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Kaksi vuotta sitten ryhtyessäni lippukunnanjohtajaksi luulin tietäväni mihin olin
ryhtymässä. Olin väärässä, onneksi. Viimeisen kahden vuoden aikana kokemani asiat
ovat kasvattaneet minua partiolaisena ja erityisesti ihmisenä valtavasti. Olen saanut suunnitella, toteuttaa, järjestää, johtaa ja kaikkea siltä väliltä. Olen päässyt kehittämään
itseäni ihmisenä ja se on hienoa nähdä näin
jälkeenpäin.
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Minulle yksi tärkeimmistä asioista partiossa
on aina ollut se, että partiossa saa kokeilla
ja tehdä itse todella paljon erilaisia asioita.
Partio sai minut aikoinaan soittamaan kitaKiho 4-2010

raa, kun halusin olla niin hyvä soittamaan
kuin ne kitaristit, jotka soittivat iltanuotioilla
minun ollessani kolkkapoika. Siitä se ajatus
sitten lähti, niin kuin sanotaan. Partiossa olen
oppinut taittamaan lehteä, koodaamaan kotisivuja, hoitamaan yhdistyksen hallintoa
ja taloutta, remontoimaan hirsikämppää ja
vaikka mitä muuta erikoista ja uutta. Moni
listaamistani asioista on sellaisia, joita voi
toki tehdä muuallakin kuin partiossa, mutta partiossa niiden tekeminen on aivan erilaista. Partiossa oppiminen ja kehittyminen
on ollut ainakin minulle paljon estottomampaa ja vapaampaa. Partiossa en ole saanut
kotiläksyjä, eikä kukaan ole sen koommin

painostanut minua oppimaan. Olen kokenut
ympäristön jo itsessään niin innostavaksi ja
motivoivaksi, että olen ikään kuin ”oppinut
siinä samalla”.
Aivan oma lukunsa on ryhmässä toimiminen, ryhmän dynamiikan ymmärtäminen ja
sen lukeminen. Suomalaisen partioliikkeen
yksi pääteeseistä on ”yhdessä tekeminen”
ja ainakin itse olen saanut siitä rautaisannoksen partiossa. Olen oman elämäni aikana
toiminut lukuisissa erilaisissa yhteisöissä ja
ryhmissä, enkä ole missään muualla nähnyt
samanlaista ryhmätoimintaa ja koko ryhmän
aloitekykyä kuin partiossa. Totta kai meillä
on etulyöntiasema, kun olemme tunteneet
toisemme käytännössä koko elämämme
ajan, mutta silti. Olen ollut tilanteissa, joissa
on ei-partiolaisia ja partiolaisia, jotka eivät
kuitenkaan ole olleet HeMestä, vaan joista
vain tiedän, että he ovat partiolaisia. Oli sitten kyse illanistujaisten siivoamisesta, penkkien järjestelystä, saunan sytyttämisestä tai

K a n s i

puiden hakkuusta, ovat partiolaiset yleensä
ensimmäisenä tekemässä asioille jotain.
Useimmiten joku partiolainen myös johtaa
tai ohjailee tilannetta. Voisinpa lyödä vaikka
vetoa, että melkein jokaisella meillä on vastaavanlaisia kokemuksia omasta elämästä.
Älkääkä ymmärtäkö väärin, tämä ei ole
mitään partioelitismin puolesta puhumista,
vaan asioiden havainnointia ja korostamista. Nämä ovat niitä asioita, joita itse pidän
arvossa ja jotka olen omasta mielestäni oppinut partiossa ja olen siitä todella kiitollinen, koska olen päässyt näiden oppien avulla
todella pitkälle omassa elämässäni.
Kiitos teille kaikille kuluneista kahdesta vuodesta ja kiitos, että olen saanut oppia ja kehittyä yhdessä teidän kanssanne!
Vasemmalla,
Puuma

Laten salainen unelma on aina ollut
päästä elokuva-alalle, ja tässäkin
hän harjoittelee Rare Exportsin
koekuvauksiin pukin pikku apulaisen roolia varten.

Kuvaaja:
VARJO
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Tiituksen Töräys

2.-3.10.2010

Suloisille sopuleille
koitti lähtö komiolta
aikaisinsa aamussansa
osa yhä nukuksissa
Matka kulki joutuisasti
tankillansa porhalsivat
sankarimme Keravalle
perillensä paikan päälle
Laurin löysän laiskiaisen
käsky kuului kovahasti
”Tehkää timmi tiimalasi
oiva ajan näyttäjä”
Tarttuivatpa toimehensa
somat sulot sopuloiset
Loppua aika uhkasi
kiire sopulit valtasi
Toffe tietäjä tomera
antoi kartan kätehensä
Lähtivätpä poluillensa
väylällensä vaeltamaan
Kyy kallis kasvattaja
löytyipänsä rastiltansa
kera kivan kaverin
Juden jalon juonittelijan
Kertoivatpa käskyhynsä
”tehkää tikkaat taivahaan
korkeat kuin kelosensa
kestävät kuin kallionsa”
Ryhtyivätpä rakentamaan
köytöksiänsä köyttämähän
Valmistuivatpa vikkelästi
tikkahansa tukevansa
Lähtivätpä lampsimahan
sulot somat sopulimme
tiellehensä tulivatpa
rynnivätpä rastillensa
Sappe vanha sopuli
coliansa tarjoili
sitoi silmät sopuleiden
makujansa kyselipi
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Kanssa vanhan sopulin
Addu aina ahkera
maassahansa makoilipi
murkuistansa arvuutteli
Kiho 4-2010

Jatkui matka melkoinen
polullensa porhalsivat
eksyivätpä hiemasenki
soillellensa ruskaisille
Hanna hyvin hurmaava
ja Iippu ilkein ikinä
ensiavun tarpees oli
tuskissansa vaikerteli
Hoitivatpa potilaansa
sulot somat sopuloiset
jatkoivatpa reittiänsä
polullensa pienehkölle.
Löysivätpä määränpäänsä
ruokarastin rattoisan
Laurin löysän laiskiaisen
sekä Siirin sievän söpöläisen
Keittivätpä keittojansa
paistelivat pannullansa
herkullisen munakkaan
kanssa nasevan nuudelin
Loppuun vielä kävelivätpä
vaelsivat kankahalla
olo maistui makoisalta
jälkeen päivän pirteän
Toffe tietäjä tomera
antoi käskyn ankaransa
”Pystyttäkää asumus
laavu varsin lokoisa”
Tarttuivatpa toimehensa
pystyhänsä pistivätpä
laavun vallan vihreän
asumuksen autuaan
Käsky korviin kantautui
suloisille sopuleille
”Tehkää lasta pätevä,
perunanuija jykevä”
Tupu turhan taitava
klapiansa veisteli
taikoi siitä taitavasti
paistinlastan nopeasti
Haukka hassu hekottaja
spontaanin sai ideansa
sitä sitten hyödynteli
perunanuijan paukutteli

Loppuilta lokoisasti
lihapullia paistellellen
muussiansa mutustellen
astioitaan tiskaillellen
Vaipuivatpa unehensa
sulot somat sopuloiset
uniansa näkivätpä
aamullansa heräilivätpä
Aamu sarasti kaunihisti
sopulit nousi rattoisasti
Pekoninsa paistelivat
lärvihinsä vetelivät
Siirin sievän söpöläisen
löysivätpä rastiltansa
tunnarit arvasi auvoisasti
sulot somat sopuloiset
Kävelivätpä tarmokkaasti
läpi suon sotkuisen,
halki pusikon risuisen
Laullellenpa kaunihisti
Maaliin vielä tallustivat
sulot somat sopuloiset
Ilosesti kotiin lähti
tankillansa suurella
Päättyi suuri seikkailu
kädellä jumalan vaaleanpunaisen
Jälkeen jäänyt kirjoitus:
Illassansa auvoisassa
Hiski hieno hilluja
Toffelta tomeralta tietäjältä
tekstiviestin saipi
”Onnea sopulit somat
voiton kivan nappasitte
nenän edestä naalien
juhlikaapa koreasti,
jumalan siunausta”
Ja sitähän sitten juhlittiin…

Teksti: Sopulit
Kuva: Kyy
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Jermujen telttaretki

23.-24.10.2010

Lauantai:

Sunnuntai:

Komiolle piti tulla joskus aamupäivällä. Kannoimme kamat läävästä komiolle. Ensiksi piti
mennä bussilla, mutta Nasun isä tarjoutui
viemään meidät. Kun olimme perillä otettiin
kamat ja alettiin kävellä telttapaikalle.

Herättiin kello jotain. Puettiin ja sitten pakattiin kai rinkka ja syötiin jotain aamupalaksi.
Sitten ne A-pukit tuotiin telttapaikalle ja niistä tehtiin maali. Sitten jokainen sai ensiksi
harjoitella maalintekoa ja sitten tehtiin joukkueet: Tytöt vastaan Pojat. Rocky ja Kyy ei
olleet mukana.

Seuraavaksi oli rastirata. Meidät jaettiin kahteen ryhmään; Ode ja Maria sekä Jomppe
ja Nasu. Rastirdalla Maria hukkasi puukkonsa
eikä löytänyt. :(
Oli kolme rastia:
1. Piti löytää jotai kasveja ja nimetä ne
2. Oli sellanen hauska labyrintti
3. Astesuunnistusta.
Rastiradan jälkeen oli kai ruokailu. Sitten
pystytettiin teltta. Sit jonkin ajan päästä
mentiin jonnekkin harjoittelemaan A-pukkeja. Sitten oli vuorossa iltanotksi! JEE Oli lettuja ja hilloa niiden päälle. Sitten mentiinkin
jo nukkumaan.
6
Kiho 4-2010

Ja tattararaa! Tytöt voitti!
Sitten siivottiin telttapaikka ja otettiin kamat
kantoon ja lähdettiin. Sitten Nasun isä myös
haki meidät sieltä ja retki loppui Komiolle.
Mukana olivat:
Kyy, Rocky, Ode, Jomppe, Maria ja Nasu
Teksti: Nasu
Kuva: Kyy

LÄHDE TEATTERIIN,
TUE HELSINGIN METSÄNKÄVIJÖIDEN
TOIMINTAA!

HeMe:n vanhempainyhdistys myy lippuja Ryhmäteatterin kevätkauden uuteen näytelmään Rikos ja rangaistus -klassikkoon.
Ohjaus ja dramatisointi: Tuomo Aitta
Rooleissa: Jari Virman, Ylermi Rajamaa, Sari Mällinen,
Misa Lommi (TeaK), Juhani Laitala, Juha Kukkonen ja
Essi Hellén (TeaK).
Missä: Ryhmäteatterin Helsinginkadun näyttämöllä
Milloin: keskiviikkona 2. 3. klo 19.00
Lippu maksaa 28 euroa.
Markkinoikaa lippuja sukulaisille, työkavereille, naapureille…
Ilmoitelkaa allekirjoittaneelle sähköpostitse tai puhelimitse haluamanne lippujen määrä viimeistään 27. 1.2011.

Hanna Kokkonen
family.kokkonen@pp.inet.fi
p. 041-5244011

7
Kiho 4-2010

Riihitys

19.-21.2010

Perjantai:
Tavattiin Komiolla 17.00 riihityksen kirjallisen
osuuden merkeissä, porukka oli jo valmiiksi
partiohengessä. Kirjallinen hoidettiin kunnialla ja kohti kämppää lähdettiin linja-autolla.
Yöviläntiellä törmättiin ea-rastiin, missä vastassa oli valtimohaava ja toinen meni shokkiin. Kiipesimme ”pienen” jyrkänteen hirvikaltseille seuraavalle rastille. Listattiin muutama
sieni ja kasvi ja laitettiin teltat valmiiksi. Iltapalaksi syötiin makkaraa ja ruisleipää ennen kuin ykkösen suorittajat lähtivät yksin
pimeään metsään. Ykkösen suorittajien lähdettyä suunnistamaan pääsivät kakkosen suorittajat jo nukkumaan.
Lauantai:
Lauantaiaamuna herätys oli aikainen ja kamat kasattiin aikaillen. Siirryttiin kämpälle,
missä meitä odotti herkullinen puuroaamiainen kanssa kiisselin mansikkaisen. Nostettiin lippu salkoon ja siirryttiin tiskaukseen ja
vedenkantoon. Töiden jälkeen alkoi haastava rastirata, missä oli tarkoitus kartuttaa
pisteitä. Näköalakaltseilla oli arviointi sekä
vyyhti ja ykkösillä vielä karttaprofiili, oikea
murheenkryyni. Hirvikaltseilla tehtävänä oli
kruunu kakkosilla ja yhdyspujos ykkösillä. Siirtymäkaltseilla näkyi savua, niinpä vuorossa
kasata notskia. Rankan rastiradan jälkeen
koettiin oikea makuelämys; perunaa ja Tupun ruskeaa lientä jammailevalla jauhelihalla. Lounaan jälkeen kakkosilla oli vaihteeksi
rastirata, missä päämääränä oli karhulaakso,
kämppä ja lippuaukea. Sillä aikaa ykköset suunnittelivat kakkosten suunnistusrataa.

Sunnuntai:
Herättiin Aten herätykseen, osa virkeinä,
osa vähemmän virkeinä, aamupalana se
perinteinen kaurapuuro hillolla ja sokerilla.
Lipunnosto hoidettiin pois alta ja alettiin siivoamaan siltä seisomalta. Rinkat pakattiin,
metsässä ammuttiin hirviä ja suunnistettiin.
Vielä syötiin lihikset ennen lähtöä ja samalla
rustattiin kämppäkirjaan uutta sisältöä.
Paljastettiin ketkä pääsivät läpi ja ketkä eivät
ihan vielä. Sitten käveltiin takaisin karprintille ja siitä bussikyydein takaisin koteihin.

Jottei tekeminen aivan loppuisi, annettiin tehtäväksi vielä kätevyyskin. Ykkösten
tehtävänä oli valmistaa puinen pannunalunen
kolmionmuotoisena ja kakkosilla tavoitteena
oli lusikka, haarukka ja veitsi. Kesken kätevyyden käväistiin syömässä, maukasta kanawokkia sisällä lämpimässä. Tyttöjen saunavuoro alkoi kahdeksalta, jolloin pojat vielä
jatkoivat nikkarointia. Pojatkin pääsivät vielä
saunaan ennen kuin puutyöt päätyivät arvioijan kouraan.
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Iltapalaksi tarjoiltiin yrtti- ja valkosipulipatonkia kun osa vielä väsäsi pannunalusta.
Joidenkin kömpiessä jo makuupusseihin, siirtyivät pirteimmät pelikortteihin. Peli jatkui
myöhään ja siitä puhutaan vielä pitkään.
Kiho 4-2010

Teksti: Nepo
Kuvat: Eppu

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

KOKOUSKUTSU
14.11.2010

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 		

sunnuntaina 6.2.2011 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.

		
		

Hallituksen esitys Jorma Merikallion ja Olli Lindmarkin muistorahaston, HeMen 90-vuotisjuhlarahaston, T. Mattisen rahaston
sekä insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n rahaston purkamisesta ja niiden varojen siirtämisestä Helsingin Metsänkävijäin
Partiosäätiölle.

		

Hallituksen esitys lippukunnan strategiaksi vuosille 2011-2014.

Partioasu
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu
TERVETULOA
Mörisevä Karhu

Verkaufen müssen Sie können.
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Peijaiset

26.-28.11.2010

Jännitys tunnelmaa
Ei jaksais enää odottaa
Hip hip hop
Lähdetään jo
Mut on Nipsul toppikset hukassa
Ehkä ne on rinkassa?
Tai luuraa jo autossa?
Adios vihdoin Stadi
See you later honey!
Mökki oottaa lumen alla
"Rati riti ralla"
Jude suustaan päästä
vaikka pitäis voimia säästää
Riveissä kuuluu narinaa
kun pitäis alkaa suunnistaa
"On pimeää! Pelottaa!"
"Matkaan vaan" Toope säälimättä pakottaa

Puuro suuhun sulahtaa
kai nyt, kun Makho tarjoaa
Päivä kuluu puuhaillessa
ihan perus seikkaillessa
Sitruunalla korea karvalakki
ja niin upea toppatakki
Onkohan Varjo jopa kade?
Ainakin taidokkaasti peittyy kyynelsade
Herkullisesti keitto maittaa
Puumalle vois kotiinkin mukaan laittaa
Tärkeästäkin pitää peijaisissa höpöttää
paperit pöytään siis, aletaan hölöttää

"Helppo nakki!"
väittää Kyy, hikitakki
"En eksynyt, juur' ollenkaa
Vaan maisemia katsoin, uskokaa!"
Löylyn lämpö huolet hukuttaa,
mukavasti alkaa nukuttaa

Tiellä naisen (ja miehen) pitää ruoka,
Tällä kertaa ei kyseessä ole mikään perunavuoka
vaan ihka oikea paisti
jollaista jopa aikoinaan rosvotkin maisti
Nuotio, kivet, kuoppa
Lisää poltettavaa tuoppa!
Vihdoin on kypsää lihaa
Pöydässä huudetaan "JIHAA"
Ninni oikein maiskuttaa
vaikkei läskin kajoakkaan

Kun aamu vihdoin valkeaa
tuomisinaan paljastaa:
koko komeuden vankan
valtakunnan Pankan

Aika peput lauteisiin on painaa
vois kaverilta shampootakin lainaa
Terve vaan Nukku Matti
Hyvää yötä, natti natti
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Aamu on viimeinen
siis myös kovin kiireinen
"Luuttua siivoa hinkkaa imuroi"
"En jaksa enää, äly hoi"
Kaasu pohjaan ja mäkeä ylös kovaa
Ei vaan sittenkin alas ja ojaan
Kakkonen silmään Hupu
Ei meiltä työntövoima lopu
MEN VAR ÄR CAPPE?
Teksti: Nipsu
Kuvat: Varjo

11
Kiho 4-2010

Myyjäiset

7.11.2010

Yöllä oli keitetty hernekeittoa. Muutamat innokkaat saapuivat jo aikaisin aamulla. Näin
alkoivat myyjäiset. Muilla oli ongelmia arpojen myymisessä, mutta Empun arvat menivät
kuin kuumille kiville. Oli paljon syötävää ja
HeMe-kamaa, kuten kasseja, kalentereita ja
keksejä. Myyjäiset olivat menestys ja spektaakkeli.
AUUU
Teksti: Emppu ja Lintu
Kuvat: Lari
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Kiitämme tukijoitamme:
Akava ry
Cloetta Fazer Oy
DM-Database Oy
Duni Oy
Eckerö Line
Elixia
FinnBody Oy
Helsingin Kaupunginteatteri
HOK-Elanto
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
IP-Agency Finland Oy
Kampaamo Tukkatalo
Konttoritarvikkeet.fi / Liikelahjat.fi
K-Supermarket Munkki
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
Markkinointi Jus-Ti Ky
Otava Oy
Patentti- ja rekisterihallitus
Ravintola Mr. Lau
Sanoma Magazines
Scandic Hotels Oy
SATS-Kuntokeskus
Sellwell Oy
SRV Yhtiöt
Sunborn Hotels Oy
Talin Tenniskeskus
Tallink Silja
Neuvottelujärjestö Tekniikka ja Terveys
KTN ry
TeliaSonera Finland Oyj
Valopaino Oy
Viking Line
Weilin+Göös Oy
Yksityiset lahjoittajat

vuoden massatapahtuma

itsenäisyyspäivänjuhla 6.12.
1. Nimi ja ikä?
2. Käytsä täällä usein?
3. Tänään juhlitaan itsenäisyyspäivää,
mutta
minä vuonna se Suomi nyt
oikein itsenäistyikään?
4. Aiotko katsoa linnanjuhlat?
5. Kerro vielä loppuun vuoden 2010 paras joulubiisi?
1.Nipsu, 21
2.Toisinaan, yleensä useta kertoja vuodessa,
koska minulla on henkilökohtaisia suhteita
paikkaan.
3.1917, samana vuonna jona HeMe perustettiin, tosin itsenäisyyspäivänä 6.12 otettiin
käyttöön vasta marraskuun 1919 lopulla.
4.Meille tulee linnanjuhlien kisakatsomo, vaikkeivät ne kisat olekaan.
5.Christina Aguileran Candyman ja Rihannan
Only Girl
1.Ronja, ”Rölli”, 15 w
2.Kerran vuodessa.
3.… 1917
4.Joo!!
5.Lapset pyörii-hyörii laulu
1. Typä, Jyrki Rosenberg, 39
2. En, aktiiviuralta poistumisen takia. Poika liittyi juuri HeMeen, joten jatkossa useammin.
3. -17
4. En aio.
5. Kalpeetakin kalpeampi
1. Tassu, … 24 v
2. Joka vuosi paitsi viime vuonna, itsari on
vuoden kohokohta!!
3. 1917
4. Tietty, vaikkakin arvostella, en katsoa.
5. … Feliz Navidad
1.
2.
3.
4.
5.

Papu, 12
Täällä, en.
v. 1917
En.
Sika

1.
2.
3.
4.
5.

Maija (Liperi), 8v
En.
Öööö… …
Joo.
Aika monet on hyvii.

Lisäksi Itsarissa 2010 katkaistiin tyttöjen
voittokierre vongoivan kiihkeässä kilpailussa.
Voittaneen Sopulit-vartion VJ:den mukaan
nyt tuntuu mahtavalta ja kiitos kuuluu vaaleanpunaiselle Sopulijumalalle. Kontion koitos taas meni Myyränpennut-parvelle ja tytöt
noutivat voittonsa lavalta ylpeinä ja innokkaina.

Haastatteli: Siiseli ja Iippu
Kuva: Vesa Lappalainen
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Ansioituneet
Sudenpäähuivisolki 211: Jomppe, Joonatan Luoto
Oli sitten kyseessä retki taikka parvi-ilta, Jomppe on aina
mukana. Kujeilevasta hymystään huolimatta Jomppe on
reilu ja huomaavainen muita kohtaan. Jomppe on niitä
ihmisiä, jotka eivät valita, edes vaikka kengät olisivat
läpimärät.
Sudenpäähuivisolki 212: Pinni, Pinja Balic
Pinnillä ei ole ongelmia tulla toimeen kenenkään kanssa.
Hänen reipas hymynsä näkyy retkillä sekä parvi-illoissa
aktiivisesti, ja innostunut asenne saa muutkin lähtemään
mukaan juttuihin.
Sudenpäähuivisolki 213: Kaltsu, Kalle Saharinen
Kaltsu on ollut aktiivinen ja innostunut kolkka heti partion aloittamisestaan lähtien. Parvi-illoissa hän on ensimmäisten joukossa mukana tekemisessä, oli kyseessä sitten jokin leikki tai solmujen teko.
Louhisuden solki: Hiskuri, Hiski Vihermaa
Hiskuri on toiminut vuoden vartionjohtajana ja luotsannut
Sopulit-vartiotaan tarmokkaasti. Hiskuri pitää toiminnan
erähenkisyydestä ja haluaa selvästi vaalia sitä ja tehdä
omalle vartiolleen partiomaista toimintaa. Hiskuri on vastuuntuntoinen ja erittäin aktiivinen, Hiskurin näkee lähes
jokaisessa LPK:n tapahtumassa. Hän johtaa omalla esimerkillään, näin ollen hänen luotsaama Sopulit-vartio on
myös aina hyvin edustettuna tapahtumissa.

PäPan ansiosolki: Kyy, Otso Lappalainen
Kyy toimi ensin vuoden apulaisvartionjohtajana ja
myöhemmin esimerkillisenä ja innostavana vartionjohtajana vuoden ajan. Johtajiin siirryttyään Kyy on osoittanut
poikkeuksellista aloitekykyä ja aktiivisuutta. Kyy oli lippukuntamme kesäleirillä merkittävänä tekijänä suunnittelutyössä ja toimi itse leirillä kalustovastaavana. Syksyn
alussa Kyy aloitti vastuullisessa ja uudessa Jermuveljesjoukonjohtajan pestissä. Kyy on selvästi innostunut uusista haasteista ja luo samalla tarmoa muihin oman ikäisiin
johtajiin omalla esimerkillään.
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Rautainen karhunkäpälä 123: Hapsu, Hanna Luotola
Hanna aloitti Kiehuvassa Kaminassa keväällä ja on siitä
lähtien tukenut kärppä-vartiota ammattimaisin ottein.
Sen lisäksi Hanna on ollut mukana toteuttamassa aktiivisesti veljesjoukon yhteisiä tapahtumia ja ottanut vastuuta Narnia-kesäleirin suunnittelussa ja toteutuksessa.
Määrätietoisen ja jalat maassa pitävän Hannan kanssa
yhteistyön tekeminen on helppoa. Kokoukset pysyvät aikataulussaan ja suunnitelmista pidetään kiinni, kun Hanna on mukana puikoissa. Innostus partiota kohtaan näkyy
Hannan jokapäiväisessä elämässä ja Hanna on saanut ystävänsäkin kiinnostumaan partiosta.
Kiho 4-2010

Rautainen karhunkäpälä 124: Iippu, Iiris Rekola
Iipun ahkeruudesta ja innokkuudesta olemme tänä vuonna päässeet nauttimaan muunmuassa Narnia –kesäleirillä ja vartioikäisten veljesjoukon tapahtumissa. Iipulla
on kokouksissaan mukana aina repullinen uusia ideoita
ja ehdotuksia. Iippu ei tyydy vain ideoimaan uutta, vaan
ottaa mielellään vastuuta ja toteuttaa kaiken säntillisesti
mihin ryhtyykin. Syksyllä Iippu on tuonut väriä Kiehuvaan
Kaminaan ja ollut aktiivisesti mukana toteuttamassa samoajaohjelmaa ja muita veljesjoukon tapahtumia sekä
tukenut Sopulit-vartiota.
Rautainen karhunkäpälä 125: Siiseli, Siiri Rekola
Siiseli toimi Naalien vartionjohtajan apulaisena 2008-2009
ja vartionjohtajana 2009-2010. Vartionjohtajana Siiseli
piti huolen, että Naalien yhteishenki oli katossa ja toiminta
monipuolista. Siiseli ei tyytynyt pitämään huolta vain Naaleista, vaan oli aktiivinen SuSalainen ja auttoi mielellään
muita vartionjohtajiakin tarvittaessa. Tänä syksynä Siiseli
on pitänyt huolta pikku-kolkista kolkkajohtajana. Kolkat
jumaloivat Siiseliä, eikä ihme, kuka meistä ei haluaisi
päästä Siirin lämpimään syleilyyn?
Pronssinen karhunkäpälä 97: Rapu, Riku Lehtomäki
Rapu on sekatyömies ja nikkarointispesialisti. Aina, jos
jossain tarvitaan auttavaa kättä, on Rapu aina valmiina,
vaikka opiskelukiireet painaisivatkin päälle. Rapu on vartionjohtajan pestinsä jälkeen toiminut aikanaan useamman vuoden joukkueenjohtajana ja sittemmin vaikuttanut
tiukasti kämppäisännistössä ja aktiivivaeltajana väläyttäen hersyävää huumoriaan siellä sun täällä. Vuosien aikana Rapu on ollut henkilö, johon on voinut aina luottaa,
jos on tarvinnut apua pienemmissä tai isommissa projekteissa. Ravusta huomaa, että hänellä on tiukka suhde
Mänkijyyteen, sillä hänet voi nähdä niin lpk:n yhteisellä
kesäleirillä, kämppätalkoissa kuin kaamosvaelluksellakin.
Pronssinen karhunkäpälä 98: Cappe, Casper Luotola
Lippukunnan kirstunvartijana kunnostautunut Cappe on
asettanut taloudenhoitomme standardit uusille lukemille.
Cappe toimi aikaisemmin Kiehuvan Kaminan riveissä joukkueenjohtajana, jonka jälkeen hän hakeutui hallitukseen
taloudenhoitajan pestiin. Se oli lippukunnalle onnenpotku.
Capelle kelpaa vain paras ja sitä hän vaatii myös muilta. Ei
enempää, ei vähempää. Pitäähän talouden kunnossa olla.
Pronssinen karhunkäpälä 99: Juusto, Aura Piha
Aura liittyi HeMeen 2008 muutettuaan ulkomailta takaisin
Suomeen. Hän otti välittömästi kolkkajohtajan tehtävät
hoitaakseen. Heti seuraavana vuonna Auran tehtäväkenttä laajeni koulutusvastaavana ja Ujohkon kiltalaisena.
Tämän vuoden huipputapahtuma Sveitsi projektin onnistuminen oli pitkälti Auran priimusmoottorina toimimisen
ansiota. Toivottavasti saamme jatkossakin nähdä Auran
leveän ja tarttuvan hymyn useassa eri tapahtumassa.
Aura on lyhyestä lippukuntaurastaan huolimatta selvästi
sisäistänyt Mänkijähengen ja ottanut selvästi lippukunnan
toiminnan omakseen.
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Kuvat: Kyy ja PS
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Pyhän Yrjön solki: Toffe, Topias Tamminen
Toffe on piristänyt lippukuntaamme jo puolentoista vuosikymmenen ajan. Vuosituhannen
alussa hän otti vastaan vartionjohtajan vastuullisen pestin, jota hän hoiti tarmokkaasti
ja tuloksellisesti. Vj-ajan jälkeen Toffe oli aktiivinen Joukkueenjohtaja. Sen jälkeen Toffe
ryhtyi vartioikäisten veljesjoukonjohtajaksi
ja on ollut siinä pestissä nyt kaksi vuotta.
Toffe on ollut avaintekijänä lippukuntamme
ohjelma –ja ikäkausiuudistus-toimikunnassa
ja johtanut tarpojien ja samoajien ohjelman
sisäänvientiä lippukunnassamme. Viimeisimpänä Toffe johti koko lippukunnan yhteisen Narnia-leirin kesällä 2010.
Toffe on partiolainen, joka ei kaihda vastuun
ottamista ja hoitaa hommansa aina hyvin.
Toffe on kasvanut johtajana ja partiolaisena silminnähden viimeisten kolmen vuoden
aikana ja hänestä todella näkee, että hän
rakastaa partiota. Toivottavasti kuulemme
hänestä lippukunnassamme vielä pitkään.

Piirin pronssinen ansiomitali: Pampula,
Tua Välke
Tua lukeutuu lippukunnan vanhempaan ja
myös
kokeneempaan
partiojohtajakaartiin. Tua on aiemmin toiminut vartioikäisten
veljesjoukonjohtajana,
vaeltajaveljesjoukonjohtajana sekä lippukunnanjohtajan apulaisena.
Syksyllä 2007 Tua pääsi aloittamaan opinnot
Vaasassa joten aktiivinen toiminta sai jäädä.
Kesän lopussa Tua oli kuitenkin vielä toisena
vuonna peräkkäin vahvasti mukana vartioikäisten kesäleirin järjestelyissä vastaten leirin muonituksesta yhdessä Piparin kanssa.
Opiskelu Vaasassa ei kuitenkaan ole estänyt
Tuaa tarjoamasta panostaan lippukunnan
käyttöön. Yhä edelleen hän on käynyt retkillä
kun se on ollut aikataulullisesti mahdollista.
Vuonna 2009 Tua johti vartioikäisten ja vaeltajien Ravadas-lapinvaelluksen ja tänä vuonna Tua tuli apuun koko lippukunnan yhteisen
kesäleirin päämuonittajana.
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Tuan eräitä pääajatuksia toiminnassa on ”tehdään asiat kunnolla” – mentaliteetti. Tua on
ollut erittäin aktiivinen niin kaupunkipartion
kuin metsätoiminnan parissa, eikä kavahtanut ns. paperipartiointiakaan.
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Hopeinen karhunkäpälä nro. 35: Puuma,
Olli-Pekka Aimola
Lukemattomilla iltanuotioilla Puuma on joko
toiminut nuotiomestarina tai ollut vähintäänkin eläväisenä kitaristina. Retkistä ja leireistä
on melkein helpompi alkaa luettelemaan niitä joilla Puuma ei ole ollut kuin mille hän on
osallistunut.
Puuma on omistautunut lippukunnalle tavalla
joka hakee vertaistaan. Puuman sisällä palaa liekki partio- ja erityisesti metsänkävijätoiminnalle, jota on varmastikin ruokkinut
perheestä saatu vahva esimerkki. Ilman tätä
liekkiä voi olla, että HeMe:ssä ei olisi saatu
vietyä läpi partio-ohjelman uudistamista vastaamaan paremmin nykypäivää, ja SP:n vastaavaa ohjelmaa.
Puuman määrätietoinen mänkijäpolku joka
lähti Sudenpennuista syksyllä 1993 on vienyt
hänet hiljalleen aina kohti isompia haasteita. Pivonjohtajasta vartionjohtajaksi, joukkueenjohtajasta veljesjoukonjohtajaksi ja
lopulta lippukunnanjohtajaksi. Tämän hetken
ansiot vievät Puuman kirkkaasti viimeisen
vuosikymmenen aikaansaavimpien ja aktiivisimpien hemeläisten joukkoon.

Otso 8: Pekka Ihanus
Mahtaako kukaan enää muistaakaan milloin Pekka Ihanus ensi kertaa ajoi halkokuormaa Futarinmäen päälle... Monen monta mottia joka
tapauksessa on hän kämpälle toimittanut. Lyhyelläkin varoitusajalla on aina järjestynyt kuorma
priimalaatuista halkoa jonka turvin moni mänkijä on retkeillyt ja saunonut kämpällä. Pekan
persoonallinen tyyli - ja traktori - ovat varmasti
painuneet mieliin kaikille halkotalkoisiin vuosien
mittaan osallistuneille. Toivottavasti jatkossakin
polttopuut järjestyvät kämpälle näiden tuttujen
elementtien saattelemana.
Pro Kimpari myrskylyhty 7: Hosse, Jouko
Holma
Hossen toiminta Karhukallion kämpän eteen
on kiistatta pitkäjänteistä. Viime vuodet hän
on toiminut pääkämppäisäntänä johtaen ja toteuttaen kämpän tuvan remontin. Myös edellisissä pienemmissä ja isommissa projekteissa
Hosse on ollut aktiivinen tekijä. Kämppäisäntänä Hosse aloitti 1999 oltuaan jo VJ-ajoista
1992 alkaen aktiivinen kämppätalkoolainen.
Paitsi työmyyrä, Hosse on aina osannut ottaa
kämpästä myös ilon irti. Se, että Hosse myös
viihtyy kämpällä vapaa-ajallaankin antaa totta
kai hänelle oman, henkilökohtaisemman otteen
kämppään.
Pro Kimpari myrskylyhty 8: Wertti, Timo
Luoto
Wertti on jo pitkään ollut vartsujen suosikkikämppäisäntä. Ja miksei myös kämppäisännistönkin. Aina kun on tarvetta työntekijälle
isossa tai pienemmässä projektissa, on Werttiin
aina voinut luottaa. Viimeisimmät isommat projektit, saunan katon ja kämpän tuvan aikataulut
olisivat varmasti venähtäneet viikoilla jos Wertti ei olisi pystynyt ja halunnut antaa aikaansa
joskus myös arki-iltaisin pyyteettömästi Karhukallion eteen.
Ja aina kun Wertti käy isännöimässä, jotain
pientä tai suurta tapahtuu Kämpän hyväksi.
Kämppäisäntänä Wertti on toiminut vuodesta
1998 ja käytännössä alusta alkaen hän on ylläpitänyt
mainettaan haluttuna, mukavana,
osallistuvana muttei häiritsevänä kämppäisäntänä. Kaikki muistavat myös varmasti lämmöllä
ne kerrat, jolloin Wertti on ostanut ruoat kämppätalkoisiin.
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Jouluretki-Pictionary

10.-13.12.2010

Vartsutyttöjen näkemys retkestä...
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Sekä johtajien...
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Ja tässä
poikavartsujen...
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Ja lopuksi vielä VJ:den.
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Kihokasvo

1. Nimi, ikä, pesti?
Hanna ”Hapsu” Luotola, 17, Kärppien luotsi.

Hanna "Hapsu" Luotola

2. Liityit partioon vasta vartioiässä,
vieläpä keskellä vuotta. Mistä sait innostuksen?
Koulussa mainostettiin kuudennella luokalla
partiota ja sen kannustamana liityin HeMeen,
jonka tunsin entuudestaan perheen kautta.
3. Mikä on paras partiomuistosi Hapsutin?
Narnia 2010, Melottiin haikilla kanootit takaisin keskellä yötä kapeaa puroa pitkin.
4. Partio koettelee hiuksia, mutta sun hiukset on aina ihanat. Miten hoidat niitä?
Pesu kampaajashampoolla. Ei kuivausta ja ei
hoitoaineita, niistä tulee muuten sähköiset ja
kuivat. Metsässä pidän ne kiinni.
5. Joulu lähestyy kovaa vauhtia. Hapsu,
onko lempikukkasi sattumalta Amaryllis?
Ei sentään. Kukkana pidän enemmän hyasinteista.
6. Kiitos haastattelusta ja hyvää joulua.
Haluatko lähettää terveisiä?
Kaikille lippukuntalaisille ihanaa joulua!
Haastattelu: Iippu
Kuva: Junior
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Konkariveljesjoukon tapaaminen
kansallisarkistossa
Talvisena torstai-iltana 25.11.2010 taivalsi
joukko konkareiksi itseään kutsuvia mänkijöitä Kansallisarkiston suojiin Helsingin keskustassa. Oli alkamassa konkariveljesjoukon
tapaaminen, jossa kiinnostavina aiheina olivat arkistojen suojissa olevat partioaarteet
ja toimintansa aloittaneen Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiön kuulumiset.
Ennenkuin Jukka "Jude" Ahonen aloitti tilaisuuden luotsaamisen, saimme kiitollisina nauttia pientä evästystä. Talon tarjoilu maistuikin
hyvältä ulkona riehuneen lumimyräkän jälkeen. Sitten Jussi "Vilkas" Nuorteva johdatti
meidät Kansallisarkiston tehtävän kautta
hieman maailmalle ja lopulta erilaisiin partioaiheisiin arkistoihin. Esitys herätti tietenkin
kysymyksiä miten arkistoidaan ja turvataan
tietojen säilyminen tulevaisuudessa. Onhan
HeMen hallussa esimerkiksi leirihyttyset lippukunnan ensimmäiseltä leiriltä.
Perimätiedon säilyttäminen ja sen välittäminen mänkijäpolvelta toiselle on myös
HeMen Partiosäätiön yhtenä tavoitteena.
Siksipä seuraavassa esityksessä säätiön
puheenjohtaja Risto "Hiscy" Vahanen kertoi
lyhyesti syksyllä virallisen statuksen saaneen säätiömme tilanteesta ja tarkoituksesta. Hiscy nosti esiin yleisesti luontosuhteen
tärkeyden ja sen merkityksen minäkuvan
kehittymiselle. Siinäpä innnostava teema
seuraaville vuosille.
Säätiön voima on konkariveljesjoukossa.
Tämän
voimavaran
käyttöönsaamiseksi
Lauri ”Minkki” Melvasalo alusti ajatuksen killoista. Kiltatoiminta olisi konkareiden omaa
toimintaa, mutta samalla myös tärkeä osa
säätiön tarkoituksen toteuttamista ja sen kehittämistä. Lopuksi Juden johdolla pohdittiin
yhdessätekemisen meininkiä ensin pienryhmissä ja sitten yhdessä. Siitä syntyi hyvää
keskustelua niin paljon, että tilaisuuden takarajakin ylitettiin.

Kunnes jälleen kohdataan,
Minkki
Kuvat: Leif "Nalle" Pietilä
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Esittelyssä:

Siilit

Kyy
Hauska, Asiallinen, Ihan kiva

Syksyn alusta lähtien SP:n ikäkausiuudistusten innoittamina Jermut ovat toimineet
kolkkatoiminnasta
irrallisena
itsenäisenä
ryhmänä, koska silloin voidaan tarjota sekä
kolkille, että ennen kolkkaparven vanhimpina
toimineille jermuille paremmin suunnattua
ohjelmaa. Jermuista muodostettu Siili-vartio
kokoontuukin aktiivisesti aina kerran viikossa
Komion kololle toteuttamaan partiotoimintaa.
Ohjelmissa on ollut niin kolkista muistiin jääneitä suosikkileikkejä kuten palikankaatoa,
mutta myös vastuunkannon harjoittelua, joka
korostuu etenkin nykyisen kokoisella parvella. Myös koulutettavat partio- ja erätaidot
voidaan asettaa haastavimmiksi ja jermut
suorittavatkin nykyään ennen vartiolaisten
suorittamaa III-luokan merkkiä.
Tuore jermutoiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja jermut ovat olleet
vähintään yhtä innostuneita uusista mahdollisuuksista kuin allekirjoittanutkin. Innostuneisuus näkyy aktiivisuudessa, joka onkin
hyvin tärkeää koska parvemme koko ei ole
liian suuri. Onneksi tunnetusti laatu korvaa
määrän, kuten tässäkin tilanteessa ja on
parvemme koko kasvanutkin syksyn mittaa.
Siili-parvi rakentuu viidestä jermusta sekä
kahdesta johtajasta, joista jokaisen merkitys on parvelle niin suuri, että he ansaitsevat
jokainen kuvallisen esittelyn, sekä muutaman
kuvaavan sanan, jonka muut parven jäsenet
ovat heistä sanoneet.
Kuvat ja teksti: Kyy

Rocky
Pitkä, nopea, ei anna heittää
lumppareita
24
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Jomppe
Huumori mies, sisukas, pelleilevä,
paljon puhuva

Ode
Reipas kaikkien kaveri jonka
kanssa voi heittää lumppareita

Nasu
Positiivinen, innostunut ja reilu
kaveri

Maria
Tosi nauravainen ja kiva kaveri.
Hyvä suunnistamaan

Ben
Rauhallisen sekä aina iloinen ja
reipas
Kiho 4-2010
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From Asia with love

-kahden Kauko-Aasiaan karanneen terveiset

Etsimässä elämän totuutta
Maailman metropoleissa sitä saattaa välillä
tuntea itsensä varsin pikkuriikkiseksi. Kymmenen miljoonan asukkaan Soul Etelä-Koreassa ei tee tähän asiaan poikkeusta. Kolme
kuukautta täällä viettäneenä voin kertoa, että
kaiken tämän vilinän ja hulinan keskellä kaipaa välillä jänniäkin juttuja koto-suomesta.
Vartiolaisten ja kolkkien ”täyttämä” Kimparin
metsä syysretkellä tuntuu kummasti houkuttelevammalta, kuin tuhansien neonväreihin
pukeutuneiden korealaisten tukkimat vuoristopolut. Tähän väliin mainittakoon, että
HeMe:n hurjimmatkin välineurheilijat kalpenevat kevyesti näiden paikallisten supermummojen ja –pappojen rinnalla. Korea on toisin
sanottuna Gore-Texin ja The North Facen luvattu maa. Myös retkien suunnittelukokouksia ja niiden letkeää mutta aikaansaavaa ilmapiiriä alkaa huomaamattaan kaipaamaan
väkertäessään ryhmäprojekteja tuntitolkulla
kieli- ja kulttuurierojen siivittäminä.
Viitatakseni otsikkoon olen ilokseni huomannut kuinka paljon hyötyä partioihanteista
on ollut täällä reissatessa. Haastavien tilanteiden ja uusien tuttavuuksien kautta
huomaa oppivansa paljon uutta itsestään ja
siinä sivussahan sitä sitten näppärästi kehittää itseään ihmisenä. Jonossa kiilaavat kazakstanilais-tytöt saattavat ennakkoluuloista
huolimatta osoittautua loistavaksi seuraksi
vuorien huiputtamiseen –ja kas! Siinähän
se ystävyys rakentuukin yli rajojen. Toisten
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ihmisten ja matkustellessa myös kulttuurien kunnioittaminen nousee tärkeäksi selviytymiskeinoksi. Korealaiset esimerkiksi ovat
hyvin ujoja ulkomaalaisia kohtaan. Tämä
ilmiö johtuu pääosin epäonnistumisen pelosta (joka puolestaan johtuu yhteiskunnan ja
lähipiirin painostuksesta). Ennemmin kieltäydytään puhumasta englantia kuin yritetään ja
opitaan erehdyksen kautta. Matkalaisen kannattaakin siis varautua hymyilemään paljon
ja olla valmis vaikka esittämään lehmää tai
retiisiä ravintolassa, sillä kyllä se yhteinen
sävel sieltä lopulta löytyy. Korealaiset ovat
pohjimmiltaan ystävällisiä ja auttavaisia, vaikka nämä piirteet usein hukkuvatkin hermostuneen hihittelyn alle.
Aika täällä Koreassa on hujahtanut aikamoisella vauhdilla ja tätä kirjoitellessa reissua on
jäljellä enää vajaa kuukausi. Muutama päivä
sitten palasin viikon saariseikkailulta Taiwanista ja puolentoista viikon päästä suuntana
on Vietnam. Viimeiselle Korean viikolle riittää ohjelmaa lopputenttien muodossa sekä
lähes naapurista saapuvan vierailijan johdosta. Eiköhän pistetä pöytä koreaksi sillä Tinde
lennähtää tänne viikoksi auttamaan elämän
totuuden etsinnöissä.
Kirkku
P.S. Syy tähän reissuunhan on siis yhden lukukauden opiskelijavaihto

Ni hao, fenlan ren!

-eli tervehdys Hong Kongista
Päivänä muutamana eksyin Hongkongissa
Kowloonin kaupunginosassa ja löysin itseni
lasioven edestä. Ovessa luki The Scout Association of Hong Kong. Astuin uteliaana sisään
ja huomasin tulleeni marmorilla ja kattokruunuilla koristeltuun vastaanottoaulaan.
Hämmennykseni oli suuri, enhän edes tiennyt että Hong Kongissa oli partiolaisia. Mutta
tarkemmin ajatellen, tämähän on entinen
Iso-Britannian siirtomaa, ja mistäpä muualta
partioliike onkaan lähtöisin? Seinältä katsoikin tuttu naama, BP:n standardimuotokuva.
Eksyneen mieltä lämmitti ajatus, että sama
kuva majailee (tosin pienempänä vedoksena)
myös Komion seinällä.
Tätä kirjoittaessa on kulunut kolme kuukautta siitä kun lentokoneeni nousi Helsinki-Vantaalta ja kiikutti minut sinne missä ei
lunta tai ruisleipää tunneta. Hong Kong tuntui aluksi hirveän isolta ja sekavalta, mutta
tunne hälveni pian tajutessani, että kyseessä
on itse asiassa hyvin pieni alue, joka vain on
hyvin täynnä ihmisiä. Noin seitsemän miljoonaa ihmistä on linnoittautunut MannerKiinan kylkeen luonnonsataman ympärille.
Alunperin Hong Kongin tärkein tarkoitus oli
kaupankäynti, ja sitä se on vieläkin: suhteellisen nuori kaupunki on rakentunut melko
yksinomaan kaupalle ja finanssikursseille.
Vuoteen 1997 Hong Kong kuului Iso-Britannialle, jolloin se virallisesti luovutettiin Kiinalle.
Nykyään Hong Kong on yksi kiinan “erikoisalueista” (Special Administrative Region) joilla
on emämaasta hieman poikkeavia piirteitä,
kuten esim. Monipuoluejärjestelmä Hong
Kongissa. Puhuttu kieli jo englannin ohella
kantoninkiina, joka poikkeaa melkoisesti
mandariinikiinasta: Hong Kongissa sitä lisäksi
kirjoitetaan monimutkaisemmilla perinteisillä
kirjoitusmerkeillä, joita ei muualla Kiinassa
enää käytetä. (Niin, tämä ei ehkä sittenkään
ollut paras paikka tulla opettelemaan mandariinikiinaa...)

Oman yliopistoni Chinese University of Hong
Kongin kampus on melkoisen kaukana itse
Hong Kongin saarelta ja pää-asutuskeskuksista, joten elämä keskittyy helposti opiskelun ja kampuselämän ympärille – ilmiö josta
minua varoitetiin jo ensimmäisinä päivinä.
“Pidä huolta että lähdet mahdollisimman
usein kampuksen ulkopuolelle,” hoki paikallinen tutorini, “oikea Hong Kong ei ole täällä.”
Ja kyllä siellä saarella onkin sitten rampattu,
aina kun kampuksen ruokaloiden tarjoomukset (yhä enenevissä määrin) alkavat tympiä
ja Mong Kokin halvat katuravintolat kutsuvat. Myös vaeltaminen on yllättäen muuttunut melko yleiseksi harrastukseksi, sillä Hong
Kongin alueella on väenpaljoudesta huolimatta suuria alueita asuttamatonta luonnonpuistoa, joiden vaellusreitit ovat upeat!
Kolmeen kuukauteen on siis mahtunut paljon seikkailuja, vaikkakin opiskelu on vienyt
suuremman osan ajasta kuin varmaan koskaan Suomessa – paikallisten opiskelumotivaatio on tarttuvaa laatua, tai ainakin ne
vetävät riman kiusallisen korkealle. Siitäkin
huolimatta olen ehtinyt myös matkailemaan
hieman varsinaisen Manner-Kiinan puolelle.
Pakkohan se on, ihan noin jo siksikin että
pääsee harjoittelmaan kieltä tositilanteissa
(kuten eksymällä ystävistä, ilman kännykkää
tai karttaa, keskellä toria). Junamatkailu on
Kiinassa varsin edullista, mutta etäisyydet
ovat huimia: Hong Kongista Shanghaihin
puksuttavaan pikajuna T211:ta olisi ehkä
kannattanut varata makuupaikka, tai ainakin
varmistaa että pääsee varmasti istumaan 19
tunnin matkalla. Maisemia on sentään tullut
niillä matkoilla nähtyä, ja tutustuttua kiinalaiseen junaelämään (ja hauskutettua kanssamatkustajia outona ulkomaalaisena joka
yrittää epätoivoisesti puhua kiinaa...). Ensi
keväänä vuorossa on hartaasti odottamani
Peking, jota kaikki siellä käyneet ovat kehuneet huiman mielenkiintoiseksi. Kunhan vain
päästäisivät täältä yliopistolta joskus lomille.
Väliviikot? Joululomat? Mitä ne olivatkaan?
Joulu kuitenkin lähestyy, mutta sitä ei Hong
Kongissa juuri juhlita: yksi pitkä ostosviikonloppu vuodessa, ei sen kummempaa. Välkkyvät ja kirkuvanväriset joulukoristeet ovat
ilmestyneet täälläkin kauppojen oviin, mutta
lunta on turha odotella. Muutaman eurooppalaisen maanpakolaisen kanssa vietimme jo
pari viikkoa sitten pikkujouluja parvekkeella
kuunnellen joululauluja Spotifysta ja juoden
glögiä. Hetken olo oli haikea ja ensimmäisten
viikkojen karvas koti-ikävä kutitteli tajunnan pintaa. Mutta sellaiset fiilikset on helppo
karistaa, kun tietää että on sentään jokin kodiksi tunnustettu paikka jonne palata vielä
ennen seuraavaa talvea.
Partiotervehdyksin,
Tinde
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Muurahaislabyrintit

Löydä tiesi kuningataruurahaisen
luo ratkaisemalla kaikkai kuusi
labyrinttiä!
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Labyrintit: Iippu
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Puiden välistä

- Hiski iski riskin?
- Tyttö vai poika?
- Hiskin ja Tupun yhteiset vessareissut eivät ole enää salaisuus.
- Emppu pelaa Marjoo.
- Kettu teki voltit.
- Henkilökohtaisuuskerho on jälleen koossa.
- Kolkatkin tietävät että Puuma on Quuma.
- Hapsun & Amarylliksen silmät harhailevat.
- Cappe Käyttää nenää?
- Boris, sä veit mun ryijyni!
- Meillähän on porkkanoita.
- Mutta he eivät tienneet mistä olivat keskustelleet.
- Puu kaipaa Varjoaan.
- MÄN VAR ÄR CAPPE?!
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NUUHKIJA

Lueskelin eräänä päivänä HeMe- historiikkia aamukahvien ohessa kun eräs otsikko
sai melkein aamukahvini menemään väärän
kurkkuun. Tummennettu otsikko kuului: Leirit-KKK.
Mitä? Häh? Ei kai meidän leireillä ole mitään
tekemistä Ku Klux Klaanin huppupäiden
kanssa? Ei. Mutta ei kai sentään myöskään
Kylmä Koho Kompressio-leirejäkään ollut?
Tekstin lukeminen selvensi asiaa: ” - - Vuosien
mittaan tuosta salaperäisestä kolmen K-kirjaimen yhdistelmästä -- sehän merkitsee
Kolkkien kesäleiri Kimparilla – tuli käsite. - -”
Ahaa. KKK. Keksin myös toisen niin juurtuneen kolkka- tavan että sen voisi nostaa
KKK:den joukkoon. Kolkat Komion Kololla.
Missä muuallakaan he voisivat olla? Tai Kolkkaleiri muualla kuin Kimparilla? Kyllä noista
KKK:sta kannattaa pitää kiinni ja samalla
myös perinteistä.
Nuuhku

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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