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Aktiivisen kevätkauden jälkeen viimeiset 
wartioharjoitukset ja parvi-illat on taputeltu 
ja väki on rientänyt kesälaitumille. Monet 
jännittävät jo kesän huipputapahtumaa 
piirileiri Sarastetta, ja syystäkin. Tulossa on 
varmasti unohtumattomia kokemuksia, uusia 
kavereita ja aurinkoa. Mitä sitä voi kesältä 
muuta toivoa? Itse olen erityisen iloinen siitä, 
että koko lippukunta pääsee nauttimaan 
samasta leiristä ja alaleirimme muiden savujen 
asukit ovat myös mänkijöitä. 

Vaeltaji l la riittää onneksemme paljon 
muutakin toimintaa kesälle Sarasteen 
lisäksi. Talkooviikonloppuna huolletaan 
lippukunnan kalustoa ja siivotaan koloja, sekä 
tehdään varainhankintaa mökkihommissa. 
Suunnistustapahtuma Valio-Jukolassa on 
kyse selviytymisestä ja urheilun huumasta. 
Johtajaretki Peijaisissa nautitaan yhdessäolosta 
ja suunnitellaan syksyn pelimerkit kuntoon. 
Mörisevä Karhukin kokoustaa kesän aikana 
aktiivisesti, jotta paperipinot eivät kasaantuisi 
syksyä kohden. Ja jos edellisiin vuosiin on 

katsominen, kokoontuvat vaeltajat kesällä myös 
epäsäännöllisesti urheilemaan Ultimaten tai 
fudiksen merkeissä. On siis onni olla vaeltaja – 
ja vielä HeMessä! 

Tuoreimmassa Partiojohtaja-lehdessä oli 
kevyt testi aiheeseen liittyen. Testin ideana oli 
elävöittää keskustelua siitä, kuuluuko kesällä 
olla partiotoimintaa kesäleirien lisäksi, vai 
pitäisikö johtajiston repiä piuhat koneistaan ja 
laittaa kolojen ovet säppiin? Itse pidän erityisen 

Kuva: Lari
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KANSI
kuvaaja:

Kirkku

suuressa arvossa, että me HeMessä järjestämme 
ohjelmaa myös kesällä. Viikkotoiminta on 
luonnollisesti tauolla, mutta juurikin sen 
ansiosta on kesällä mahdollisuus järjestää 
toimintaa keskittyen vaeltajiin ja johtajiin. 

Onnistuneeseen kevätkauteen mahtui 
monenmoisia partiohetkiä. Olen erityisen 
tyytyväinen toiminnan laaja-alaisuuteen 
eli siihen, että onnistuimme tarjoamaan 
ikimuistoisia partiohetkiä kaikilla toiminnan 
sektoreilla: kolkille, jermuille, vartioikäisille, 
samoajille, vaeltajille ja konkareille. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti syksyn ihmeitä. Syksyhän 
on paitsi sienten ja sateiden, myös muutosten 
aikaa. Syyskauden toiminnan suunnittelu 
onkin jo hyvässä vauhdissa. Vuositavoitteiden 
mukaisesti keskitymme syksyn toiminnassa 
ensiaputaitoihin ja erätaitoihin kaikissa 
veljesjoukoissa. 

”Partio on vahva nuorten oikeuksien 
puolustaja ,  joka rohkaisee ottamaan 
oman paikan yhteiskunnasta rakentavalla 
tavalla – osallistamalla, innostamalla ja 
voimaannuttamalla.” Näin kuluu virke 
Käyttöoppaassa tulevaisuuden tekijöille, 
joka avaa partio-brändin olemusta. Opas 
on ollut hyödyllinen itselleni ja suosittelen 
siihen tutustumista ainakin kaikille johtajille. 
Virkkeen alussa oli maininta oikeuksien 
puolustajasta. Tutustuessani tähän termiin 
tarkemmin sotkeen-nuin voimakkaan tabun 
saloihin: partion ja politiikan. En tiedä miten 
tai miksi politiikasta on tullut niin voimakas 
tabu partiossa. Kaikkea ei voi selittää lauseella: 
”Partiotoiminta on täysin sitoutumatonta”.

Avataanpas hieman asiaa. Monille politiikka 
tuo mieleen perinteisen puoluepolitiikan. 
Ilmoille heitetään lausahduksia: ”Partiolaiset 
on hirveän konservatiivisia!” ”Partiolaiset 
halailee puita, ne on siis viherhippejä!” ”Eiks 
kirkko tue partiotoimintaa? Ne on siis varmasti 
kristillisdemokraatteja!” Väärin, väärin, väärin. 
Partion poliittisuus lähtee halusta kasvattaa 
yhteiskuntakelpoisia nuoria. Siis, asetetuista 
tavoitteista ja käytännön toiminnasta. Partion 
poliittisuus näkyy esimerkiksi erilaisissa 
hankkeissa. Kamu –hankkeella haluttiin tuoda 
partiotoimintaa tutuksi ulkomaalaistaustaisille 
nuoril le.  Poliitt ista.  PäPa liittyi Seta 
ry :n kannattaja-jäseneksi. Äärimmäisen 
poliittista. Suomen Partiolaiset on Allianssin 
jäsenyhdistys. Über poliittista. 

Partiossa tehdään siis politiikka, ja hyvä 
näin! Politiikkahan on yksinkertaisuudessaan 
sitä, että otetaan kantaa asioihin. Politiikka 
on turha mörkö, älköön me sitä pelätkö. 
Mitä sitten tulevaisuudessa? Toivon, että 
suomalainen partioliike uskaltaisi ottaa kantaa 
lapsia ja nuoria, suvaitsevuutta ja tasa-arvoa 
koskeviin kysymyksiin entistä rohkeammin. 
Yhtenä suurimmista nuorisojärjestöistä, 
meidän mielipiteillä on tilausta päättäjien 
kabineteissa kansallisesti ja kansainvälisestikin. 
Kun noudatamme kannanotoissamme 
partioihanteita ja aatetta, ei ole syytä pelätä, 
ettemmekö ajaisi lasten ja nuorten parasta. 

Nautitaan kesän pitkistä päivistä, porottavasta 
auringosta ja raikkaista sateista. Hellivästä 
ranta-hiekasta, ystävistä, tuttavista, hyttysistä ja 
aamun kasteesta. Iloista kesää arvon mänkijä-
veljet ja -siskot!

Toffe

HeMe:n oma voimanainen, Ninni, treenaa 
tulevia maailman vahvin nainen -kisoja varten 
kävelemällä Kimparin hiekkateitä pitkin tukit 
kainalossa. Kuvassa on käynissä palauttava 
treeni.
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Elettiin armon vuotta 2012 ja kaunis kevät 
oli tuloillaan. Kevään myötä lähestyi myös 
Helsinki-läntisen ryhmänohjaajakurssi, eli 
tuttavallisemmin ROK-kurssi, jonne -95 
(nevö föget) syntyneiden ensimmäisen 
vuoden vaeltajien eliitistä koostuvan 
vaeltajavartiomme TäysTehoT, eli TTT, 
oli määrä osallistua. Kurssi sisälsi kolme 
kaupunki-iltaa ja kaksi retkeä, yksi 
metsässä ja yksi kämpällä. Kurssi vastasi 
käytännössä HeMen VJ-kurssia, mutta 
siellä oli myös paljon opittavaa meille 
vanhoille tekijöillekin. 

15.3. koitti ensimmäinen kaupunki-ilta. 
Tapahtuma oli Haagan Sirkkujen kololla, 
ja siellä pääsimme tutustumaan kurssin 
aikaisiin ryhmiimme. Paikalla olivat 
TäysTehoisTa lähes kaikki. Illassa myöskin 
paljastui, että kurssilaisten keski-ikä oli 
vielä odottetuakin pienempi. Joissain 
ryhmämme jäsenissä aiheutti närää se, että 
johtajistostakin löytyi itseämme nuorempia 
lapsukaisia.

23.3. koitti kauan odotettu metsä-
viikonloppu. TäysTEhoT:n edustus oli 
retkellä varsin vähäistä, koska jäsenillämme 

ROK-kurssi -12

oli paljon muuta tärkeää tekemistä. 
Retki oli kokonaisuudessaan kiva, vaikka 
kylmyys, ja Maskon suunnitteleman 
HC talvisuunnistusradan aiheuttama 
märkyys hieman haittasivatkin. Retkellä 
koulutusosuus oli varsin vähäistä, mutta 
kouraan jäi ainakin tukku leikkejä, kuten 
fireball.

3.4. Oli toinen kaupunki-ilta, jossa tosin 
ei ollut ryhmästämme ketään, koska 
koeviikko.

13.4. koitti toinen retki, joka suuntautui 
muuan kämpälle. Ryhmäämme oli iskenyt 
kamala tautiepidemia, ja siksi lupauksista 
huolimatta tältäkin retkeltä edustusta löytyi 
vain kolmen henkilön verran. Paikanpäällä 
olleiden tekemien havaintojen mukaan 
tämäkin retki oli muikea.

25.4. koitti viimeinen kaupunki-ilta, tällä 
kertaa PAsemalla. Tällöin kurssitodistukset 
jaettiin heille, jotka sellaiset olivat 
ansainneet. Tämä tarkoin rajattu joukko 
käsitti kaksi ihmistä. Pysykööt hekin 
nimettöminä. Todistusten jakoa seurasi 
myös yksi todistusta ansaitsematon 
syntinen haahuilija.

Kurssille osallistuivat: Enppu, Myyrä, 
Mario,  Skörde,  Matti ,  Röl l i ,  sekä 
allekirjoittanut Hiskuri
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Ilvesten
kämppäretki
20.-22.4-

Perjantai:
Saavuttuamme kämpälle kyydeillä haimme 
vettä ja leikimme ruokaa odotellessa. 
Opimme myös retken hitt i leikein, 
joka oli ninjahippa. Kun mahamme 
myhäilivät täyteläisinä saimme paikallisia 
vieraita, jotka pyysivät meitä auttamaan 
etsimään lehmäänsä ja lupasimme heti 
aamun koettaessa auttaa. Nukahdimme 
tyytyväisinä.

Lauantai:
Lipunnoston ja aamupalan jälkeen 
lähdimme haastavalle suunnistusradalle. 
Seuraavaksi luvassa olikin maukas lounas, 
jonka jälkeen lähdimme opettelemaan 
uusia taitoja, kuten A-pukki erilaisten 
rastien merkeissä. Autoimme lehmänsä 
kadottaneita herroja keräämällä rehu-

nestettä mitä kummallisimmista paikoista 
mitä erikoisimmilla tavoilla. Rehunesteen 
avulla he voisivat houkutella lehmän 
takaisin luokseen. Lukuisten leikkien ja 
suussasulavan päivällisen jälkeen laitoimme 
saunan lämpiämään ja teimme hyväntyön. 
Hyvien löylyjen ja iltapalan jälkeen 
nukahdimme väsyneinä kaikista päivän 
riennoista.

Sunnuntai:
Kesken lipunnoston seuraamme juoksi 
ammuen kadoksissa ollut lehmä. Otimme 
sen kiinni, jotta maajussit voisivat noutaa 
sen luokseen myöhemmin. Aamun 
koittaessa rupesimme siivoamaan. Sitten 
leikimme ja leikimme ja leikimme vielä 
vähän lisää. Sen jälkeen olikin jo aika lähteä 
kotiin yhtä muistoa rikkaampana.

Kirjoittanut: Rölli
Kuva: Emppu 
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“Kato nyt, koukut on kiinni ja sä voit 
ihan rauhassa nojata taaksepäin. Et sä 
mihinkään putoa. No niin, nojaa nyt!” 
Tuijotin pelokkaan epäuskoisesti vuoroin 
pystysuoraa 25:n metrin pudotusta 
takanani, vuoroin partaista ohjaajaani 
jonka hymyssä oli juuri ja juuri erottuva 
häivähdys maanisuutta. Miten minä olin 
tänne joutunut?

Kun Kirkku ja minä ilmoittauduimme 
Peijaisissa Päpan Kalliokiipeilykurssille, 
kumpikaan meistä ei ollut juuri kiipeillyt: 
Kirkku oli kokeillut kerran kalliokiipeilyä 
Laosissa, itse olin lähinnä kavunnut puihin 
käsien ja jalkojen avulla. Minulla oli pieni 
korkeanpaikankammo, jonka ajattelin 
paranevan siedätyshoidolla. Mikäpä siis 
parempi idea kuin siedättää se kerralla ja 
oikein kunnolla?

Kurssi pidettiin Hollolassa, lähellä 
Lahtea, jossa sijaitsee kuuleman mukaan 
”yksi Suomen parhaista, ellei paras, 
kalliokiipeilykallio”. Paikka ei sinänsä ole 
kovin idyllinen: pystysuora kallio nousee 
melkein suoraan pellon reunasta. Taustalla  
kivenheiton päässä kohisee maantie. 
Lähistöllä ei ole minkäänlaista vesistöä, 
joten lähin peseytymis- ja vedenhakupaikka 
on Lahdessa asti. Sinänsä alue on kuitenkin 
viehättävä, erityisesti iltaisin kallion laelta 
katseltuna. 

Ennen kurssia olimme käyneet ker-
ran harjoittelemassa kiipeämistä ja 
erityisesti  varmistamista Tapanilan 
urheilukeskuksessa, mutta hyvin pian 
selvisi että seinäkiipeily ja kalliokiipeily 
ovat kaksi eri lajia. Kalliokiipeily on 
vaativa harrastus, johon mielivällä on 
hyvä olla aimo annos huimapäisyyttä, 
sitkeyttä, hyvä kunto ja korkea kipukynnys. 
Kateellisina me aloittelijat katsoimme 
konkareita, jotka kipusivat ylös kuin 
radioaktiivisen hämähäkin puremina. 
Kuuntelimme myös tarinoita ulkomailta, 
jossa kokeneet kiipeilijät olivat kavunneet 
satojakin metrejä pystysuoraa seinää, 
joka nukkuen yönsä köysissä ja jatkaen 
aamulla taas matkaa. Sellaista oli vaikea 
uskoa, varsinkin kun jo ”helpot” rinteet 
tuntuivat ylitsepääsemättömiltä. Sitkeydellä 
niistä muutama kuitenkin valloitettiin. 
(Ja onneksi kallion reunassa oli muutama 
”lastenrinne” joissa paikkailimme itse-
tuntoamme.)

Kurssilla harjoiteltiin itse kiipeilyn lisäksi 
myös erilaisia solmuja, varmistuspisteiden 
tekoa, sekä laskeutumista. Viimeksi-

“Siitä vaan reunan yli!”
- Kalliokiipeilykurssi Hollolassa 18.-20.5.2012
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Kohtaaminen 
28.4.

Tavatiin lauantaina Narinkkatorilla kello 
13. Siellä pelattin ja leikittiin eri leikkejä. 
Tarjolla oli muun muassa Kaatuva torni 
isoilla palikoilla ja ryhmäpelejä esim. 
kuulan kuljetus labyrintissä niin, että oli 
iso lauta, jonka joka nurkassa oli ihminen 
kallistamassa. Rastilta sai myös ilmaisia 
lettuja ja ilmapalloja.Seuraavaksi käveltiin 
Töölönlahdelle ruokarastille, jossa kokattiin 
trangialla nuudelia ja tomaatti-porkkana-
tonnikalakastiketta. Kun ruoka oli syöty, 
lähdettiin iltanuotiolle Alppipuistoon. 
HeMen oma Puuma oli siellä basistina! 
Nuotion aikana laulettiin ja leikittiin 
yhteisleikkejä, sekä kuunneltiin biisejä. 
Siellä kuultiin myös ensimmäistä kertaa 
Sarasteen leirilaulu. Iltanuotion jälkeen 
kaikki lähtivät kotiin.

Mukana olivat:
Skorppari, Siiseli, Riisi, Muurahainen, 
Ankkuri, Nadi, Jesse, Jomppe ja Rikkis, 
sekä allekirjoittanut Skorppari.

mainittu oli erityisen hauskaa: matka 
30 metriä alaspäin roikkuen pelkän 
oman köyden varassa oli kuumottavin 
kokemus vähään aikaan. Sääkin suosi 
meitä hämmentävissä määrin, polttaen 
varomattomilta kiipeilijöiltä nenät. 
Vakavammilta haavereilta vältyttiin, 
vaikka ohjaajat (jotka olivat muuten 
todella hyviä) kertoivatkin leirinuotiolla 
kauhutarinoita irtileikkautuneista sormista 
ja kuolonkiipeilyistä,  jotka oli vahingossa 
tehty ilman turvaköyttä...

Kun Kirkkubiili sunnuntaiaamuna kaarsi 
jälleen kohti Helsinkiä (ja suihkua!), 
sen kyydissä oli kolottavista lihaksistaan 
huolimatta ylpeitä aloittelevia kiipeilijöitä. 
Mutta entä se korkeanpaikankammo? No, 
se voi vaatia vielä muutaman kiipeämisen 
lisää...

Hiertynein käsin naputteli, Tinde
    Kuva: Kirkku

kuva Samoajaretkeltä, Iiris Somervuori
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Samoajaretki
18.-20.5.
Perjantai
Lähdimme junalla porhaltamaan kohti 
tuntematonta määränpäätä.  Matka 
sujui mukavasti jutellen ja katsellen 
maisemia. Perille saavuttiin iloisin mielin 
ja siitä suunnistimme yöpymispaikalle. 
Suunnistuksenlomassa suoritimme meille 
annettuja tehtäviä. Yöpymispaikalla 
rakensimme hätämajoituksen, jossa 
nukuimme seuraavan yön.

Lauantai 
Aamulla aurinko paistoi silmiimme 
kirkkaasti ja nousimme makuupusseistam-
me. Söimme aamupalaksi puuroa ja 
leipää, jonka jälkeen suuntasimme 

seuraavaan paikkaan. Saavuimme toiseen 
yöpymispaikkaan, missä purimme tavarat 
ja varasimme nukkumispaikat. Sitten 
leikittiin, syötiin ja pelattiin fudista. 
Iltapäivällä oli luvassa rastirata, missä 
mm. tehtiin vitsas, veisteltiin pajupillejä ja 
hypittiin a-pukilla ojan yli.Illalla oli luvassa 
sauna, uiminen ja iltanotski. Pelailtiin vielä 
korttipelejä, jonka jälkeen kaikki painuivat 
pehkuihin.

Sunnuntai
Aamulla syötiin runsas ja monipuolinen 
aamupala, minkä jälkeen oli tiedossa 
siivoilemista ja kamojen pakkaamista. 
Sitten olikin aika lähteä kotiin päin.

Kirjoittanut: Namu
Kuva: Iiris Somervuori
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Kolkkaveljesjoukko Kämpällä
19. -20.5.2012
Lauantaina kämpälle saapui innokas 
joukko myyränpentujen ja oravanpoikien 
edustajia, joita johtajat odottelivatkin jo 
paikan päällä. Toiset astuivat ensimmäistä 
kertaa Kimparin maaperälle osalle sen 
ollessa jo entuudestaan tuttu. Yhtälailla 
kaikille oli kuitenkin jännittävää nukkua 
teltassa ja kohdata veljesjoukon toisen 
sukupuolen edustajia…

Maittava ja monipuolinen ruoka, jota 
pääsi myös itse valmistamaan nuotiolla 
makkaranpaiston merkeissä piti yllä 

vauhdikasta ja pirteää menoa, ja sen 
voimin myös suunnistus sujui monelta 
kuin tanssi. Muutama rohkea kävi myös 
uimassa, ja kaikkien iltanuotioesitykset 
kirvoittivat huimaavat aplodit. Suurta 
suosiota saavuttivat myös kämppäisännät 
Sitruuna ja Esa, sekä Haisulin varastamien 
tikkareiden takaisin metsästäminen.

Loistava sää helli koko retken ajan, ja 
sunnuntaina kaikki suuntasivat hyvillä 
mielin kotia kohti yhteiskuljetuksen 
kyyditseminä.

    Kirjoittanut: Siiseli
    Kuva: Ninni
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Kämppätalkoot
25.-27.5.

Tytöt ovat päässeet uuden lipputangon 

kimppuun - kolme käsiparia maalaa 

paremmin kuin yksi.

Työn tulos oli kaunis kuin laituri.

Välillä tankattiin äitien tekemää ruokaa.

Miten niin metsätöitä voi muka 

tehdä paita päällä? Eihän se ole 

lainkaan yhtä tehokasta!
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Vartsujen
Toiminnanlopetus
31.5.
Vartsujen kevään viimeinen tapaaminen 
järjestettiin Tillikan leikkikentällä. 
Pelailtiin suhteellisen pienellä porukalla 
fudista ja heiteltiin poikien mielestä 
maailman surkeinta frisbeetä. Evästauolla 
syötiin kuivia keksejä ja juotiin mehua, 
samalla jutellen vartsujen kuluneesta 
vuodesta ja villeimmistä partiounelmista!

Teksti: Lintu

Kimpari Vice
Kämppätalkoiden kuvat: Laku

Kuvatekstit: Tinde
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Jytät
16.5. ja 6.6.

Kuvat: Kirkku
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Talkooviikonloppu

Yllä:
Lauantaina 9.6. oli kiinteistökinkerit, 
jonka ohessa johtajisto harjoitteli Tai Chita 
Komion kolon pihalla.

Vieressä ja alla:
Talkooviikonloppu jatkui sunnuntaina 
varainkeruutempauksen merkeissä Typän 
landella.

Kuvat: Kirkku
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Jukolat ja Venlat

Valio-Jukola, Hakunilan 
urheilupuisto, Vantaa

16.-17.6.2012

HeMe oli jälleen hienosti edustettuna 
maailman suurimmassa viestisuunnistus-
kilpailussa, tällä kertaa kaikkien aikojen 
suurimmassa Jukolan viestissä, Valio-
Jukolassa. Naisten sarjassa, eli Venlojen 
viestissä, HeMe:n edustus koostui kahdesta 
joukkueesta ja Jukolan viestiin osallistui 
kolme komeaa joukkuetta.

Vantaan suunnistusmaastot tarjosivat 
jännitystä ja onnistumisen elämyksiä 
kaikentasoisille suunnistajille. Luontoäiti 
puolestaan esitteli taitojaan tarjoamalla 
Venloille lähemmäs 30 asteen hellettä ja 
Jukolan Jusseille virkistävää kesäsadetta. 
Venlat kirmasivat metsään lauantaina 
päiväsaikaan ja itse kukin saapui maaliin 
väsyneenä, mutta onnellisena. Jukolan 
viestin ensimmäiset suunnistajat sytyttivät 
lamppunsa ja suuntasivat metsään illan 
hämärtyessä. Urheat atleetit miehittivät 
metsää pitkin yötä ja loppuosuuksien 
suunnistajat pääsivät matkaan sunnuntai-
aamun yhteislähdössä. 

Jukolan viesti on hengeltään kilpailullinen, 
mutta samalla myös letkeä tapahtuma. 
Viestissä pääsee ylittämään itsensä, mutta 
turhia paineita ei tarvitse ottaa. HeMe:n 
leirissä fiilis olikin mitä mainioin koko 
viikonlopun ajan.

Teksti ja kuvat: Kirkku
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Näkökulma: partiotaitokilpailut
- Rastimiehenä ja kisaajana, ensikertalaisena 

(Törmäillään 28.4. ja Hätä 2012 5.-6.5.)

Minun mielestäni homma oli suurilta 
osin mukavaa: sää oli kaunis, rastimme 
sijainti mitä miellyttävin (töölönlahden 
rannalla) ja homma leppoisaa: tehtävämme 
ei ollut kuin arvostella ensiapusuoritus 
diagnoosin ollessa nilkan nyrjähdys. 
Vaativin tehtävä rastimiehenä ollessa 
on arvostella suoritus ehdottoman 
puolueettomasti, oikeudenmukaisesti sekä 
kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Kuitenkin homma tuntui tutulta, vaikka 
ensikertalainsena olinkin rastimiehenä: 
toiminta lippukunnan sisällä ei tuntunut 
eroavan paljoakaan piirin järjestämistä 
kisoista. Partio on aina partiota.

Osallistuin tänä keväänä myös elämäni 
ensimmäisiin partiotaitokilpailuihin 
aloittaen kevyesti pääkaupunkiseudun 
mestaruuskilpailuista harmaassa sarjassa 
(sekasarja). Kyllä siinä meikäläisellä nousi 
luu kurkkuun kilpailun edetessä: kilpailu 
oli todella kovaa ja joukkueet partiotaitajien 
kermaa.
 
Meillä oli hyvä meininki KiKan kanssa. 
Teimme minkä pystyimme rasteilla ja 
kiiruhdimme ehtiäksemme niihin ennen 
niiden sulkemisaikaa. Seinä tuli ainakin 
itselläni vastaan yörastilla, kun rahkeet 
eivät riittäneen kätevyyden kunnialla 
loppuun saamiseen eikä myöskään 
akt i iviseen munkinpaistourakkaan. 
Saavuimme maaliin aikamääreen sisällä ja 
olo oli kaukana väsyneen tuolla puolen.

 Kun jälkeenpäin pohdin osallisumistani 
Hätään, en voi olla ajattelematta: annoinko 
kaikkeni?

Kokemus oli ainakin omalla kohdallani 
arvokas, sillä en ole kokenut mitään 
sellaista kuin Hädän partiotaitokilpailut. 
En ehkä ollut valmistautut etenkään 
henkiesti siihen, mitä siellä tultaisiin 
vaatimaan. Nyt jälkiviisaana ja uutta 
taistelutahtoa puhkuen voin varmuudella 
sanoa, että erittäin arvokas kokemus! Olkaa 
HeMeläiset onnellisia siitä kokemuksesta, 
jonka saatte takataskuun pt-skaboista ja 
haikeista sekä lippukunnan toiminnasta.

Rupeamat kuten partiotaitokilpailut 
opettavat paljon: itsestä, omista rajois-
taan, muista kanssakilpilijoista sekä 
joukkuetoveraista. Ensi kerralla, ja se 
kerta tulee, sanokaa minun sanoneen, 
olen parempi (suunnistaja), nopeampi, 
vahvempi, henkisesti valmistautuneempi, ja 
annan varmasti kaikkeni!

Lärtsy
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Ben Siileistä

KIHOKASVO

Hei! Kerrotko alkuun nimesi, kauanko olet 
ollut partiossa ja lempivaatteesi:
Ben, nyt kolme vuotta ja verkkarit ja 
huppari on hyvä yhdistelmä

Nyt olet ollut kaksi vuotta Siileissä. Miltä 
tuntuu?
Ihan kivalta.

Paras muisto jermuajalta?
Jermuvaellus kesäleiri Okol:illa.

Mahdatko muistaa vielä kesäleirin 
pahiksen?
Eiks se ollut se Ulpukka tai Ursula.

Mitä odotat Sarasteelta?
Uusia kavereita ja uimista.

Mahdutko C3-arkkuun?
En kyllä taida mahtua (Toimitus epäilee 
vahvasti)

Oletko polttanut itsesi vielä tänä vuonna 
auringossa?
Olen jo monta kertaa.

Monetko shortsit aiot pakata Sarasteelle?
Kahdet.

Haluatko lähettää jollekin vielä terveisiä?
Kaikille Siili-ystäville että hauskaa kesää!
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Historian oppitunti nro 42:
Kimparin kämpän huovat!

Maaliskuussa vietyillä Konkari-illallisilla tuli esiin asia, 
jonka taustasta aion tässä hieman turista. 

Nimittäin annettiin ymmärtää, että olisin 
kämppäisäntäaikoinani ollut (muka) kovinkin tarkka 
huopien, noiden lämmittävien harmaiden läpysköjen, 
taittelusta. Niinkin tarkka, että se näköjään muistetaan 
vieläkin.

Tottakai nuo kämpän laverin nurkassa nököttävät 
huovat taitellaan tietyllä tavalla, koska siihen on hyvä 
syy. Itse taitteluhan tapahtuu ”halki-poikki-pinoon” 
-tyylillä niin, että lopputuloksena jokaisesta huovasta 
on yhdellä sivulla näkyvissä vain yksi taite. Tämä taite 
asetellaan sitten näkyviin niin, että kämpän kuntoa 
tarkastamaan tullut kämppäisäntä sisään 
saapastellessaan pystyy laskemaan yhdellä 
silmäyksellä siististi pinossa olevien huopien määrän.

Sillä jos huopien määrä on pahasti vajaa, on hyvinkin 
todennäköistä, että seuraavaksi ikkunasta ulos 
katsoessaan isäntä tai emäntä näkee vartiolaiset 
etsimässä hukattuja huopia metsän siimeksestä. 
Eihän se käy, että yhteistä omaisuutta mitenkään  
kaltoin kohdeltaisiin.

Hyvä lukijani, otapa siis koppi tästä jaetusta 
perimätiedosta edelleen vietäväksi, sillä minullekin se 
on aikoinaan annettu. Kunnia vaalimastani 
perimätiedosta kuuluu Snobbenille, josta samba-
kekseillä lahjomalla sai mukavan kämppäisännän 
retken ajaksi – vaikka huovat meidän silti piti taitella 
oikein. Kai joku oli sen taidon hänellekin joskus 
opettanut.

mincci
ex pääkämppäisäntä
ikuinen kämppäisäntä

ps. toivottavasti hymyilyttää, kun seuraavan kerran 
taittelet huopia...

1

2

3

4

[kuvateksti erilliseen kuvaan]

Kuvassa siististi taitellut huovat 
kämpän laverilla 6.6.2012.

Kuvassa siististi taitellut huovat kämpän 
laverilla 6.6.2012
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KOLKKANURKKA

Jermutesti: mihin vartioon sopisit?

1. Lempiväri:
a) vaaleanpunainen
b) Vaaleanpunainen
c) PINKKI <3
d) Oranssi
 
2. Paras retkiruoka:
a) Miilu ja pekoni
b) MIILU
c) Juustokermapasta
d) Nuudelit
 
3. Retkillä parasta on:
a) Kaikenlainen kiva yhteinen sähläys
b) Ihmiset
c) SYÖMINEN
d) Chillailu
 
4. Viikkotoiminnassa parasta on:
a) Kun kaikki on paikalla
b) Kaverit
c) Yhdessä tekeminen ja hengaaminen
d) Sisällä oleminen
 
5. Vuoden paras retki:
a) megalomaalisen mahtava känppis
b) Kesis
c) Kämppiss
d) Syysretki

6. Ensi vuoden tapahtumista odotan 
eniten:
a) Sanotaan nyt vaikka Saraste-piirileiri
b) Saraste
c) Laavis
d) Kesis

7. Nyyttäreihin toisin:
a) Ihan sopuisasti mäysää
b) Suklaata&#9829;
c) KAIKKEA JA PALJON, SUKLAATA
d) Cokista ja sipsejä

8. Lauluhyttysen paras laulu:
a) 1972
b) Meil on metsässä nuotiopiiri
c) Leaving on a jetplane
d) Todella Kaunis
 
9. Ihailen näistä johtajista eniten:
a) Olli “Puuma” Aimolaa
b) Siiri “Siiseli” Rekolaa
c) Meri “Ninni” Lähteenaroa
d) Hannes “Varjo” Kokkosta
 
10. Minulle parhaiten sopiva viikonpäivä:
a) maanantai
b) tiistai
c) keskiviikko
d) torstai

(Tulokset seuraavalla sivulla)
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Ansioituneita

JERMUTESTIN TULOKSET:
 
Eniten a-vastauksia: Suloiset Sopulit 
kirmailevat sielunmaisemasi avaralla 
tundralla. Liekö ensi syksynä jälleen 
joukkovaelluksen aika, sillä näillä hilpeillä 
veijareilla on suunnitelmissa syöksyä alas 
sydämeesi. 

Eniten b-vastauksia: Makeeta! Mahtaa 
sokerihammasta kutkuttaa, sillä Namit 
Naalit ovat sinulle se juttu. Älä kuitenkaan 
odota hattaraa ja karkkeja: nämä teräksiset 
tytöt ovat metsässä ja kaupungissa 
raudanlujia osaajia.

Eniten c-vastauksia: Unohda mielikuvi-
tu k s e t t om at  kou lutu k s e t ,  h a lu at 
oppia uusilla ja kiinnostavilla tavoitta 

unohtamatta hauskanpitoa kavereiden 
kanssa, Kekseliäillä kärpillä on omat 
tapansa hoitaa asiat.

Eniten d-vastauksia: Rento ja rauhallinen 
meno on sinua varten, Hilpeät Hukat 
on porukkasi. Lampaan vaatteiden alta 
pilkottaa kuitenkin myös jotain villimpää 
ja rouheampaa... toisinaan on aika päästää 
peto valloilleen.

HUOM! Tekstin tulokset eivät ole 
absoluuttisia, eivätkä välttämättä edes 
totuudenmukaisia. Asiaankuuluva pilke 
silmäkulmassa pakollinen. Kiho pidättää 
oikeuden muutoksiin, eikä ota vastuuta 
varsinaisesta vartiojaosta.

Hannes "Varjo" Kokkonen
II-luokan Mannerheim-solki

Otso "Kyy" Lappalainen
II-luokan Mannerheim-solki

Iiris "Iippu" Rekola
II-luokan Mannerheim-solki

Hanna "Hani" Kuivalainen
I-luokan Mannerheim-solki

HAAAAAAAAAAAAAAAA!
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Kutsu

KAUKORETKEILY-SEMINAARI
Aika:! 4.9.2012 klo 17.30 – 20.00
Paikka:! Eurooppa-sali (Malminkatu 16)

Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiö järjestää HeMen konkareille, 
johtajille ja vaeltajille kaukoretkeilyaiheisen tapaamisen Eurooppa-
salissa (Euroopan komission Suomen-edustusto, lisätietoja paikasta 
http://ec.europa.eu/finland/index_fi.htm).

Ohjelma

• " Tilaisuuden avaus

• " Euroopan komission toimintaa Suomessa ja ajankohtaisia 
kuulumisia.

• " "Kolmisin Huippuvuorilla" -elokuvaesitys (30 min). Kertomus 
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontieteellisen kerhon 
Amici Naturaen kolmen aktiivijäsen Lauri Niemistön, Antero 
Wiherheimon ja Antti Liuksialan tekemästä vaellusretkestä 
Huippuvuorilla vuonna 1958.

• " Vapaata keskustelua kaukoretkeilystä ja sen 
merkityksellisyydestä.

Suositellaan tilaisuuteen ilmoittautumista allekirjoittaneelle.

Helsingin Metsänkävijäin Partiosäätiö rs
plsta
Mincci
p. 050 5551226
e. lauri(at)laurimark.fi

”Lähtöpäiväksi valittu 3.7.1958 läheni vääjäämättä. Oli suoritettava 
koulutoimet kunnialla loppuun siltä keväältä, eikä mitään ehtoja 
saanut tulla matkajärjestelyjä haittaamaan. Olimme kevään kuluessa 
värkänneet kullekin matkalaiselle tukevat rinkat rottingista ja 
ommelleet niihin selkätuet vahvasta kankaasta. Hankimme nahkaisiin 
olkaremmeihin repuissa käytettäviä toppauksia ja kankaisen reppuosan 
teimme kaksitaskuiseksi tavaroiden käsittelemisen helpottamiseksi. 
Rinkat oli tehtävä itse, koska mitään vastaavia ei kaupoista ollut 
saatavilla. Anterolla oli valmiina partioajoilta säästynyt kotimainen 
intiaaniteltta - tiipii. Siihen hankimme kolme bambusta valmistettua 
tukikeppiä. joista jokainen voitiin pätkiä kolmeen osaan kuljetuksen 
helpottamiseksi. Kukin sai rinkkaansa yhden kokonaisuuden.
... Melkein kaksi vuotta matkan eteen tehtyä työtä ja huomenna se 
alkaisi. Ei tahtonut tulla uni silmään.”

Ote kirjasta Vuoret meren takana, Antti Liuksiala (2012).

KONKARI-
TAPAAMINEN
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Kahden vuoden työ on takana ja matka alkamassa.
Vasemmalta Lauri, Antero ja Antti.

NUUHKIJA

Muutama lainaus partiowikin tämänhetki-
sestä Helsingin Metsänkävijät -artikkelista:

"Toimitilamme, eli kolot, sijaitsevat Etelä-
Haagan, Tilkan ja Töölön alueella. Jäseniä 
lippukunnassamme on noin 140."

"Lippuntamme on myös lähivuosina tehnyt 
tuttavuutta ulkomaalaisiin lippukuntiin: 
vuonna 2003 ryhmä lippukuntalaisiamme 
vieraili Sloveniassa ja 2005 Puolassa. 
Vuonna 1997 käytiin Islannissa."

Jos tiedot kaipaavat mielestäsi päivittämistä, 
voi kuka tahansa  käydä sen tekemässä!

Kuitenkin part iowikissä kerrotaan 
HeMe:stä myös seuraavaa:

"HeMe on hyvin perinteikäs, mutta silti 
alati ajan hermoilla pysyvä lippukunta."
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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

- Alfauros piereskelee puun takana
- Hiskillä on JoNe:n jälkeen treffit, u-u-uu!
- Hella W.
- Toimenkuvan muutosilmoitus: pomosta 
hameen ja hellan väliin. 
- Takaisin ei tulla ennen kuin fudiksen MM 
on ratkaistu.
- Kiinni itse teossa, Haukasta salaatinpurija.
- Ostakaa parempaa pikaliimaa!
- "On kiva nähdä pojat alasti."
- Sitruunasta on tulossa uusi Puuma
- New low reached: hikoilen kuin Iippu
- ISIOS 2012
- Kova on hyvä!
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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 Komion kololle, mikäli asut 
lähettyvillä.

Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

HeMe onnittelee vastavalmistuneita ylioppilaita:

Onneksi olkoon Amaryllis, Hapsu, Iippu, 
Kyy, Lärtsy, Mikis, Riepu ja Rocky!
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