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Olen joskus lukenut Christoffer Columbuksen 
elämänkerran ja  ensimmäinen vuosi 
lippukunnanjohtajana on ollut kuin yksi 
Columbuksen löytöretkistä. Sitä luulee 
tietävänsä määränpään, mutta löytääkin 
itsensä Amerikasta. Itse en ihan sinne asti 
ole vielä päässyt, mutta onhan tämä Joensuu 
vähän kuin Suomen oma Santo Domingo. 
Tärkeintä ei kuitenkaan ole usein määränpää, 
vaan matka itsessään.

Vuoden aikana olenkin saanut nauttia 
suopeista merivirroista ja kulkenut länsituulten 
johdattamana. Välillä on kuitenkin käyty 
kartan ulkoreunamillakin ja huovittu 
vastatuuleen naama ruvella.  Aluksen 
pitäminen säädyssä vaatii ankaraa työtä 
koko miehistöltä ja missä vaiheessa saamme 
täydennystä ruokavarantoihin? Voiko perunaa 
syödä? Ruorin takaa on kuitenkin avautunut 
täysin uusi maailma ja oikeastaan messissä on 
ollut erittäin hyvät oltavat. Merimiehenä tiedän 
kuitenkin, että maailman toiseksi kaunein 
asia on Auringon nousu horisontin takaa 
peilityynenä soljuvan ulapan ylle. Se tunne saa 
merimiehen lähtemään aina uusille vesille. 

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana 
on viikoittaisten kokousten lisäksi päästy 
nauttimaan kämppäretkistä, erilaisista 
koulutuksista, sulkapallo turnajaisista ja 
95-vuotis juhlallisuuksista. Näistä ja muistakin 
unohtumattomista partiomuistoista pääsemme 
nauttimaan tuttuun tapaan upean lehtemme 
seuraavilla sivuilla. Tänä vuonna kurkistamme 
Kihossa myös viikkotoiminnan syövereihin 
HeMe toimii -palstalla. Mitä Sopulit puuhaavat 
wh:ssa? Kuinka monta kuppia kahvia kuluu 
MK:ssa?

Kuva: Lari
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KANSI
kuvaaja:

MYYRÄ

HeMe lipui taas uusille vesille, kun viisaat 
päät kokoontuivat Tönölle yhdistyksen 
vuosikokouksen merkeissä. Muutokset 
yhdistyksen jäsenrakenteesta sinetöitiin ja 
vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa. 
Tärkeästä aiheesta on luettavissa lisää 
lehden sivulla 22. Veljesjoukonjohtajat ovat 
hahmotelleet joukkonsa suuntaviivat harpin 
avulla ja MK (MiehistönKerma) on katsastanut 
tähtien asennon. Toivotan menestystä kaikille 
uusille johtajille pesteissään. Olkoon matkanne 
unohtumaton! ”Kohti ääretöntä ja sen yli!” 

Tänä vuonna on lippukunta osallistuu PäPa:n 
mukana Kasvu-hankkeeseen eli toisinsanoen 
Partio Kuuluu kaikille –projetkiin (lisätietoa: 
partiokuuluukaikille.com). Tavoitteena on 
lisätä partiolaisten määrää koko valtakunnassa 
ja päästä takaisin 90-luvun kultaisiin lukuihin. 
Projekti tarjoaa päpalaisille lippukunnille 
paljon erilaisia välineitä, koulutuksia ja 
ammattihenkilöitä partion markinointiin ja 
jäsenmäärän kasvattamiseen. Merkittävin 
uusi askel jäsenten etsinnässä on, että uusien 
kolkkien lisäksi tavoitteena on saada uusia 
jäseniä jokaiseen ikäkauteen, kolkasta 
vaeltajaan. 

Yhdeksi parhaimmaksi tavaksi markkinoida 
partioita on todettu lasten ja nuorten itse 
suorittama lähetystyö. Piirileiri Sarasteelle on 
tervetulleita myös kaikki ei-vielä-partiolaiset 
eli EVP:t. Tuhansien ihmisten partioleirille 
osallistuminen voi tosin olla monelle EVP:lle 
hiukan iso kynnys, joten kannustankin 
veljesjoukonjohtajia järjestämään aktiviisesti 
kaverit-mukaan kokouksia vielä tänä keväänä. 
Ja kuten jo viime vuonna mainitsinkin: 
Muistetaan hehkuttaa upeaa harrastustamme ja 
elämäntapaamme kaikille EVP- ystävillemme. 

”Partio kuuluu kaikille” – on mielestäni aika 
osuva lause. Siinä korostuu kasvuhakuisuus, 
avoimuus ja tasa-arvo ja ajatus siitä, että 
partiossa on varmasti kaikille jotakin. 
Ajattelen myös kuitenkin, että suomalaisen 
partiotoiminnan olisi hyvä hiukan identifioitua 
tarkemmin tulevaisuudessa. Keskittyä siihen 
ns. peruspartio-toimintaan. Liian kovat 
numeeriset kasvutavoitteet ja joka oksaan 
kurkottaminen voivat vielä kääntyä itseään 
vastaan. Uhkana on uusien jäsenten hankinta 
väärillä motiiveilla. ”Tule partioon, tarjoamme 
jääkiekkojoukkueen, askartelukerhon ja 
benji-hyppyjä”. Tosiasia on kuitenkin, ettei 
kaikkia voi miellyttää. Väärin perustein tehty 
markkinointi on vähän kuin ”karppaajan 
leivän” markkinoiminen leipänä. Se ei ole 
leipää nähnytkään. 

Suomen Metsänkävijöillä on tässä suhteessa 
hiukan parempi ote vahvan mänkijä 
-identiteetin ja ”kovan partioinnin” ansiosta. 
Meillä HeMe:ssäkin on kuitenkin työtä 
jäljellä ja tänä vuonna keskitymmekin 
perinteisten erätaitojen ja ensiaputaitojen 
kouluttamiseen. Niin kliseiseltä kuin se jonkun 
korvaan kuulostaakin. Mutta pitäkäämme 
siis lippu korkealla koko juhlavuoden ajan 
ja nauttikaamme partiosta kaikilla kuudella 
aistilla! 

Rakkaudella Hemeen,

Topias Tamminen
lippukunnanjohtaja
puh. (040) 835 3443

lpkj@heme.partio.net

" ENKÖ MÄ SANONU ETTÄ KEITTIÖÖN 
EI OO KENELLÄKÄÄN MUILLA KUIN 
KOKEILLA ASIAA?! POIS TÄÄLTÄ HETI 
PAIKALLA TAI JÄÄ JÄLKKÄRI VÄLIIN! 
KOHTA TULEE SINAPPIA SILMÄÄN!! "
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TALVIRETKI
27.-29.1.2012

Niin kolkat, jermut, vartsut kuin johtajatkin 
hyvästelivät vanhempansa ja ahtautuivat 
bussiin illan hämärtyessä. Bussissa kuitenkin 
kuultiin dramaattinen siitä, että Imatran 
ydinvoimala on räjähtänyt ja laskeuma tehnyt 
koko Helsingistä niin radioaktiivisen, ettei 
palaaminen enää onnistuisikaan. Hammasta 
purren kaikki keskittyivät kuitenkin tulevaan 
ja auttamaan saapuneen hajamielisen 
ydinfyysikkö Pekka Venäläisen ja tämän 
nössön apurin avulla nuoret onnistuivat 
viikonlopun telmimisen aikana rakentaa 
onnettomuuden kumoava laite, jonka avulla 
saatiin palautettua kaikki ennalleen ja 
palaamaan kotiin.

Kihon toimitus haastatteli retkeläisiä juuri 
ennen paluumatkaa:
1. Retken kohokohta
2. Paras ruoka
3. Kuinka kovaa laskit pulkalla
4. Annoitko kenellekkään lumipesua

Kirjoittanut: Kyy
Kuvat: Tatu ja Myyrä
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Nalle:
1. Saunominen. Sai varpaat vihdoin lämpi-
mäksi
2. Karjalan piirakat
3. Tosi kovaa kunnes laskin puuta päin
4. Een... varmaan

Lohi:
1. Hulvaton hodaritanssi, iltanuotioesitykset, 
Pekka Venäläinen ja hänen Nössö apurinsa 
sekä hikoilevat johtajat.
2. Erinomainen purjoperunasosekeitto
3. Tosi lujaa, mutten lennättänyt kertaakaan 
lunta naamalleni
4. Yllytin kaikki antamaan kyylle, mutten 
liannut omia käsiäni

Ilvestytöt:
1. Kun saatiin kaataa Emppu ja Rölli hankeen
2. Laskiaispullat
3. Liian kovaa
4. Röllille, Muurahaiselle ja Kanelille

Kaltsu:
1. Yöt oli kivoja
2. Pizza
3. Tosi Kovaa
4. En

Jeppe:
1. Pulkkamäki
2. Pizza (Yhä kädessä)
3. Melkein kovaa
4. En antanut

Hämis & Ben:
1. Iltanotski
2. Pizza ja Hodarit
3. TOSI kovaa
4. En
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Kämppäisännistön 
koulutuspäivä 25.2.

Paikalla olivat Esko, Kirkku, Sitruuna, 
Tinde ja Wertti.

Kuvat: Kirkku
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VJ-kurssin viikonloppu
9.-11.3.

Tultiin, oltiin, mentiin.
Teltta ja kamina ja hikinen yö.

Kämppä ja Telkkari ja se mitä syö.
Mutta mitä sitten kävi?

Mukana oppimassa:
Eppu, Namu, Toukka, Kurre, Tupu, 

Papu, Kaizi, Porttis, Nalle, Late, Hiskuri 
ja Iibba.

Kuva viimevuotiselta vaeltajien kämppäretkeltä, Sitruuna.
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J U H L A R I E H A
17.3. Seuraasaaressa

Yhdeksänkymmentäviisi vuotta on millä 
tahansa mittarilla katsottuna kunnioitettava 
ikä. Partiolippukunnalle se onkin erityisen 
kunnioitettava, ja siksi olikin syytä juhlia 
HeMen pitkää taivalta. HeMe on aina oman 
pariourani aikana painottanut toiminnassaan 
luontoon,  joten juhlinta suoritett i in 
luonnollisessa Seurasaaressa. 

Ideanahan oli, että HeMen aktiivijohto 
järjesti ympäri saarta rasteja, joilla konkarit, 
vanhemmat, sukulaiset ja muu lippukunta 
sitten kierteli. Rastit olivat sopivan riehakkaita, 
eli toivon mukaan kova tuuli, sekä pilvinen ja 
kolea sää ei haitannut ketään. Taisi aurinkokin 
jossain välissä näyttäytyä.

Rastiradan jälkeen oli tarjolla pullaa, mehua 
ja makkaraa kaikille halukkaille. Lisäksi 
suoritettiin yksi partiolupauksen antaminen. 
Tämän jälkeen pidettiin vielä sisaruspiiri. 
Loppujen lopuksi paikalta oli poistuttava, paitsi 
ne ahkerat partiolaiset jotka jäivät kantamaan 
tavaroita.

Toivottavasti kaikilla oli riehakas ja kiva 
tapahtuma. Itselläni ainakin oli.

100-vuotisriehaa odotellessa!

Teksti: Haukka
Kuva: Kirkku
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KONKARI-ILLALLINEN 17.3.
Helsingin Metsänkävijät 95 vuotta

Kunniakkaaseen 95 vuoden ikään päässyttä 
lippukuntaamme juhlistettiin lauantaina 
17.3. perinteiseen tapaan konkari-illallisella. 
Ilahduttavan suuri joukko huivikaulaisia 
mänkijöitä oli mönkinyt juhlapaikalle 
ravintolakoulu Perhoon. Illan herkullisista 
tarjoiluista vastasivat nuoret ravintola-
alan opiskelijat. Tilaisuudessa saattoi kuulla 
historian siipien havisevan puheensorinan 
taustalla, kun vanhat partiotoverit pääsivät 
vaihtamaan kuulumisiaan ja muistelmiaan. 
Illan ohjelma koostui vapaasta seurustelusta, 
juhlapuheista ja tietenkin ruokailusta. Saimme 
myös kuulla mielenkiintoisen katsauksen 
HeMe:n uudesta omasta elävästä arkistosta. 
Juhlakansa viihtyi ja aika tuntui vierähtäneen 
niin vikkelästi, että monella olisi varmasti 
riittänyt tarinoita ja turinoita kerrottavaksi 
vaikka läpi yön. Ehkäpä seuraavat suuret 
juhlallisuudet, eli HeMe:n 100-vuotis juhlat, 
kestävätkin kokonaisen viikon!

Teksti: Kirkku
Kuva: Lari
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HEME TOIMII !

Tällä palstalla esittelemme HeMen eri 
ikäluokkien toimintaa.  Ensimmäisenä 
vuorossa on lippukuntamme pienimmistä ja 
kolkkajohtajista koostuva Kolkkaveljesjoukko.

HeMen nuorimmat, 7-10 vuotiaat ovat 
kolkkia. Kolkkaparvet tapaavat komiolla 
kerran viikossa, Myyränpennut maanantaisin, 
ja Oravanpojat tiistaisin.  Parvi-illat ovat 
enimmäkseen hauskaa yhdessäoloa ja 
leikkimistä, mutta kolkat suorittavat niissä 
myös merkkejä, opettelevat partio- ja erätaitoja, 
sekä suorittavat TAP-kokeita. 

Mikä Partiossa on kivointa?

Uge, JP: Kirkkis!

Pippuri: Retket... ja parvi-illat. Ja Keiju ja lima! 
(toim. huom: kyseessä on leikki)

Jeppe: Suunnistaminen, mut sitä vois kyllä olla 
enemmän!

Makke: Kirkkis, pii... partio ylipäänsä on kivaa.

Poikien lempileikiksi nousi kirkonrotta, joka 
tunnetaan myös nimellä kirkkis.

   Kirjoittanut: Siiseli
Kuvat: Siiseli , Ninni ja Lohi
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HALLITUKSEN ESITTELY

Kevät koittaa. Ainoa pysyvä asia elämässä on muutos. Karhu luo nahkansa. Myös lippukunnan 
hallituksen on aika ajoin muututtava. Tämän filosofisen tosiasian hengessä vuoden 2012 hallitus 
esitellään japanilaisen haiku-runon keinoin. Taustalla lentää kurkiaura.

LPKJ Toffe, Topias Tamminen

Tohvelieläin
muuttuu karhunpääksi, oi
evoluutio.

LPKJA Kirkku, Kati Pankka

Sädekehänä
loistaa kihara, kultaa
pimeän polun.

Sihteeri Ninni, Meri Lähteenaro

Kynän kärjellä
kevyet siiveniskut:
sudenkorento.

Taloudenhoitaja Cappe, Casper Luotola

Kirstuun kilahtaa
ropo, jäsenmaksulla
kammataan karhu.
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KVJJ Varjo, Hannes Kokkonen

Hyvä seurata
sitä jolla on lamppu.
Tähdenkantajaa.

JVJJ Kyy, Otso Lappalainen

Lapsilla jalat
paljaina, ja se maa on 
kyitä solkenaan.

VIVJJ Iippu, Iiris Rekola

Joka polulla, 
joka risteyksessä, ei
väsy, luotamme.

VVJJ Late, Lauri Pankka

Sammaleet ovat
tässä laossa, tästä
on joku juossut.

Zen-majansa edessä hiekkaan kirjoittanut,
Tinde
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Helsingin Mets änkävijät 2012

Mörisevä Karhu

LPKJ Toffe, Topias Tamminen
LPKJA Kirkku, Kati Pankka

Sihteeri Ninni, Meri Lähteenaro
Taloudenhoitaja Cappe, Casper Luotola

KVJJ Varjo, Hannes Kokkonen
JVJJ Kyy, Otso Lappalainen

VIVJJ Iippu, Iiris Rekola
VVJJ Late, Lauri Pankka

Kihokilta

Toimitussihteerit 
Hani, Hanna Kuivalainen

Siiseli, Siiri Rekola

Tinde, Tellervo Lappalainen
Kyy, Otso Lappalainen

Iippu, Iiris Rekola

Pieni Savu

Oravanpojat
KVJJ Varjo, Hannes Kokkonen

Siiseli, Siiri Rekola

Myyränpennut
Lohi, Inka Lähteenaro

Ninni, Meri Lähteenaro

Myyrä, Krista Virtanen
Skorppari, Jon Scherf

Ujohko

Kirkku, Kati Pankka
Late, Lauri Pankka

Puuma, Olli Aimola
Keiju, Ida Rimpioja

Hani, Hanna Kuivalainen

Suuri Savu

Siilit
JVJJ Kyy, Otso Lappalainen

Rocky, Oskari Rokka

Ilvekset
Emppu, Emilia Lindgren

Rölli, Ronja Uusitalo

Puu, Riku Torenius



Kiho 1-2012

15

Helsingin Mets änkävijät 2012

Mörisevä Karhu

LPKJ Toffe, Topias Tamminen
LPKJA Kirkku, Kati Pankka

Sihteeri Ninni, Meri Lähteenaro
Taloudenhoitaja Cappe, Casper Luotola

KVJJ Varjo, Hannes Kokkonen
JVJJ Kyy, Otso Lappalainen

VIVJJ Iippu, Iiris Rekola
VVJJ Late, Lauri Pankka

Kämppäisännistö

Pääkämppäisäntä 
Wertti, Timo Luoto

Harmaa Savu

KonVJJ
Mincci, Lauri Melvasalo

Kiehuva Kamina

VIVJJ Iippu, Iiris Rekola

Luotsit:
Hapsu, Hanna Luotola: Kärpät
Fontsu, Laura Fontell: Hukat

Mikis, Mikko Pohjanvirta: Sopulit
Hiskuri, Hiski Vihermaa: Naalit

Arkistovastaava
Lohi, Inka Lähteenaro

Verkkoherra 
Laku, Lari lehtomäki

Tiedotusvastaava
Hani, Hanna Kuivalainen

Kalustovastaava
Kyy, Otso Lappalainen

Leukulenkki

VVJJ Late, Lauri Pankka
Nipsu, Riikka Väliahde

Vaeltajakilta TäysTehoT
Matti, Marjut Airaksinen
Mario, Matias Lahtinen

Emppu, Emilia Lindgren
Rölli, Ronja Uusitalo

Hiskuri, Hiski Vihermaa
Myyrä, Krista Virtanen
Skorppari, Jon Scherf
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Ankkuri Myyränpennuista

KIHOKASVO

1. Kuka olet ja minkä ikäinen olet?
Oon Anna eli Ankkuri myyränpennuista. Oon 
kahdeksan vuotta.

2. Minkä takia tulit HeMeen?
Koska mä vaan halusin! (Haastattelijan 
huomautus: Kukapa ei haluaisi.)

3. Minkä on parasta partiossa?
Ristimurhaaja on kivaa.

4. Mikä on kevään paras puoli?
No kun lumet sulaa!

5. Entä huonoin puoli?
Kun ei enää voi leikkiä lumessa.

6. Kenestä Hemeläisestä tulisi paras 
presidentti?
Ei kenestäkään. (Haastattelijan huomautus: Se 
on siis vaalisalaisuus.)

7. Kenelle haluaisit lähettää terveisiä?
En kellekään. (Haastattelijan huomautus: 
Nykyään ihmiset lähettävät terveisensä 
kännyköiden tai Internetin avulla. Ne on 
todettu nopeammiksi tavoiksi viestiä kuin 
lippukunnan lehti. )
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LÄHDE TEATTERIIN, TUE HELSINGIN 
METSÄNKÄVIJÖIDEN TOIMINTAA!

 

HeMe:n vanhempainyhdistys myy lippuja Peter Pan -näytelmään, 
jonka nimiroolissa on Riku Nieminen! Tilaa ennen kuin liput 
viedään käsistä!

Missä: Suomenlinnan kesäteatterissa 

Milloin: keskiviikkona 13. 6. klo 19.00
 
Lippu maksaa 25 euroa.

Markkinoikaa lippuja sukulaisille, työkavereille, naapureille…
 
Ilmoitelkaa allekirjoittaneelle sähköpostitse tai puhelimitse 
haluamanne lippujen määrä viimeistään 13. 4 2012. 
 

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

Kävelin isäni perässä betonisia portaita 
kerrostalon kellariin, pidin kiinni metallisesta 
kaiteesta. Kaiteen takana oli harmaa seinä, 
jossa kiilteli mustia pieniä kiviä. Isä avasi 
oven hämärään tuulikaappiin. Valkoisten 
ovien takaa kuului lasten ääniä. Isä koputti 
oveen. Avaamaan tuli silmälasipäinen, 
kiharahiuksinen nainen, joka ohjasi meidät 
peremmälle. Huoneessa oli monta tyttöä 
ja siellä haisi vähän oudolta. Katselin isän 
jalkojen takaa huonetta ja tyttöjä, joilla kaikilla 
oli sininen paita ja kaulassa huivi. Kaikilla 
oli paidassa oransseja kolmioita ja joillain 
valkoinen viiva tai kaksi. Nainen esitteli itsensä 
Inuksi ja sanoi, että minun nimeni oli jo niin 
outo etten tarvinnut muuta nimeä. Minä 
nyökkäsin. Isä lähti ja Inu sanoi, että olin nyt 
arkajalka ja että saan mennä harmaaseen 
pivoon. Se tarkoitti sitä, että sain seistä yhden 
jonon viimeisenä. Paikka oli aika ahdas, koska 
jonon ensimmäisen piti seistä huoneeseen 
tuodun puunrungon kohdalla ja meitä oli siinä 
jonossa aika monta. 

Sitten Inu nosti peukalon ylös ja kaikki 
hiljenivät. Jonojen ensimmäiset, ne joilla 
oli kaksi valkoista viivaa paidassa, laittoivat 
kätensä vaakasuoriksi taakse ja tarkistivat, 
että kaikki seisovat suorassa. Yksi tytöistä sai 
hakea vanhan oksan, johon oli kiinnitetty upea 
nahkainen viiri. Kaikki lähtivät jonoista ja 
ottivat oksasta kiinni. Yhtäkkiä tytöt huusivat 
tosi kovaa jonkun runon. Minä pidin oksasta 
kiinni ja yritin opetella sanoja.

Siivosin varastoa viime viikolla ja löysin 
kolkkapaitani säästettävien tavaroiden 
laatikosta. Sininen villapaita, jossa oli jäljellä 
vielä langat kolkkanuolen kohdalla. Hihassa 
oli kiinni oransseja kolmioita. Toisessa 
hihassa vinoon ommeltu Helsinki-merkki, 
piirimerkki ja lähes kokonaan irronnut harmaa 
huopakolmio sekä oransseiksi värjäytyneet 
valkoiset viivat. Elämäni ensimmäinen 
vastuutehtävä oli apulaispivonjohtaja. Minun 
tehtäväni oli tarkistaa, että jono on suora silloin 
kun pivonjohtaja ei ollut paikalla. Se tuntui 
hienolta ja tärkeältä. 

Partio opettaa ottamaan vastuuta. Ei meistä 
alle parikymppisistä teineistä tuntunut 
mitenkään oudolta järjestää lippukunnan 
kesäleiriä. Oli ihan normaalia suunnitella 
ohjelma, miettiä ruoat, hoitaa leiripaikka, 
kuljetukset, teltat, vuokrapeitteet ja kaikki 
muu mitä nyt leirin suunnitteluun kuuluu. 
Toki olimme välillä aivan rättiväsyneitä ja 
ärsyyntyneitä siitä, että hommaa tuntui olevan 
liian paljon. Silti teimme, koska kaikesta siitä 
tekemisestä myös sai paljon; Riemusta kiljuvat 
kolkat vesipräisiksessä, ihanat raukeat tunnit 
makuupussissa vartiolaisten rastilla, viimeinen 
Futarin päälle raahattu arkku, yhteiset laulut 
iltanuotiolla, pummaamisen jälkeen löytyvä 
rasti, avaruusbanaani, paalusolmu, veturissa 
valmistettu ateria, usvainen aamu Kimparilla, 
ystävät…
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Hiscy puhui aikoinaan meille nuorille johtajille 
partiotaustan merkityksestä työelämässä. 
Kuuntelin ja mietin, että näinköhän on. Eihän 
partiossa tehty mitään ihmeellistä. Uskon, että 
jokainen työssäkäyvä johtaja tietää Hiscyn 
olleen oikeassa. Ei töissä tehdä mitään sen 
ihmeellisempää kuin partiossa. Me opimme 
jo nuorena organisoimaan asioita, tulemaa 
toimeen erilaisten ihmisten kanssa, selviämään 
hetkistä, jolloin kaikki kaatuu niskaan ja 
keksimään keinoja toteuttaaksemme asioita, 
jotka tuntuivat meistä tärkeiltä. Samoja taitoja 
tarvitaan myös työelämässä. Kun meidän 
nuoret johtajamme lähtevät töihin, kannattaa 
ehdottomasti kirjoittaa ansioluetteloon partio.

Kaikista harrastamistani asioista partio on 
vaikuttanut minuun eniten. Ei se arkajalka 
22-vuotta sitten osannut edes kuvitella 
mitä kaikkea oppii, sen runon lisäksi. Myy-
myy-myllä, jyy-jyy-jyllä, myllää-jyllää-
myyränpennut-myyränpennut ME!

Partiovasemmalla, 

Titte –Titte Neuvonen

Titte Narnia-vartsuleirillä kesällä 2010.
Kuva: PS
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sija nimi  pelit v-h erät pisteet  p

1 Jussi  3 3-0 6-0 126-42  6
2 Late  3 2-1 4-2 102-100 4
3 Wirkku 3 2-1 4-3 115-131 4
4 Upi  3 1-2 2-4 105-112 2
5 Jude  3 2-1 4-3 134-123 4
6 Jens  3 1-2 4-5 159-17  2
7 Typä  3 1-2 2-5 124-147 2
8 Jassu  3 0-3 2-6 127-160 0
9 Piri  4 4-0 8-0 169-97  8
10 Jan  4 3-1 6-2 162-118 6
11 Puuma  4 2-2 4-4 133-146 4
12 Tupsu  4 3-1 6-3 172-116 6
13 Taina  4 2-2 5-4 154-121 4
14 Tomppa 4 1-3 2-7 132-182 2
15 Heikki  4 3-1 6-4 184-162 6
16 Cappe  4 2-2 5-4 151-160 4
17 Tikku  4 1-3 3-6 145-164 2
18 Laura  4 2-2 5-5 157-193 4
19 Kirkku  4 1-3 3-6 139-176 2
20 Skorpion 4 0-4 0-8 106-169 0
21 Aku  0 0-0 0-0 0-0  0
22 Marja  0 0-0 0-0 0-0  0
23 Hapsu  3 3-0 6-0 126-42  6
24 Iris  3 2-1 4-2 97-74  4
25 Patu  3 1-2 2-4 84-99  2
26 Karim  3 0-3 0-6 34-126  0
27 Essi  0 0-0 0-0 0-0  0

HeMe
Open

5.2.
ja
4.3. Kuva: Kirkku
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Uudet HeMe-suunnistuspuvut 
Uusien HeMe suunnistuspukujen hankintaprosessi on pyörähtänyt käyntiin ja nyt kartoitamme 
mahdollisia sponsoreita. Nyt siis mainostajat huomio! Mikäli haluat yrityksellesi näkyvyyttä 
urheilullisissa tapahtumissa pitkällä aikavälillä, niin tämä on mainio tilaisuus luoda 
positiivista tunnettuutta nuorten ja nuorenmielisten urheilijoiden parissa. Sinivalkoiset HeMe 
suunnistusasut kulkevat käyttäjiensä mukana vuodesta toiseen, esimerkiksi Jukolan viesteissä.  
Sponsorointihinnat eivät päätä huimaa ja ne ovat hyvin neuvoteltavissa. Mikäli kiinnostuit tästä 
upeasta mahdollisuudesta, niin olethan yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Uusista suunnistuspuvuista keskustellaan lisää seuraavassa johtajaneuvostossa ja asian edetessä 
siitä ilmoitellaan sähköpostilistojen ja muiden tiedotuskanavien välityksellä. Kiinnostuneet 
pitäkäähän siis silmät ja korvat auki kevään aikana.

Samalla haastan kaikki 15 vuotta täyttäneet hemeläiset lähtemään mukaan kesän suureen 
urheilujuhlaan, Valio-Jukolaan, joka järjestetään 16.-17.6.2012 Vantaalla Hakunilan 
Urheilupuistossa. HeMe:n osalta ilmoittautumisia koordinoi tiedotusvastaava Hani eli Hanna 
Kuivalainen (hannakuiva@hotmail.com).

Suunnistusmetsien sulamista innolla odotellen!

Kirkku, Kati Pankka 
Lippukunnanjohtajan apulainen 
lpkja@heme.partio.net 
044-5189472

Kuva: PS
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Tiedote partiolippukunta Helsingin Metsänkävijät ry:n jäsenille

Uusi jäsenrakenne ja yhdistyksen 
jäsenmaksu

Uusi jäsenrakenne hyväksyttiin hallituksen 
esityksen mukaisesti  yhdistyksen yli-
määräisessä kokouksessa marraskuussa 2011 
ja yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 
2012. Uuden jäsenrakenteen mukaisesti 
yhdistyksen 3§ kuuluu seuraavanlaisesti:

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan 
hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. 
Lippukunnan nuoremmaksi jäseneksi voidaan 
hyväksyä liittymisvuonna vähintään seitsemän 
vuotta täyttävä henkilö, joka on aloittanut 
peruskoulun ensimmäisen luokan ja jolla on 
holhoojan kirjallinen suostumus lippukuntaan 
liittymisestä. Lippukunnan kannatusjäseneksi 
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka 
haluaa tukea lippukunnan toimintaa.

Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan 
kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti 
vaikutt anut  l ippukunnan toiminnan 
kehitykseen. Hallitus hyväksyy kaikki 
jäsenet. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka 
toimii lippukunnan tarkoitusperiä vastaan, 
sekä nuoremman ja varsinaisen jäsenen, 
joka ei ole viimeksi kuluneen puolen vuoden 
aikana osallistunut toimintaan. Yhdistyksen 
kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, 
mutta vain varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

Uusi jäsenrakenne ei vaadi yhdistyksen 
jäseniltä toimenpiteitä. Kaikki konkarit 
ovat yhdistyksen kannatusjäseniä, mutta 
kaikki kannatusjäsenet eivät välttämättä 
ole lippukunnan konkareilta. Jokaisella 
yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä on 
sääntöjen tarjoamien puitteiden rajoissa 
mahdollisuus itse valita, onko varsinainen 
jäsen, vai kannatusjäsen. Toisin sanoen, 
kokeneempi vaeltaja tai konkari voi itse valita 
jäsenyytensä tason oman aktiivisuutensa 
mukaan. Yhtenä vuonna voi olla kannatusjäsen, 
ja jos toisena vuonna suunnitelmissa 
on osallistua toimintaan aktiivisesti; on 
mahdollisuus palata varsinaisten jäsenten 
”lokeroon”.

Yhdistyksen jäsenmaksu on toinen ajan-
kohtainen asia. Kautta linjain, on jäsen-
maksusta päätetty vuosittain yhdistyksen 
vuosikokouksessa. Tähän asti jäsenmaksu on 
ollut vuosittain 0 euroa. Jäsenrakenne muutos-
prosessin yhtenä tavoitteena oli mahdollisuus 
oikeudenmukais emman jäs enmaksun 
perintään. Jäsenmaksun suuruudesta sekä 
sen velvoittavuudesta/ vapaaehtoisuudesta, 
päätetään kuitenkin edelleen vuosittain 
yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksusta 
ei myönnetä sisaralennuksia. 
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Tänä vuonna yhdistyksen jäsenmaksu on 20 
euroa. Lippukunnan nuoremmille jäsenille 
ja varsinaisille jäsenille jäsenmaksu on 
velvoittava. Yhdistyksen kannatusjäsenille 
jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Kannatusjäsenet 
voivat halutessaan tukea lippukuntaa myös 
maksamalla suuremman, itse määrittämänsä 
summan. Vuonna 2012 jäsenmaksu tullaan 
perimään kaikilta yhdistyksen jäseniltä touko-
kesäkuun aikana.

Yhdistyksen oma jäsenmaksu on yksi 
työkalu, jolla turvaamme mahdollisuuden 
tarjota pääkaupunkiseutulaisille lapsille ja 
nuorille erinomaista partiotoimintaa nyt ja 
tulevaisuudessa. Jäsenmaksutuotot tullaan 
kohdentamaan etenkin kolojen vuokrakuluihin 
ja muihin välittömiin kustannuksiin. 
Hallituksen päätöksen mukaisesti  on 
Kihon kannatusmaksu päätetty lakkauttaa. 
Kannatusjäsenten jäsenmaksutuottoja 
kohdennetaan Kiho-lehden kuluihin. 
Toisin sanoen, tuet Kihoa maksamalla 
kannatusjäsenen jäsenmaksusi.

HeMe:n omaa jäsenmaksua ei tule sekoittaa 
Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun, joka 
on toinen velvoittava maksu vuodessa. 
SP:n jäsenmaksu koostuu sekä SP:n omasta 
osuudest a ,  e t t ä  Pää kaupun kis eudun 

Partiolaisten osuudesta. SP:n jäsenmaksu 
mahdollistaa partiovakuutuksen lisäksi 
lukuisat  SP:n ja PäPa:n tapahtumat. 
Merkittävä osa jäsenmaksusta kohdistuu 
myös PäPa:n tarjoamaan ensiluokkaiseen 
k o u l u t u s t a r j o n t a a n ,  j o n k a  a v u l l a 
hemeläistenkin johtajien tiedot ja taidot ovat 
ajan tasalla. 

Sekä SP:n jäsenmaksun, että HeMe:n oman 
jäsenmaksun maksaminen on edellytys 
toimintaan osallistumisesta, nuoremmilta- ja 
varsinaisilta jäseniltä. 

Kiitämme jäseniä yhdistyksen uusien 
sääntöjen ja jäsenmaksuasian saamasta hyvästä 
vastaanotosta ja positiivisesta palautteesta. 
Kiitämme myös kaikkia johtajia ja konkareita, 
jotka olivat vuosien varella mukana tässä 
tärkeässä projektissa. 95-vuotias lippukunta, 
Helsingin Metsänkävijät, on aina ollut aikansa 
tasalla. Vuonna 1917. Vuonna 2012. Ja taatusti 
vielä vuonna 2067. Vastaamme mielellämme 
mahdollisiin kysymyksiin asian, ja kaikkien 
muidenkin asioiden tiimoilta.

Mörisevän Karhun puolesta,

Toffe ja Late
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KOLKKANURKKA
TESTI: Kuinka hyvin tunnet bataatin?

1. Bataatti on...
a) vihannes
b) juures
c) hedelmä

2. Bataatin latinankielinen nimi on...
a) Ipomoea batatas
b) Solanum tuberosum
c) Siipiirdium lentiusa

3. Bataatti on muodoltaan pitkulainen ja 
suippo, väriltään se voi olla...
a) oranssi, punainen tai ruskea
b) oranssi, valkoinen tai violetti
c) oranssi, vaaleanpunainen tai keltainen

4. Kaupasta ostettaessa bataatti painaa 
keskimäärin...
a) 20 g - 50 g
b) 200 g - 3 kg
c) 5 kg - 10 kg

5. Kasvin syötävät osat ovat...
a) Juurimukulat, lehdet ja versot
b) kukat ja hedelmät
c) varret, lehdet ja siemenet

6. Bataatti muistuttaa maultaan hiukan 
perunaa, mutta on...
a) karvaampi
b) makeampi
c) mauttomampi

7. Bataatin kuvitellaan usein olevan perunan 
lähisukulainen. Näin ei ole.  Bataatin 
lähisukulaisia ovat itseasiassa...
a) koristeköynnökset päivänsini ja elämänlanka
b) kurpitsat
c) porkkana ja tilli

8. Bataattia voi käyttää ruoanlaitossa kuten...
a) porkkanaa: bataatti soveltuu hyvin 
nautittavaksi niin raakana kuin kypsänäkin 
esimerkiksi raasteena tai dippivihanneksena
b) salaattia: bataatista käytetään yleensä vain 
lehdet.
c) lanttua tai perunaa: se on erinomaista muun 
muassa keittettynä, uunissa kypsennettynä, 
grillattuna tai soseutettuna.

9. Bataatti säilyy parhaiten...
a) jääkaapissa alle +8 asteessa
b) viileässä +12…+16 asteessa
c) huonenlämmössä +19...+23 asteessa

10. Nykyään bataattia viljellellään kaikilla 
mantereila, mutta alunperin se on kotoisin...
a) Aasiasta
b) Afrikasta
c) Etelä- ja Keski-Amerikasta

Oikeat vastaukset:
1.b) 2.a) 3.a),b),c) 4.b) 5.a) 6.b) 7.a) 8.c) 9.b) 10.c)
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NUUHKIJA

Uusi vuosi ja uudet kujeet, tavataan sanoa. 
Mutta mikä erottaa tämän vuoden viime 
vuodesta? Kinokset jököttävät yhtä korkeina 
kuin kaksitoista kuukautta sitten. Auringon 
hidas taival kohti lämpimiä päiviä on yhtä 
hidas kuin aina ennenkin. Hidas. Nuuhkija 
on havainnut kevätmasennuksen kutittelevan 
monen ystävän ja tutun kantapäitä.

On selkeästi aika kääntää harmaa hilpeäksi 
ja loskainen loisteliaaksi. Ystävien seurassa 
uudet kujeet syntyvät kuin luonnostaan. Joku 
kerää kaverit kasaan ja lähtee kisaamaan, 
toinen päättää porukalla järjestää vuoden 
hauskimman tapahtuman. Kaikkia odottaa 
kesän paras leiri. Nyt ei ole aika olla 
masentunut. Annetaan ideoiden puhjeta 
kukkaan ja kannetaan kevättä rinnassa, niin 
Nuuhkija aikoo toimia. Tämäkin kevät on 
ainutkertainen, lienee siis paikallaan tehdä siitä 
ikimuistoinen.
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- Ydinpommi tuhosi Helsingin, mutta onneksi 
mä asun Espoossa.

- Lappalaisten kadonnut viides jäsen löytyi - 
maastoväritys harhautti etsijät.

- Uusi keino johtajakannan harventamiseen: 
makuupussiesitykset.

- Talvi on ohi: Myyrä näki Varjonsa.

- Pro HeMe -suojeluprojekti edistyy hyvää 
vauhtia uusilla pariskunnilla. Keep it in the 
lippukunta.

- Kiitos ilmakiväärit, Neuvostoliitto, ja 
Kimparin västäräkit (1954 - 2012)

- Toffe sai lahjaksi johtajia! (katso viime 
numeron kolkkanurkka)

Niille jotka eivät saanet haikuista tarpeekseen:

Kolon pimeä
hyinen ilma, kaluston
hidas ruoste, puu.

PUIDEN VÄLISTÄ

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.2012:
1 sivu  200 euroa
½ sivua 150 euroa
¼ sivua 100 euroa

Tarjoukset, mediakortit ja lisätedot 
toimitussihteeri Hanna Kuivalaiselta, 
kiho@heme.partio.net

KIHO
1 / 2012



Kiho 1-2012

27

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 00300 / 18

Helsingin 
Metsänkävijät 

maksaa 
postimaksun. 
Käyttämällä 

postimerkkiä, 
tuette 

toimintaamme

OsOitteenmuutOs

nimi:

haluan jatkOssa kihO-lehden seuraavaan 
OsOitteeseen:

kihOn/lippukunnan rekisteriin tiedOksi:

esim. samaan OsOitteeseen useampia kihOja 

Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti 
mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Tillikkaan, mikäli asut lähettyvillä.

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!
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