meidänkin katokselle. Kun muut saapuivat,
olivat sopulit jo syöneet maittavaa paellaa ja
valmiita yöpuulle.
päivä 7.
Aurinko nousi. Lähtöjarjestys oli tänään
käänteinen illan saapumisaikaan nähden,
joten sopulit pääsivät matkaan vasta viimeisinä. No, peränpitäjän osaan tyytyen
lähdimme kohti haikin viimeisen päivän ensimmäistä rastia. Päästyämme Teijo-Cityn
esikaupunkialueelle meitä odottivat nuo aina
niin pirteät ja hupaisat Lehtomäen veljekset.
Tällä kertaa meidän piti pitää heille aamuvoimistelutuokio. Päädyimme Kyykän ja Tinden rastille, jonka aiheena oli reppuselässä

tapahtuva miekkailu. Voitokkaan taistelun
jälkeen saimme suklaata ja banaania loppumatkalla syötäväksi ja pääsimme jatkamaan
kävelyä. Tien varrella tapasimme viimeiset
rastimiehet ihanan Iipun ja hurmaavan Hannan ja pian kaikille oli selvä rastin aihe: loppukiri. Lähtökäskyn saatuaan sopulit syöksyivät silmiähivelevään vauhtiin. Juoksuaskel
toisensa jälkeen maali lähestyi. Nopeasti
saavutimmekin maaliin, jossa meitä odottelivatkin tomera Toffe ja virnuilevat Hukat. Siitä sitten loppupäivä kuluikin rakkoja parannellen. Illalla oli taas perinteisen iltanuotion
aika, joka loppujen lopuksi kuitenkin vietettiin pressujen alla kaasuvalon loisteessa,
sillä vettä tuli kuin saavista kaataen. Vielä
iltanuotion lopuksi aina yhtä yllättävä Toffe
kertoi suorastaan kauhistuttavan, koko sopuleiden populaatiota järisyttäneen uutisen;
seuraavaan päivälliseen asti olisi voimassa
vaimonvaihto. Tämä merkitsi sitä, että naalien pienet pallerot pääsivät Sopuleiden ylimystön hellään huomaan, kun taas Sopulit
joutuivat tyttöjen kovan käsittelyn kohteiksi. Toisaalla sopuleiden pesäpaikassa maan
kaltevuuden johdosta teltan lattialla solisi
hunajaa läpi yön. Sade loppui vasta aikaisin
aamulla.
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päivä 8.
Lyhykäisten unien jälkeen koitti vanha kunnon lipunnosto. Söimme gourmet aamupalan
keittiöstä, jossa oli vaihtunut valta. Harjoittelimme vesipelastusta Suuren Sopulijumalan meille opettamilla taidoilla, sekä sammutimme palavaa ihmistä (Laria). Siinä olivat
rastit, joiden jälkeen yhdessä harjoittelimme
Aten kanssa maastoetsintää ja ensiapua.
Lounastimme ja saimme korviimme uutisen
joka sai kaikki hyvälle tuulelle: seuraavaksi ohjelmassa olisi vesipräisis. Niimpä lähdimme pienen matkan päähän aukealle,
jossa myös olimme aiemmin leirillä präisänneet. Pian ilmassa lentelivät, vesi-ilmapallot,
vesikuupalliset ja kirosanat, kun kaikki yrittivät saada mahdollisimman monta ihmistä
kastumaan. Lopulta präisis saatiin märissä
tunnelmissa päätökseensä ja präisistä vuorostaan seurasi meidän kannaltamme leirin odotetuin ohjelma; Ultimateturnaus, tuo
jumaltenlaji, jossa jokainen Sopuli on syntymästään lähtien haka. Jopa epävirallinen
ottelu johtajia vastaan päättyi murskavoittoon. Mutta kummalle? Sen voitte lukea Narnia-kirjasarjasta. Tämä turnaus oli myös kulta-aikaa sopuleiden kohua aiheuttaneelle ja
kiistellylle kanssalissoittimelle; vuvuzelalle.
Vuvuzela, monikäyttöinen hänkin, toimi sekä
soittimena, että megafonina. Sitä käytettiin myös epämääräiseen tarkoitukseen, joka
jääköön mainitsematta. Lopulta myöhem-

12
Kiho 3-2010

min arvoon arvaamattomaan noussut Iippu
pisti soittimen kolmeen osaan, kuin sammon
konsanaan. Hyppäämmekin siis näin sopivasti iltanuotioon. Yöllä vielä paisteltiin lettuja omilla mestoilla, poltettiin puutarhatonttuja veturissa, soitettiin vuvuzelaa hukkien
teltassa kenenkään heräämättä, jahdattiin
salaperäistä teltankaatajaa, koitettiin kaataa
johtajien teltta sekä ärsyynnyttiin lentävistä
öttiäisistä, jotka Sopulijumala oli lähettänyt
rangaistukseksi tappiostamme.
päivä 9.
Tänä päivänä vain siivottiin jälkemme ja
purettiin leirimme. Miksi siitä siis sen enempää turisemaan. Kokonaisuudessaan hieno leiri oli!
Teksti: Hiskuri + avustamassa Haukka
Kuvat: Laku ja PS
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Vaviskaa zumba ja hot jooga, täältä tulee uusi hitti liikunta-muoto liukumäki keilaus!

Syksyn toiminta sai massiivisen alun kun
vartiolaiset, jermut ja kolkat kaikki yhdessä
kokoontuivat Komiolle. Alkuun piti tietenkin
opetella arkajalkojen nimet, joka onnistuu
parhaiten
lyömällä
toisiaan
läpyskällä
päähän. Aggressioiden purkauduttua ja
muistin
iskuista
heikennettyä
jaettiin
ikäkausista riippumattomat ryhmät, jotka
saivat kokeilla niin vanhoja klassikoita, kuten
kiipparipolttista, kuin uusiakin lajeja, kuten
liukumäkikeilausta rastiradalla.
Ettei
kenenkään
päivä
menisi
pilalle
pohtiessa mitä liukumäkikeilaus on, selitän
sen säännöt: Tarkoituksena on kaataa
liukumäen alapuolella olevat keilat pallon
avulla. Pallo vieritetään liukumäen yläpäästä
eli keila rata on töyssyinen alamäki. Vaikeaksi
keiloihin osumisen tekee pallon pomppinen.
Yllättäen kolkat olivat tässä lajissa parhaita.
Ennätyksen teki Voltti 7 pisteellä.
Rastiradan jälkeen oli vuorossa pipo-numerokuningastuoli-leikki, joka ajan loppumisen
takia jäi varsin lyhyeksi. Onneksi meillä on
koko seuraava toimintavuosi aikaa jatkaa!

Teksti ja kuva: Ninni
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Toiminnanaloitus
18.8.2010

Kuva syysretkeltä

Samoajaretki
20.-22.8.2010
Teksti: Rölli
Kuva: Ninni

Lähdimme bussilla kohti mystistä paikkaa.
Perillä nopeimmat saivat sängyt muut joutuivat tyytymään makuualustaan ! Lähdimme
vielä ulos sellaiselle polulle miettimään omia
mielipiteitämme eri asioista. Sen jälkeen
söimme jotakin ja oli aika pehkuihin. Rupattelimme kuitenkin vielä hetkisen. (:
Lauantai
Aamulla heräsimme puuron tuoksuun. Nautiskelimme rauhassa aamupalaa, kunnes
meidät patistettiin ulos aamujumppaan. Sen
jälkeen oli aika vaativan ja pitkän suunnistusradan, jonka varrella kokkasimme herkullisen lounaan ja opettelimme solmuja. Kaikki
selvisivät perille ehjin nahoin. Seuraavaksi
rakensimme maailman hienoimman keinun.
Se oli aivan loistelias. Sitten olikin taas aika
ruokailun, jonka jälkeen leikimme agenttipeliä. Se oli todella kivaa ! Vihdoin olikin aika
päästä saunaan, joka oli aika pikkuruinen.
Sitten olikin aika lämpimien voileipien. Pelailimme vielä aliasta ja sitten zzz...
Sunnuntai
Tänään olisi lähtöpäivä, joten tiedossa oli siivousta. Siivosimme kuin tuulispäät. Mökki oli
siistempi kuin koskaan! Söimme vielä ihania
lihapiirakoita ja voimistelimme erittäin taidokkaasti. Sitten lähdimmekin talsimaan kohti
linja-autoasemaa.
Kiho 3-2010
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Syysretki
3.-5.9.2010
Eräs sateinen perjantai-ilta joukko kolkkia
tallusteli kantamuksineen Kimparin metsille
viettämään taas yhtä mahtavaa viikonloppua luonnon läheisyyteen ja rauhaan. Perille
päästyään kolkkajoukko alkoi reippaasti
pystyttämään telttoja kolkkajohtajien avustuksella. Kohta kaikki olivatkin jo mukavasti makuupusseissaan valmiina seuraavaan
päivään.
Seuraavana päivänä nämä sini-valkohuiviset
nuoret touhusivat monenmoista. Aamupalan jälkeen alkoi rastirata vartiolaisen kanssa, jossa arvioitiin etäisyyksiä, harjoiteltiin
ensiapua, etsittiin ruuaksi sopivia kasveja
metsästä ja lopuksi tehtiin nuotiot. Tottakai
kaikkia alkoi pian jo hiukomaan tämän jälkeen, joten suoritimme siirtymisen kämpän
puolelle lounaalle ja vartiolaiset omille laavupaikoilleen. Lounaan syötyämme lähdimme
präisäilemään. Taistelu oli kovaa, mutta
jostain syystä voittajaksi päätyi kumminkin
Kyyström. Halukkaat kävivät präisiksen jälkeen uimassa, ja kiiruhtivat nopeasti päivälliselle. Loppuillasta oli vielä ratkiriemukas iltanuotio, jonka jälkeen vetäydyimme hartaina
nukkumaan.
Sunnuntaina heräilimme rauhassa ja lähdimme kiireessä. Kaiken kaikkiaan oli taas
mukava syysretki. Seuraavaa kertaa odotellessa...
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Teksti ja kuva: Ninni
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Kämppätalkoot
17.-19.9.2010
Syksyn kämppätalkoot kuluivat sateesta huolimatta hilpeissä tunnelmissa ja moni työ löysi
tekijänsä. Viikonlopun aikana tehtiin niin pientä pintaremonttia kuin kaluston karsimista
hygieniastandardeja vastaavaksi. Saunan
pesuhuone jynssättiin käyttökuntoon ja
soundtrackiksi löytyi rytmikästä puiden hakkuuta. Kämpälle saapui myös syksyn odotetuin uusi tulokas. Diskon seuraaja on tyylikäs
kamiina, joka toimii myös TVnä. Tosin ohjelmatarjonta on hiukan yksipuolista, tarjolla on
palava tuli tai sammunut tuli.
Näissä merkeissä Kämpän remontointiprojekti lähestyy loppuaan, eikä tuloksia voi olla
ihailematta. Suuri kiitos kaikille remonttiin ja
kämppätalkoisiin osallistuneille!
Vartiolaiset: Huomatkaa, että puiden pilkkominen tuvassa on ehdottomasti kielletty.
Pidetään uusi lattia kauniina!
Teksti: Iippu
Kuvat: Laku
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Kihokasvo

1. Nimi, ikä, parvi, pivo?
Rikkis, 8, oravanpojat, vihreä.
2. Miksi ja mitä kautta tulit HeMe:en?
Vaihdoin vanhasta lippukunnasta, koska siellä oli tylsää.
Veetin eli Sentin kautta sain tietää HeMestä.
3. Olitko syysretkellä?
En ollut. Olin kipeä silloin.
4. Mikä on paras partiomuistosi tähän mennessä?
Narnia 2010 kesäleiri!
5. Entä lempileikkisi parvi-illassa?
Palikankaato
6. Kuka on lippukunnanjohtaja?
Eikse ollu se Puuma?
7. Mikä sinusta tulee isona?
Jos pääsen, niin lippukunnanjohtajaksi. Jonnekkin
työhön kanssa.
8. Haluatko lähettää terveisiä?
Kaikille oravanpojille!
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Haastattelu: Varjo
Kuva: Rikkis
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Rikkis Oravanpojista

SYÖKÄÄ KALAA!
Tänä vuonna syödään jouluna taas myös kalaa. Tilaamme Myrskylän savustamolta Safu-savukaloja kylmä- ja lämminsavustettuina. Tuote on jo entuudestaan todettu aivan loistavaksi
ja nyt myös teillä on mahdollisuus päästä maistamaan, jos ette vielä sitä ole tehneet. Samalla
voit tukea lippukuntaa. Myös isovanhemmat, ystävät ja työkaverit voivat tilata kaloja teidän
kautta.
Myymme kaloja hintaan 19,90/kg ja kalat toimitetaan vakuumipakattuina noin 400-700g kokoisina. Ne säilyvät noin kolme viikkoa eli jouluun ja uuteen vuoteenkin saakka.
Viimeiset tilaukset otetaan vastaan Itsenäisyyspäivänjuhlassa 6.12.2010, mutta tilaa voi jo
nyt. Voit tilata oheisella lapulla, joka toimitetaan Komiolle tai sähköpostilla osoitteesta sihteeri@heme.partio.net. Laita viestiin samat asiat, jotka tilauslapussakin ovat. Sähköpostitilaukseen saat varmistuksen. Laitathan mukaan myös sähköpostiosoitteesi, sillä lähetämme
muistutuksen kalojen noutamisesta edellisellä viikolla. SÄHKÖPOSTITILAUS on suositelluin
vaihtoehto.
Kalat toimitetaan keskiviikkona 15.12. ja ne pitäisi samana päivänä hakea Komiolta klo 1620 välisenä aikana. Lippukunnalla ei ole kylmäsäilytystiloja, minkä vuoksi hakeminen sinä
päivänä on tärkeää. Voit lähettää myös lapsesi hakemaan eikä käteistä tarvitse ottaa mukaan,
sillä kaloista saa tilinsiirtolomakkeen, jossa on tarkka hinta.
Jos jotain jäi vielä epäselväksi niin soita Inka Lähteenaro, 0405642282.

			

Tilaan kaloja_______________________________________kautta.
Kylmäsavulohia ____kpl
Lämminsavulohia ____kpl
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Allekirjoitus:_______________________________
Nimenselvennys:
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HeMe:lläkin on
vanhempainyhdistys
VaNe on Helsingin Metsänkävijöiden vanhempainyhdistys, johon kaikki lippukuntalaisten huoltajat ovat tervetulleita.Tuemme
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti partiolippukunnan toimintaa ja teemme partiotoimintaa tunnetuksi. Hankimme varoja
esimerkiksi myyjäisillä, arpajaisilla ja keräyksillä. Huolehdimme omalta osaltamme siitä,
että lippukunnalla on käytössään tarkoituksenmukaiset kokoontumistilat sekä leiri- ja
retkeilyalue.

VaNe kunnostautuu.
kaan!

Tervetuloa mukaan VaNe:n toimintaan!

•
Seuraava VaNe:n kokous on 24.11.
heti vuosikokouksen jälkeen klo 19 HeMen
toimistossa, Tillikassa, Koroistentie 4 F

VaNen kokoukset ja toiminta ovat avoimia
kaikille lippukuntalaisten vanhemmille, joten
tervetuloa mukaan! Apua kaivataan erityisesti varainhankintatempauksiin ja vuosittaisten myyjäisten järjestelyihin esimerkiksi
leipomaan, hankkimaan arpajaisvoittoja tai
muuten vain auttamaan järjestelyissä. Tällä
hetkellä meitä on nimittäin vain kymmenisen
aktiivista toimijaa.
Vanhempainyhdistys haluaa tehostaa tiedotustaan, toimintaansa ja markkinointiaan.
Sähköposti on nopea tapa saada ja lähettää
informaatiota. VaNen yhteystietolistat ovat
kuitenkin puutteellisia ja siksi toivoisimmekin, että vanhemmat ilmoittaisivat meille
yhteystietojaan. Ainakin puhelinnumero,
mutta mikäli haluat liittyä myös VaNen sähköpostilistalle, ilmoitathan samalla sähköposti-osoitteesi. Mukana olosi sähköpostilistalla
ei velvoita sinua mihinkään.
Yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla, jos
tarvitaan nopeaa yhteydenottoa esimerkiksi
leiriltä kotiin.
Huom.
Vanhempien
sähköpostiosoitteita
käytetään vain ja ainoastaan VaNen tiedotukseen.
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Yhteystiedot voi lähettää puheenjohtaja Hanna Holma-Kokkoselle: family.kokkonen (at)
pp.inet.fi
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Tule

mu-

•
S.O.S. Liput Ryhmäteatterin esitykseen Save Our Souls 29. 10. klo 19.
Tilaa lippuja itsellesi, naapureille, tuttaville,
sukulaisille. Jokainen myyty lippu tukee 7,50
eurolla HeMen toimintaa. Tilaukset sähköpostitse VaNen puheenjohtajalta Hanna Holma-Kokkoselta: family.kokkonen (at) pp.inet.
fi viimeistään 1.10.2010.

•
HeMen partiomyyjäiset su 7.11.2010
klo 12 – 14, Munkkivuoren nuorisotalolla
•
VaNen vuosikokous
on keskiviikkona 24.11.2010 klo 18.00 Tillikassa.
Kokouksen jälkeen pidetään järjestäytymiskokous. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita
mukaan kokouksiin ideoimaan toimintaa lippukunnan tukemiseksi.
•
Kakkutukun herkut Myytävät tuotteet: Pikkuveljen Toffee, Isoäidin Suklaakeksit, Isosiskon Unelmat ja Isän Punssipalloset.
Laatikon hinta 6,50 euroa, josta HeMe saa
osan.Lisätiedot/varaukset vartsuilta tai vartionjohtajilta (tai VaNen Jaana Mustalahdelta,
jaana.mustalahti(ät)welho.com).

TOIMI NYT!

Nyt on taas aika tilata HeMe-seinäkalenteri vuodelle 2011.
Viime vuonna ilmestyi ensimmäinen HeMe-kalenteri jonka myyntituotolla
tuettiin lippukunnan toimintaa 2300 eurolla.
Tänä vuonna meillä on enemmän aikaa myyntiin ja jokainen voi kantaa
kortensa kekoon ja myydä kalentereita aktiivisesti.
Vuodelle 2011 tehty kalenteri valmistuu marraskuussa mutta nyt voit jo ennakkoon informoida läheisiäsi ja tuttaviasi. Tee ennakkomyyntityösi jo nyt.
Yritys jossa työskentelet voisi varmaankin myös olla mukana tukemassa lippukunnan toimintaa.
Yrityksille voimme lahettää erillisen laskun tilatuista kalentereista.
Kalenterin hinta on 15 €.
Varaa itsellesi kalentereita ja myy ne. Ota esim. 10-20 kalenteria; ne
pystyt varmasti myymään eteenpäin.
20 kalenterin myynnillä olet tuonut tukea HeMelle yli 100 €.
Tilaukset ja tiedustelut:
Timo ”Junior” Luotola, timo.luotola@elisanet.fi, 0400-514 805
Casper ”Cappe” Luotola, taloudenhoitaja@heme.partio.net 0400-611 969
Kiho 3-2010
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tietoisku

Ikäkausiuudistuksesta

Koonnut: Hani
Kuva kesäleiriltä: PS
Kuvat syysretkeltä: Laku

Kolkat (8-9-vuotiaat)
Suurin ikäkausiuudistuksen tuoma muutos
kolkkaveljesjoukkoon on se, että kolkkaikä
kestää nykyään kaksi vuotta entisen kolmen
sijasta. HeMe:en tullaan edelleen kakkosluokkalaisina, ja ensimmäinen puoli vuotta
ollaan arkajalkoja kuten ennenkin. Toisen
kolkkavuoden jälkeen siirrytään jermuihin.
Kolkat käyvät kerran vuodessa telttaretkellä,
ja osallistuvat syys- ja talviretkelle sekä ja
kesäleirille kuten ennenkin. Kolkat myös kokoontuvat edelleen kerran viikossa Komion
kololle parvi-iltoihin.
TAP- ja harrastusmerkit pysyvät ennallaan.
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Jermut (10-11-vuotiaat)

Vartioikäiset (12-15-vuotiaat)

Jermut eivät olleet ennen oma ikäluokkansa,
vaan kaikkia viimeistä vuotta kolkissa olevia
kutsuttiin jermuiksi. Jermuille järjestettiin
yksi jermuilta, Mannerheim-museovierailu ja
jermuretki.

Vartioikäisten veljesjoukossa ollaan nykyään
neljä vuotta, joista kaksi ensimmäistä ollaan vartiolaisia ja sen jälkeen kaksi vuotta
samoajia. Syysretkellä siirtyneet vartiolaiset
ovat opetelleet jo erätaitojen peruspalikoita
jermuissa. Uudistuneen vartio-ohjelman,
Ruskean Linjan, myötä vartiolaiset ryhtyvät
suoraan harjoittelemaan II:n luokan asioita,
eli vartiolaisen polkua. Vartiolaisen polkua
suoritetaan 1,5 vuotta, jonka jälkeen valmistaudutaan
samoaja-ohjelmaan.
Onnistuneesta suorituksesta vartiolainen saa II:n
luokan luokkamerkin.

Ohjelma –ja ikäkausiuudistuksen myötä
Jermut ovat oma veljesjoukkonsa ja näin ollen pitävät viikottaiset jermuiltansa oman
jermuparven kanssa. Jermuissa ollaan kaksi
vuotta, eli neljäs ja viides luokka, jonka jälkeen siirrytään vartioikäisiin. Jermuryhmää
johtaa tehtävään koulutetut jermujohtajat.
Jermuryhmä voi olla myös sekaryhmä (tytöt
ja pojat).
Jermut opettelevat ja tekevät puolitoista
vuotta III-luokan luokkamerkkiin vaadittavia
tietoja ja taitoja ja saavat merkin toisen jermuvuoden syksyllä itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Jermujen viimeinen puolivuotinen meneekin
vartiotoimintaan tutustumisessa, oman jermuretken järjestämisessä ja partiotaitoihin,
partioaatteesen ja partiomenetelmään syventyessä. III-luokan suoritusvihko julkaistaan
lippukunnan kotisivuilla syksyn aikana.
Jermut pitävät jermuilloissa mänkijähuivia ja
juhlatilaisuuksissa partioasua (esim. paraati,
itsenäisyyspäivänjuhla).

Samoajat suorittavat Samoajan polkua, joka
koostuu I:n luokan asioista. Samoajat osallistuvat normaalin vartiotoiminnan lisäksi siis
Kiehuvan Kaminan järjestämään samoajaohjelmaan. Onnistuneesta suorituksesta samoaja ansaitsee I:n luokan luokkamerkin.Vartioikäisten taitoja testaillaan tuttuun tapaan
Riihityksissä (ent. LKM:t). Pelkkä Riihitys ei
nykyään riitä, vaan vartioikäisen tulee osallistua aktiivisesti kaikkeen vartiotoimintaan.
Esimerkiksi vartiolaisen tulee osallistua vartion retkille ja partiotaitokilpailuihin ja samoajan taas kesäleirille ja kämppätalkoisiin.
Myös lippukunnan kuumin gängi, eli Kiehuva
Kamina on uudistunut. Veljesjoukonjohtajan
lisäksi KiKaan kuuluu luotseja. Luotsit tapaavat oman vartionsa vartionjohtajia luotstitapaamisissa ja KiKa vastaa myös täysin samoaja-ohjelman järjestämisestä. Uudistunut
Ruskea Linja tarjoaa entistä paremmin juuri
tietynikäisille suunnattua toimintaa.
Kiho 3-2010
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Partiolaisten
adventtikalenterien
myynti alkaa pian!
Partiolaisten
adventtikalenteri
tuo joulun hengen
koteihin.
Olethan sinäkin mukana myymässä
partiolaisten adventtikalentereita.
Kalenterimyynnillä lippukunnat
keräävät rahaa yhteiseen toimintaan.
Myynti alkaa 15.10.2010.

Hinta
6 €

Lisätietoa lippukunnastasi tai www.partio./adventtikalenteri

24
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NUUHKIJA

Mitä sinä teet ensimmäisenä kun tulet retkeltä kotiin?
Partioretkelle on aina kiva mennä.
Odottaa jo etukäteen että saa nähdä kaikki kaverit, haistaa metsän ja
nukkua tunnelmallisessa kämpässä
tai teltassa. Odottaa myös sitä että
pääsee taas testaamaan taitojaan ja
ehkä oppimaan jotain uutta, mutta
etenkin pitämään hauskaa.
Kaikki me tämän tiedämme. Mutta
silti joka kerta on myös ihana palata
kotiin, vaikka kotiinpaluu esimerkiksi
kesäleirin jälkeen tuntuukin haikealta. Kotona kuitenkin odottavat ne
ylellisyydet, jotka partioretkiltä puuttuvat, juuri ne, joiden puutuminen
tekee partiosta partion: sähkövalot,
juokseva vesi, pehmeä sänky.

Minä ainakin unelmoin aina bussissa
matkalla kotiin etenkin suihkusta. Vaikkei kerrostalosuihkukoppini kämpän
saunan veroinen olekaan, on siinä
tiettyjä etuja. Voi itse säädellä veden
lämpöasteen, ja suihkun jälkeen (kun
kaikki se ruskea kerros iholta on kuoriutunut pois) voi kääriytyä puhtaaseen kylpytakkiin ja rojahtaa sohvalle.
Viime syysretkellä kuuntelinkin penkin alla takaisintulobussissa erityisen
tarkasti mitä hemeläiset haluavat
tehdä ensimmäisenä kun saapuvat
kotiin. Yksi unelmoi lempiruoastansa
jota oli pyytänyt, ja toinen taas aikoi
katsoa elokuvan. Kolmas halusi lukea
rauhassa kaikki viikonlopun lehdet.
Mutta kaikki me myös tiedämme,
mikä meitä kotona oikeasti aivan ensimmäisenä odottaa: rinkan tyhjennys.
Nuuhkija
Kiho 3-2010
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Puiden välistä

- Toisen ja kolmannen polven hemeläiset ovat jo arkipäivää: sadan vuoden päästä meillä kaikilla kuusi varvasta?
- MYYYÖÖÖNNÄN SEN.
- Kuka palautti lainaryijyn, ehdittiinkö
se haroa läpikotaisin?
- Kiina-ilmiö on jo HeMe:ssäkin: Kirkku ja Tinde kyllästyivät Kiho-hikipajaan ja lähtivät etsimään valoisampaa
elämää kauko-Aasiasta

- Wertin saha käy kuumana Ninniin
- Raukeaako HeMe:n torvikirous
ikinä?
- Kirsikka kuvaa syysretken tunnelmaa "kosteaksi"
- Löysikö Iippu kyntensä
- Sanoiko Eput njet njet?
- HeMe-Karhu itkee itsensä uneen
kun kukaan ei lähetä sille kysymyksiä
- WooMAL!!
- Joku on ihastunut miesten muodin
tiimiesimieheen
- Voihan vanukas
- Hani on kehällä
- Sitruuna kruunataan Matunkylän
uudeksi prinsessaksi
- Sauna ei ole mikään nautintokeidas
- Kärpille joululahjalistalle kompassit
- Ikkunasta fyysikoita lentää...
- Kolkat paljastavat: poikakin voi olla
kaunis jos on komeat vaatteet.

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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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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