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Eräänä lauantaiyönä se tapahtui. Olin 15 ikävuoden kieppeillä, ja kuten muutenkin yleensä
viikonloppuni pitkälti vietin, olin partioretkellä
– legendaarisissa LKM:ssä, joita tänäpäivänä riihityksiksi kutsutaan. Pimeyden laskettua sain
ohjeistuksen yösuunnistuksesta. Näytin kovaa
jätkää, vaikka aikalailla hirvitti. Kaikki meni
hyvin, kunnes tuttu polku päättyi. Lämpötila
5 astetta, yltyvä vesisade ja puuskittainen tuuli.
Näkyvyys otsalyysiksellä 25m. Olin kauhuissani. Tuuli vinkui, oksat rätisivät, sammakot
pomppivat jaloissa ja syksyn mädäntyneiden
sienten ummahtanut haju kirveli nenässä. Istuin mättäälle ja mietin. Nielenkö kunniani ja
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palaan saunallle tyhjin käsin, vai keräänkö
itseni kasaan ja uhmaan hurjaa luontoa. Tunsin adrenaliinin syöksyvän kohti raajoja. Vesipisara putosi koivun lehdeltä kasvettuaan ensin
pulleaksi. Tippuessaan se loisti kaikkia spektrin värejä. Tuona hetkenä se tapahtui. Pelko ja
epätoivo hävisivät, kuin rinkka harteilta. Olin
yhtä ympärilläni olevan metsän kanssa. Puut
ympärilläni, taivas ylläni, märkä sammal allani
ja puussa huhuileva huuhkaja. Tunsin olevani
osa tätä kokonaisuutta, osa luontoa. Rohkaistuneena otin suunnan ensimmäiselle rastille. Sitten seuraavalle ja lopulta kuuden rastin jälkeen
loikin maaliin. Saavuin maaliin voittajana. Olin
löytänyt kaikki rastit, ja mikä tärkeintä: Tunsin

ykseyden luontoon ja ylitin itseni.
Toiminta luonnossa on yksi kahdeksasta partiomenetelmän osa-alueesta. Meille metsänkävijöille se on vielä korostuneemmassa asemassa, minkä huomaa vaikka toimintakalenteria
tarkastellessa tai lippukunnan budjettia ihmetellessä. Olen erittäin ylpeä siitä, että lippukunta
järjestää monipuolista retkeilytoimintaa kaiken
ikäisille. Tarjoamme kaikille kosketuksen luontoon ja parhaimmillaan elinikäisen siteen.
Kun olemme luonnossa, opimme arvostamaan luontoa itseisarvona, opimme kunnioittamaan luonnon mahtia sekä ymmärrämme
paremmin paikkamme maailmassa. Kunnioittaminen toisia luontokappaleita kohtaan luo
pohjan myös ihmisten väliselle tasa-arvolle
ja suvaitsevaisuudelle. Siksi haluankin, että
HeMe ja muut metsänkävijälippukunnat tulevat jatkossakin pitämään kiinni ainutlaatuisesta
eräkulttuuristaan. Kun mahdollistamme lapsille ja nuorille terveen siteen muodostumisen
luontoon, voimme olla varmoja, että myös
tulevaisuudessa suomalaiset saavat nauttia
puhtaista järvistä, terveistä metsistä ja eliölajien
runsaudesta.

Toivotan kaikille arkajaloille menestystä ja unohtumattomia hetkiä luonnossa! Tervetuloa
Hemeen! Vanhemmille lippukuntalaisille annan
yhden ohjeen: jättäkää taaksenne kaupungin
katujen dieselin katku ja suunnatkaa metsään!
Kohti tuntemattomia polkuja!

Toffe, Topias Tamminen
lippukunnanjohtaja

"...Jop' on astuiksen alemma, laskeusi lainehille,
meren selvälle selälle, ulapalle aukealle..."
-Kalevala

K a n s i
Kuvaaja:
Lohi

3
Kiho 3-2012

Pääkaupunkiseudun

			SAR
Evolla
30.77.8.2012
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Kuvat: Laku, Kyy

partiolaisten piirileiri

RASTE
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Jermujen ja Kolkkien toiminnanaloitus 21.8.2012
Saraste-piirileirin tomut olivat ehtineet tuskin laskeutua ennen kuin jo Jermut ja Kolkat seisoivat
taas malttamattomina Komion edessä. Moni uusikin kasvo oli mukana kokeilemassa partiota
ihan ensimmäistä kertaa.
Aluksi yritettiin muistaa kaikkien nimiä ”läpsyssä” jonka jälkeen lähdettiin suorittamaan
olympialaisia. Tehtävinä oli tennispallon heittäminen pesuvatiin, amerikkalaisen jalkapallon
viskaisu mahdollisimman pitkälle sekä kisaaminen toista ryhmää vastaan juoksukisassa eli Tankkiksessa.
Kun hiki oli saatu pintaan ja voittajat selvillä istuttiin nurmelle vielä hetkeksi mehulasin
äärelle ja kuunneltiin mitä parven johtajalla oli kerrottavaa syksyn parvi-illoista ja retkistä.

Vartiolaisten
ja Vaeltajien
toiminnan
-aloitus
22.8.2012
Kas, Komiolle kokoontui
yks veljesjuokko iloinen
sit paikalle kai ilmantui
toinen melkein samanmoinen
Pyörivät ja pierivät
jakaantuivat ryhmihin
koettivat ja näyttivät
ken onkaan heistä parhain
Ol' pulloa ja pilliä
ja toisten täytyi sulloa
vaahtista - vau, villiä!
Tai tauluun tehdä lommoa.
Mut' hämärä koitti
kisatkin päättyi
vaan kenpä voitti?
syysretkellä näkyi.
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Kirjoittaneet: Iippu ja Kyy, Kuva: Lintu
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Syysretki 7.-9.2012
Ratkaise ristikko retkeä muistelemalla!
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Tekijä: Ninni
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Jermujen telttaretki 29.-30.9.2012
Jermut täyttivät Komion pihan syksyisenä
mutta harvinaisesti aurinkoisena lauantaiaamuna. Syysretkellä kolkista jermuihin
siirtyneille kyseessä oli ensimmäinen retki
veljesjoukossa ja sitä odotettiin jännittyneenä. Siirryimme bussilla Espoon Nuuksion Kaitalammelle, jossa yritimme löytää
aluksi suojaisan paikan majoittua. Tavoite
osoittautui odotettua haastavammaksi,
koska metsä oli hyvän sään takia täynnä
sienestäjiä ja ulkoilmaihmisiä. Kun rinkat
oli kuitenkin saatu kannettua yöpymispaikkaan oli vuorossa yllätyksellisesti rastirata,
jossa perinteisen rastimiehen paikkaamisen
lisäksi kuunneltiin myös Smurffi-musiikkia.
Retkeämme haittasi pieni kalustovajaus,
joka pakotti johtajat luoviksi. Ruuat valmistettiin esimerkiksi nuotiolla perinteitä
kunnioittaen, eikä suinkaan siksi ettei polttonestettä sattunut olemaan varastossa kuten
odotimme.
Välillä leikittiin myös lipun ryöstöä ja leikki
pääsikin kunnolla oikeuksiinsa suurella
osallistujamäärällä ja vaikeakulkuisella
metsäkankaalla.
Illan tullen huomasimme, että vajavuutta
esiintyi myös majoittautumisvarustuksessamme ja aloimme etsimään vaihtoehtoista
yöpymissuojaa, koska vain puolet mahtuivat kantamiimme laavuihin. Kun olimme
kävelleet ulkoilualueen ympäri pimeässä,
päädyimme keittokatokselle, jonka nykyiset
käyttäjät sanoivat lähtevänsä piakkoin.
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Tässä vaiheessa alkoi myös sataa rankasti,
mikä teki suojaan pääsemisen odottelusta
kovin pitkän tuntuisen. Lopulta keittokatos
vapautui ja pääsimme nukkumaan suojaan.
Yön aikana sade yltyi erittäin voimakkaasti
ja lopulta ainoat jotka säilyivät kuivina
aamuun asti olivat ne, jotka eivät olleet
mahtuneet laavuihin.
Aamun tullen lämmiteltiin leikkien avulla
ja opeteltiin muun muassa astesuunnistusta
ennen kuin oli aika matkustaa bussilla kohti
Komiota, jossa vanhemmat jo odottivat
kastuneita jermuja takaisin.
		Kirjoittanut: Kyy
		Kuva: Kirkku

Partiomyyjäiset
Sunnuntaina 11.11.2012 klo 12.00 - 14.00
Munkkivuoren nuorisotalolla
Raumantie 5, Helsinki
Hernekeittoa * Lettuja * Leivonnaisia * Kahvio
Kirpputori * Arpajaiset * Onginta

Partiolippukunta Helsingin
Metsänkävijät ry.
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HeMe toimii: Jermut
Kaksi vuotta sitten kolkista erilliseksi veljesjoukoksi erotettu jermuveljesjoukko toimii
kahden parven voimin. Ikäkausimuutoksen
tarkoituksena oli pyrkiä tarjoamaan sopivampaa ohjelmaa jo vähän vanhemmille
nuorille, jotka saattavat tuntea kolkkaohjelman jo hieman liian yksinkertaiseksi.

Jermujen koulutusohjelma on yhdistelmä
vartsuille ennen kuulunutta LKM III ja
joitakin kolkkaohjelman vaativimpia partiotaitoja. Pienemmän ryhmäkokonsa vuoksi
jermujen on myös helpompi lähteä erilaisiin
erikois-jermuiltoihin esimerkiksi keilaamaan tai elokuviin.

Jermujen ohjelma koostuu viikkotoiminnasta, eli jermuilloista joissa ulkoillaan ja
opitaan partiotaitoja, sekä viikonloppuretkistä Kämpälle ja muualle luontoon. Haastavamman ohjelman lisäksi ehkäpä tärkein
ero kolkkatoimintaan on myös jermuparven
rakenne. Jermuparvet ovat sekaryhmiä,
eli siihen kuuluvat kaikki samana vuonna
syntyneet jermut ja ryhmä ja sen johtajat pyritään pitämään muuttumattomana
koko kahden vuoden pituisen ikäkauden
ajan. Parvi saa myös keksiä oman nimensä,
rakentaa viirinsä ja kehittää omaa identiteettiään oman mielensä mukaan yhdessä
johtajiensa kanssa.

Pyrkimyksenä on, että käytyään ikäkauden
läpi jermut ovat oppineet vaativampien
partiotaitojen lisäksi myös toimimaan tehokkaasti ryhmänä ja valmiimpia elämään
sekä vartiotoimintaan, jossa oman ryhmän
kanssa pärjääminen erilaisissa tilanteissa on
vieläkin tärkeämmässä roolissa.
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Kirjoittanut & kuva: Kyy
Kuvassa ensimmäinen jermuvartio
Siilit pelaamassa jalkapalloa.

Heme yritystilaisuuksien järjestäjänä
Jokainen konkari tai HeMen leireillä vieraillut vanhempi, joka on ollut tyky/strategia/
tilinpäätös jne. kvasityötapahtumassa ns.
ohjelmatoimiston asiakkaana, ei ole voinut
olla huomaamatta aktiviteettien samankaltaisuutta HeMen kolkkien tai Jermujen
vastaavien kanssa. Yrityksemme järjesti
elokuussa asiakastilaisuuden Helsingin
Uunisaaressa ja sen sijaan, että olisimme
käyttäneet kaupallisia tapahtumajärjestäjiä
ja ohjelmatoimistoja, hyödynsimme kansalaisjärjestöjä.
HeMeläiset hoitivat tapahtuman kuljetus- ja
järjestelytehtävät sekä pitivät infopistettä
Uunisaaren terassilla. Helsingin Meripelastajat puolestaan esittelivät aluksiaan yleisölle
ja pitivät meripelastusnäytöksen. Asiakkaamme tutustuivat innokkaasti molempien järjestöjen toimintaan ja moni entinen
partiolainen tuli jakamaan kokemuksiaan.
Tapahtumakumppaneistamme saammame
palaute oli pelkästään positiivista ja erityisesti saimme kiitosta konkreettisesta ja
kestävästä tavasta hoitaa yritysvastuuta.

Kannustankin kaikkia työelämässä olevia
kopioimaan ideaa rohkeasti.
HeMen tapahtumapalvelut on nyt onnistuneesti testattu ja hyvin toimiviksi
todettu. Järjestelytehtävien lisäksi partiopuvussa esiintyvät ja info- tai toimintarastia pitävät HeMeläiset tuovat tapahtumalle sellaista lisäarvoa, mihin yksikään
kaupallinen toimija ei kykene. Tämä pätee
erityisesti julkisen sektorin sidosryhmien
kanssa asioidessa.
Henkilöstötyytyväisyys HeMen johtajienkin puolelta näytti positiiviselta ja
"tuntipalkka" varsin kohtulliselta, joten
tällaiselle toiminnalle ei mielestäni ole
kuin positiivisia argumentteja. Annan
mielelläni lisätietoja ja ilmaista konsultaatiota HeMen kanssa toimisesta asiakkaan
näkökulmasta,
-Santeri
(markku.luoto@iki.fi)
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Kihokasvo

1. Onko sinulla hetki aikaa vastata tungetteleviin
ja liiallisiin henkilökohtaisuuksiin meneviin kysymyksiimme? Joo.
2. Nimi, ikä, siviilisääty, ja tehtävä lippukunnassa? Sisu, 13 vee, sinkku, Kärppien vartiolainen
3. Miten päädyit HeMeen? No mun isä ja ukki on
ollu HeMessä.
4. Haluatko avata meille partionimesi syntyperää? No mun oikea nimi on Sara ja halusin jonkun
S:llä alkavan, ja Kettu ehdotti, että Sisu olis kiva.
5. Kuka on Heikki Laine? Eikö se ollu se Sarasteen
se ihmeen leirinjohtaja.
6. Mikä on lempiretkeilyvaatemerkkisi? Ei mitään
hajua.

Sisu Kärpistä

7. Heräät Kimparin Höndäriltä Humun ja Hämyn vierestä. Mitä on tapahtunut? Oltiin krebaa ihan hulluna aamuun asti, ja sit Humu halus
lähtee mietiskelee johonki syvällisee paikaa, kuten
höndäri. Sit me kai vaan nukahdettii sinne
8. Mikä on lempieläimesi Sarasteen leirileikissä?
Ööö… Joku murmeli mikä olikaan.
9. Kuinka monta Bajamajaa oli Sarasteella? 92
10. Asteikolla 1-10 kuinka erähenkinen olet?
Ööö… 8.
11. Haluatko lähettää terveisiä? Joo Ketulle ja kaikille Kärpille.
Haastattelijat: Hiskuri ja Haukka
Kuva: Lintu
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Arvoisa HeMe-karhu,
Olen lähdössä ensi kesänä vaellukselle. Odotan
reissua tosi innolla, mutta yksi juttu mietityttää. En
tykkää vääntää jätöksiäni metsään. Mitä teen, jottei
minun tarvitsisi käydä jöötillä kertaakaan
vaelluksen aikana?
-Vesiklosetisti
Hyvä Vesiklosetisti,
Me karhut olemme tottuneet pitämään kaikki eritteet
talviunen ajan sisällämme, mitä varten muodostamme

nk. pihkatapin. Vastaavanlaisen tulpan voit kehittää itsellesi syömällä vaellusta banaania ja juomalla
runsaasti teetä. Tätä tekniikkaa
käytettäessä on kuitenkin huomioitava seuraukset:
sisäisen paineen kasvaessa olo käy ajan mittaan
hyvinkin epämiellyttäväksi. Suosittelen siis, että
käytät mieluummin tilaisuuden hyväksesi ja kevennät oloasi esi-isiesi tavoin Lapin kauniissa luonnossa.
Hyvää vaelluksen odotusta!
-HeMe-karhu

Kävin vähän aikaa sitten elokuvissa katsomassa Ves Andersonin uuden Hollywood-elokuvan Moonrise Kingdom. Komediassa pienellä Yhdysvaltojen New
Englandin saarella olevat kaksitoistavuotiaat ihastuvat ja päättävät kirjeenvaihdon jälkeen karata yhdessä. Myrsky nousee ja lasten etsinnät saavat saaren
pienen yhteisön päälaelleen.

NUUHKIJA

Elokuva oli erityisen hauska. Toinen alokuvan päähenkilöistä, 12-vuotias
Sam, kuului paikallisiin Khaki Scouts –partiolaisiin. Tälle leirinsä Fort Lebanoniksi ristineelle ryhmälle, jonka omistautunut johtaja oli kesälomalla oleva
matematiikan opettaja, tuntui olevan tärkeintä se, etteivät beiget polvisukat
olleet makkaralla ja että samanvärinen paita oli kunnollisesti prässätty. Leiri
oli pystytetty keskelle niittyä, ja jokainen pojista nukkui omassa numeroidussa
teltassaan.
Onnistunut parodia on aina hauskaa, sillä se saa meidät näkemään ne asian
oikeat parhaat puolet. Me suomalaiset partiolaiset voimme huokaista helpotuksesta, että harrastuksemme ei pohjaudu pelkästään tiukkoihin pukeutumissääntöihin ja päivittäisiin torventoitotusten rytmittämiin rutiineihin.
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Puiden välistä
-

-Vieläkö sua sarastaa, eikun siis närästää?
-Joku väitti, etteivät verkkopitkikset ole
tyylikkäät. Kukkua, sanon minä.
-Tunnetsä sen?
-Jermujen retkellä oli aitoa erätunnelmaa.
Nuotiolla tulee parhaat safkat!
-Mihin veljesjoukkoon SINÄ kuulut?
-Syysretkeltä palattaessa oli bussin vieressä
kuollut siili.
-Kolkkien ja Jermujen eka piirileiri oli
mahtis!
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-Petturin tarina: Hiskille ei puhuta enää
-Sarasteella kierrätettiin ahkerasti: tytöt
poimivat roskia yömyöhään.
-Puu palasi juurilleen
-Metsästyskauden muotia -OUT: tummat
sävyt, eläinkuosit -IN:värikkäät vaatteet
-Mannerten mullistus! Nyt ollaan
menossa Down Under
-Taistelu-Jaska villitsi nuoria johtajia
-Onnittelut Latelle menestyksekkäästä
askeleesta kohti Asian Ydintä! Mänkijäääni kuulukoon!
-Laura Kakkonen on liittynyt riveihin
-Taitaa olla eräillä nuorilla HeMeläisillä
kevättä rinnassa...
-Kihon toimitus on yhtä suurta perhettä
-Lahtinen sai tytöltä selkäänsä. Vahinko
vai jotain syvempää?
-Ensimmäinen jermuvartio löysi viimein
vartioon
-Pesukarhu. 'nuff said.
-Hämy=paras
-Salaperäiset torpedot ravisuttavat putkistoja.

		ITSENÄISYYSPÄIVÄNJUHLA
6.12 Pohjois-Haagan Yhteiskoululla
Pietari Hannikaisen tie 6
Juhla alkaa lipunnostolla klo 9.00
Varustus: partioasu
TERVETULOA!
HUOM! Lupauksenantajat (arkajalat, III-, II- ja Iluokan riihitykset suorittaneet) paikalle klo 8.15.

KONKARIEN ITSENÄISYYSPÄIVÄKAHVIT
Viime itsenäisyyspäivänä syntyi idea konkarien itsenäisyyspäiväkahveista. Keväällä
pidetyssä harmaan savun kokouksessa ideaa pidettiin hyvänä ja päätettiin kokeilla. Niinpä
tänä vuonna on HeMen itsenäisyyspäiväjuhlan jälkeen kaikilla, jotka kokevat itsensä jo
hieman liian vanhoiksi johtajakahveille, mahdollisuus osallistua konkarikahveille.
Kahvia juodaan Nupurinmetsässä Santerin luona, noin tunti HeMen juhlien päätymisen
jälkeen, sillä matkalla käymme kunnioittamassa Olli "Ormu" Lindmarkin muistoa Espoon
Tuomiokirkon hautausmaalla.
Santerin tupa sijaitsee Nupurissa vanhan Turun tien varressa, osoitteessa Ykköstie 2,
Espoo. HeMen juhlista saapuvat löytävät varmasti kyydin konkariveljiltä, mutta julkisellakin liikenteellä pääsee hyvin perille. Yllätysvieraat ovat aina mukava yllätys, mutta vielä
mukavampaa olisi jos ilmoittautuisit etukäteen Santerille.
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Helsingin Metsänkävijät ry
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00280 HELSINKI
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Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakkeeseen uudet osoitetietosi ja leikkaa ja lähetä kortti mahdollisimman nopeasti postilla, tai tuo suoraan Komion kololle, mikäli asut lähettyvillä.
Muista myös vilkaista lehden takakannesta, että osoitteesi on virheetön.

Me kiitämme!

Osoitteenmuutos
Nimi:
haluan jatkossa
osoitteeseen:

Kiho-lehden seuraavaan

Kihon/lippukunnan rekisteriin tiedoksi:

esim. samaan osoitteeseen useampia

Kihoja,

Helsingin
Metsänkävijät
maksaa
postimaksun.
Käyttämällä
postimerkkiä,
tuette toimintaamme

Partiolippukunta
Helsingin Metsänkävijät ry.
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